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Sammanfattning 
Compassion fatigue är ett psykiskt och fysiskt tillstånd som utvecklas över tid när 
sjuksköterskan känner medkänsla och empati för sina patienter, då resultatet visar att 
stödjande insatser kan hjälpa att förebygga tillståndet hos sjuksköterskor borde detta 
fenomen lyftas fram. Compassion fatigue kan påverka sjuksköterskans 
koncentrations- och bedömningsförmåga och resultera i att olika misstag i arbetet 
begås. Compassion fatigue är ett problem för sjukvården i stort, eftersom tillståndet 
påverkar omvårdnaden, arbetssituationen samt den enskilda sjuksköterskan negativt. 
Syftet med litteraturstudien var att belysa compassion fatigue ur ett 
sjuksköterskeperspektiv, i vilken studiens teoretiska utgångspunkt var Joyce 
Travelbees interaktionsteori. Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie, 
databassökning gjordes systematiskt med sökord som var relevanta för syftet. 
Litteraturstudien baserades på tre kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar som 
analyserades och kvalitetsgranskades. Resultatet visade att Bidragande orsaker till 
compassion fatigue, Upplevelser relaterat till compassion fatigue och Att förebygga 
compassion fatigue. Med en insikt om att hög arbetsbelastning och en hög stressnivå 
hos sjuksköterskor kan leda till compassion fatigue går det att arbeta preventivt, vilket 
är det mest effektiva. Detta skulle bespara både vårdpersonal och patienter lidande 
och förbättra kvaliteten i omvårdnaden. Vidare forskning skulle kunna ligga till grund 
för fortsatt förbättringsarbete inom klinisk verksamhet. 
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Abstract 

Compassion fatigue is a mental and physical condition that develops over time when 
the nurse feels compassion and empathy for her patients, since the results show that 
supportive interventions can help prevent the condition, this phenomenon should be 
emphasized. Compassion fatigue can lead to changes in the nurse's ability to 
concentrate and judge and result in various mistakes in the work. Compassion fatigue 
is a major concern for healthcare as the condition adversely affects the nursing, the 
work situation and the individual nurse. The purpose of the literature study was to 
emphasize compassion fatigue from a nursing perspective, in which the theoretical 
starting point of the study was Joyce Travelbee's interaction theory. The study was 
conducted as a general literature study, database search was done systematically with 
keywords that were relevant to the aim. The literature study was based on three 
qualitative and eight quantitative articles that were analyzed and quality-reviewed. 
The results show Contributing causes of Compassion Fatigue, Experiences Related to 
Fatigue and Preventing Compassion Fatigue. With an insight that high workload and 
a high levels of stress in nurses can lead to compassion fatigue, one can work 
preventively, which is most effective. This would save both healthcare and patients 
suffering and improving the quality of nursing care. Further research could provide a 
basis for continued improvement work in clinical operations. 
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Inledning 
Vårdandets hjärta ligger i kunskap och förståelse om lidandet och motivet i all 
vårdverksamhet ligger i att lindra lidandet (Arman & Rehnsfeldt, 2011). Enligt Arman 
& Rehnsfeldt, (2011) står lidande och välbefinnande i relation och förutsätter 
varandra. Det är i relationen mellan sjuksköterskan och patienten som en god grund 
för omvårdnad sker (Travelbee, 1971). I mötet med patienten sker en 
känsloöverföring, vilken i sin tur kan bli överväldigande och leda till compassion 
fatigue. Compassion fatigue är ett begrepp på ett tillstånd som är ett vanligt 
förekommande fenomen inom relationsbaserande yrken (Boyle, 2011). Statistiska 
centralbyrån publicerade nyligen en rapport som visar på att hälften av de 
sjuksköterskor, som lämnade yrket, gjorde det på grund av arbetsmiljön såsom stress 
och hög arbetsbelastning (Statistiska centralbyrån, 2017). Yrket upplevdes psykiskt 
krävande och till följd av den resurs- och tidsbrist som finns kände ett flertal 
sjuksköterskor att de längre inte bedrev en patientsäker vård (Statistiska centralbyrån, 
2017).  

Sjuksköterskor har genom åren vittnat om olika upplevelser och situationer, som var 
psykiskt påfrestande i samband med omvårdnad för patienter och dess anhöriga 
(Showalter, 2010). Däremot finns det inte mycket forskning om sjuksköterskans 
välmående och reaktioner i relation till dessa upplevelser (Boyle, 2011). I den 
vårdsituation som råder kan det innebära att sjuksköterskan får ett bredare 
patientansvar som kan bidra till en stressig arbetsmiljö, vilket i sin tur kan leda till en 
osund arbetssituation. Arbetssituationen kan vara en bidragande orsak till att utveckla  
compassion fatigue likväl som compassion fatigue kan bidra till att sjuksköterskor 
beslutar sig för att lämna yrket. Sjuksköterskans yrke vilar på en holistisk 
människosyn och med compassion fatigue går helheten förlorad (Boyle, 2011). 
Mathieu (2012) fann att 40 % - 85 % av de som arbetade i relationsbaserade yrken 
utvecklade compassion fatigue, emedan Boyle (2011) visade att sjuksköterskor var 
särskilt utsatta. Han menade vidare att personalsituationen kunde förbättras om det 
relevanta men relativt okända tillståndet compassion fatigue lyftes fram (Boyle, 
2011). 

 

Bakgrund 
Enligt International Council of Nurses (ICN) beskrivs det att sjuksköterskan ska ha en 
förmåga att kommunicera med patienter och närstående på ett empatiskt, respektfullt 
och lyhört sätt. Joinson (1992) använder begreppet compassion fatigue för att 
beskriva en förlust av förmågan att vårda på ett empatiskt sätt. Compassion fatigue är 
ett vanligt tillstånd bland vårdpersonal idag (Showalter, 2010), och är sammankopplat 
med en sämre vårdkvalité, nedsatt arbetsprestation och lägre arbetstillfredsställelse 
bland sjuksköterskor (Bao & Taliaferro, 2015). Compassion fatigue består av olika 
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komponenter, begreppet kan ha en något varierande betydelse, men de mest centrala i 
compassion fatigue är förlorad medkänsla, förlorad empati och stresspåslag (Figley, 
2002).  

Forskarna definierar compassion fatigue olika och använder ofta olika synonymer av 
begreppet (Beck, 2011). Efter två decennier och över 350 publicerade artiklar om 
ämnet, har ännu inte någon gemensam vetenskaplig konsensus uppnåtts gällande 
definitionen av compassion fatigues. (Mijovic- Kondejewski, Raffin- Bouchal, 
Sinclair, Smith-MacDonald, & Venturato, 2017). Beck (2011) använder secondary 
traumatic stress syndrom synonymt med compassion fatigue, men menar att det 
behövs mer forskning kring de två begreppen för att kunna avgöra om de är en och 
samma sak eller inte. Däremot menar Makic (2015) att secondary traumatic stress är 
en komponent av compassion fatigue. Enligt Consedine & Fernando, (2014) är 
compassion fatigue, en specifik typ av burnout hos vårdgivarna. Inkonsekvent 
användning av begreppet bidrar till en tvetydighet samt brist på tydlighet.  

 
Compassion fatigue 
Compassion fatigue uppfattas ofta som ”priset vårdgivaren får betala" (s. 1) för att 
vårda människor i känslomässig smärta (Figley, 1999), och är ett psykisk och fysisk 
tillstånd, en utmattning, som utvecklas över tid när sjuksköterskan känner medkänsla 
och empati för sina patienter (Khan, Khan & Malik, 2015). Compassion fatigue kan 
leda till förändringar i sjuksköterskans koncentrations- och bedömningsförmåga och 
resultera i att olika misstag sker i arbetet såsom felaktig dokumentation och 
administrering av mediciner, vilket ytterligare kan öka patientens lidande (Makic, 
2015).  
 

We have not been directly exposed to the trauma scene, but we hear the story told 
with such intensity, or we hear similar stories so often, or we have the gift and curse 
of extreme empathy and we suffer. We feel the feelings of our clients. We experience 
their fears. We dream their dreams. Eventually, we lose a certain spark of optimism, 

humor and hope. We tire. We aren’t sick, but we aren’t ourselves. 
(Figley, 1995, s.13) 

 
Joinson (1992) använder begreppet compassion fatigue för att beskriva situationer där 
sjuksköterskor vid en akutvårdsverksamhet stängde av sina känslor, som ett resultat 
av den stressfulla miljön, som förekom. Sjuksköterskorna i studien blev apatiska, 
likgiltiga, deprimerade och ilskna genom att se en omgivning full av trauma, lidande 
och olika förödande sjukdomar. Generellt är begreppet beskrivet som en 
arbetsrelaterad utbrändhet, vilken är uppkommen av att vårda lidande och 
traumatiserade personer (Sabo, 2011).  
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Medkänsla 

Medkänslan är en huvudkomponent i compassion fatigue (Figley, 2002; Khan et al., 
2015), vilket innebär att kunna bära andras smärta, och den förmågan påverkas genom 
compassion fatigue (Figley, 2002). Medkänsla beskrivs som en distinkt känsla, vilken 
skiljer sig från nöd, sorg och kärlek, men är samtidigt sammansatt och delar samma 
kärnvärderingar och kan resultera i samma fysiologiska svar (Bernhardt & Singer, 
2012). Coetzee & Klopper (2010)  beskriver medkänsla som en känsla av deltagandet 
i en annan persons bekymmer, vånda, fysiska eller själsliga smärta. Den uppstår när 
en person påverkas av en annans smärta eller lidelse och är grunden i sjuksköterskans 
vårdande (Boyle, 2011). Medkänsla ligger nära empati och begreppen används ibland 
synonymt, men både empati och medkänsla definieras som emotionella och 
motiverande känslor. Empati innebär att känna för andra emedan medkänsla innebär 
att människan känner med andra (Straughair, 2012). Inom omvårdnad innebär 
medkänsla värdighet, vänlighet och mänsklighet (Bradshaw, 2011). 

Empati 

Empatiska känslor är en riskfaktor för compassion fatigue (Cruz, Duarte & Pinto-
Gueveia, 2016), men om inte empatiska känslor fanns skulle inte heller compassion 
fatigue finnas (Figley, 2002). Empati är ett av kärnvärdena i omvårdnad (Cruz et al., 
2016).  Figley (2002) menar att vid compassion fatigue blir det, som fört 
sjuksköterskor in i yrket attackerat, deras medkänsla och empati för andra människor. 
Empati innebär att fånga upp och förstå andras känslor samt att vägledas av den 
förståelsen i kontakten med den andre människan (Bohlin, Eklund & Halpern, 2013). 
En empatisk förståelse uppstår när en person lyckas med ett perspektivstagande och 
förstår en annan människas perspektiv. Den empatiska förmågan bygger på en 
grundläggande skicklighet att tolka andras reaktioner och känslor (Kjellström & 
Sandman, 2013). I alla professionella handlingar är sjuksköterskans förhållningssätt 
och uttryckta omtanke om den sjuka helt avgörande för patienten (Travelbee, 1971). 

Stress 

Arbetsrelaterad stress är den starkast bidragande faktorn till psykisk ohälsa 
(Farajzadeh, Khazaee & Shariatkhah, 2017) och stress är en bidragande faktor till 
compassion fatigue (Kim et al., 2017). Joinson (1992) visar i sin forskning hur en 
långvarig exponering av stress kan förvärra tillståndet. Stress är en mental 
överansträngning som innefattar människans biologiska och psykologiska svar på 
händelser eller situationer, som uppfattas hotfulla eller utmanande när livet ställer 
högre press än vad som kan utföras (Selye, 1975). När det finns en balans mellan 
omgivningens krav och den egna förmågan, kan stress vara positivt genom att den blir 
en drivkraft som får människan att gå framåt (Arnetz & Ekman, 2013). Däremot 
skapas negativ stress när kraven överstiger individens förmåga. Oavsett om stressen 
är långvarig eller kortvarig, kan det leda till skadliga konsekvenser  såsom exempelvis 
trötthet, ångest, sömnsvårigheter och depression (Arnetz & Ekman, 2013).  
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Burnout  

I den vetenskapliga litteraturen har begreppet burnout många olika definitioner men 
tyngdpunkten ligger i att människan upplever en stor tomhet (Härtel, Jiang & Petittä, 
2016). Det är ett närliggande begrepp till compassion fatigue och används ibland 
synonymt (Consedine & Fernando, 2014), men Biderman, El-Bar, Levy & Wald, 
(2013) menar att burnout leda till compassion fatigue. Begreppen är förknippade med 
varandra, dock finns tydliga skillnader (Consedine & Fernando, 2014; Cruz et al., 
2016) såsom att burnout relateras till arbetsmiljön och utvecklas över tid emedan 
compassion fatigue utvecklas mer akut och är kopplat till patienters lidande (Kim et 
al., 2017). Tillståndet orsakas av långvarig stressexponering på arbetsplatsen som till 
slut leder till att omvårdnaden äventyreras (Maslach, 2003). Det är ett 
tredimensionellt tillstånd, som inbegriper emotionell utmattning, förändringar i 
beteendet och försämring av arbetsprestation. Det kännetecknas av känslor av 
hopplöshet, cynism, apati, bristande engagemang och utmattning (Kim et al., 2017) 
och kan jämföras med ett batteri som tagit slut (Maslach, 2003).  

Interaktionsteori som teoretisk referensram 
Interaktionsteori är en inriktning inom omvårdnadsteorierna där fokus ligger på 
relationer i omvårdnad med fokus mellanmänskliga relationer (Travelbee, 1971). 
Enligt Travelbee (1971) är teorins syfte att uppmuntra sjuksköterskor till att närma sig 
patienter så att en god relation kan uppstå. Omvårdnad är det som sker i mötet mellan 
patienten och sjuksköterskan, och hon menar vidare, att sjuksköterskan måste förhålla 
sig till patienten och dennes upplevelse av lidande och sjukdom. För att en relation 
ska uppstå måste det genomgå olika interaktionsfaser, som enligt Travelbee (1971) är 
det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig förståelse 
samt kontakt. Utgångspunkten är att människan är unik och oersättlig och endast 
existerar en gång i denna värld.  
 
Teorins kärnbegrepp är:  
1) Kommunikation: Omvårdnad förutsätter en god kommunikation mellan 
sjuksköterskan och patienten. Alla människor är likvärdiga och patienten ska ses som 
en människa och inte som en sjukdom. Upplevelsen av hälsa eller ohälsa är unik för 
varje enskild person, sjukdomen är subjektiv.  
2) Omvårdnad: Betydelsen av omvårdnad är att hjälpa människan att finna mening i 
upplevelsen av sjukdomen och lidande. Sjuksköterskans tro, etik och uppfattning om 
sjukdom är avgörande för att hitta en mening.  
3) Lidande: Lidandet upplevs som varierande i intensitet, varaktighet och djup, en 
känsla av oro samt allt från lindriga psykiska, fysiska obehag till extrem smärta. Alla 
människor upplever lidande någon gång i livet och är individuell. Familj och kultur 
påverkar hur sjukdom och lidande uppfattas. 
4) Mening: God omvårdnad syftar till att hjälpa en att hitta mening när de negativa 
händelserna påträffar.  
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5) Hopp: Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att finna hopp och behålla 
det. En mänsklig tillit och tro på att människan vill göra gott är kärnan i hoppet.  
 
Om sjuksköterskan inte har en förmåga att förstå och se patienten som en unik individ 
kommer sjuksköterskan inte att kunna lindra patientens lidande och ge patienten hopp 
och en mening vilket kommer i sin tur gå förlorat. Teorin bygger på en existentiell 
åskådning, vilket framgår av de begrepp som används för att uppmärksamma hur 
viktig omvårdnad är (Travelbee, 1971). 
 

Problemformulering 
Sjuksköterskan är delaktig i många möten där omtänksam närvaro och 
medmänsklighet är av betydelse, vilket ställer krav på sjuksköterskan såsom att visa 
värme, vara tolerant och medmänsklig. Sjuksköterskan använder sina empatiska 
förmågor, vilket innebär risker för att skadas av sitt engagemang i arbetet. Syftet med 
föreliggande studie är därför att uppnå ökad kunskap om compassion fatigue ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. 

 

Syfte  
Syftet var att belysa compassion fatigue ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

 

Metod 
Design 
Studien genomfördes som en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats (Forsberg 
& Wengström, 2016). Studien genomfördes med ett systematiskt arbetssätt i syfte att 
sammanställa den kunskap, som redan fanns för att skapa en översikt över valda 
området. 

Datainsamling 
För att få en överblick om forskningsområdets omfattning, tillgänglighet och relevans, 
genomfördes en inledande datasökning i olika källor, som till exempel encyklopedier, 
kurslitteratur och databaser i enlighet med Forsberg & Wengström (2016). Under 
inledningsfasen utfördes manuella sökningar, vilket resulterade i två artiklar som 
användes i studien. Osystematiska sökningar utfördes i olika omvårdnadsdatabaser 
med olika sökord (compassion, empathy, health, occupational fatigue), men 
sökningarna resulterade i få träffar.  
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Den systematiska sökningen inleddes med utformning av sökord och begränsningar. 
Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar, skrivna 
på engelska, peer reviewed och skrivna efter 2007. Sökorden som valdes med 
utgångspunkt från syftet var medkänsleutmattning (compassion fatigue) och 
sjuksköterska (nurse). Compassion fatigue bestämdes som enda ämnesord, eftersom 
det gav flest relevanta träffar, emedan nurs* användes för att träffarna skulle vara 
inom omvårdnad. Genom att ersätta slutet av nurse med en asterisk, * - så kallad 
trunkering (nurs*), täckte sökningen olika varianter av ordet. Den Booleska operatorn 
AND användes för att begränsa antalet träffar och för att få träffar inom omvårdnad. 
För att få en systematisk sökning användes samma kombination av sökord i alla 
databaser i enlighet med Forsberg & Wengström, (2016). Sökorden presenteras i 
bilaga A, tabell 1. Detaljerad sökhistorik återfinns i bilaga B, tabell 2. Sammanlagt 
valdes 11 artiklar, vilka kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall för vetenskapliga studier. I föreliggande studie granskades artiklarna 
först individuellt för att sedan jämföra resultaten gemensamt. Av artiklarna som 
ingick i studien var åtta kvantitativa och tre kvalitativa, vilka samtliga erhöll grad 1 
och grad 2.  

Psycinfo 

Compassion fatigue blev Thesaurus- ämnesord 2015 i Psycinfo. Databasen täcker 
psykologisk forskning inom medicin, omvårdnad och andra närbelägna områden, som 
innehåller bland annat vetenskapliga tidskriftsartiklar och avhandlingar på flera olika 
språk och den täcker internationell forskning (Forsberg & Wengström, 2016).  

Sökningen i Psycinfo genomfördes genom att använda Compassion fatigue 
(thesaurus) AND nurs*. Denna sökning gav 58 träffar och av dem lästes 24 abstrakt, 
utifrån titelns relevans för syftet, åtta artiklar granskades. Sökningen resulterade i tre 
artiklar, som inkluderades i studien. Alla tre artiklar från Psycinfo fick grad I enligt 
Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.  

Pubmed 

Compassion fatigue blev Mesh- term 2015 i Pubmed. Databasen täcker medicin, 
omvårdnad och odontologi samt innehåller huvudsakligen vetenskapliga 
tidskriftsartiklar på flera olika språk (Forsberg & Wengström, 2016).  

Sökningen i Pubmed genomfördes genom att använda Compassion fatigue (mesh) 
AND nurs*. Denna sökning gav 70 träffar och av dem lästes 31 abstrakt, med 
utgångspunkt från titelns relevans gentemot syftet, nio artiklar granskades. Sökningen 
resulterade i sex artiklar, vilka inkluderades i studien. Två artiklar från Pubmed fick 
grad I och fyra grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall.    
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Cinahl 

Cinahl är en databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik samt arbetsterapi och 
innehåller främst vetenskapliga tidskriftsartiklar och doktorsavhandlingar på olika 
språk (Forsberg & Wengström, 2016). I sökningen i Cinahl användes Compassion 
fatigue (headings) AND nurs*. 

Denna sökning gav 28 träffar och av dem lästes tio abstrakt, utifrån titelns relevans 
för syftet, sju artiklar granskades och sökningen resulterade inte i några artiklar 
eftersom en relevant artikel visade sig vara en dubblett och de andra artiklarna 
motsvarade inte syftet.  

Databearbetning 
För att få en djupare förståelse och helhet lästes artiklarna igenom flera gånger med 
fokus på resultatdelen, först enskilt och sedan gemensamt tills texten blev bekant. 
Artiklarnas centrala innehåll och resultatdel diskuterades samt reflekterades över med 
öppenhet tills konsensus nåddes. De meningsbärande enheterna identifierades i 
artiklarna och färgkodades med en överstrykningspenna för att lättare få en överblick 
för att sedan översättas till svenska. De meningsbärande enheterna sammanställdes 
därefter till kortare och tydligare meningar. Koder bildades, vilka tydligt och kort 
beskrev det centrala innehållet i de meningsbärande enheterna. Koder, som hade 
likartad innebörd, sammanfördes till nio underkategorier. Dessa delades därefter in i 
tre huvudkategorier, baserat på innehåll. De slutliga huvudkategorierna blev 
Bidragande faktorer till compassion fatigue, Upplevelser relaterat till compassion 
fatigue och att Förebygga compassion fatigue.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Helsingforsdeklarationen beskriver etiska regler och principer för forskning på 
människor (World Medical Association, 2013). De grundläggande principer, som 
forskaren ska vägledas av i sin forskning, handlar om att på olika sätt skydda 
individens autonomi. Hänsyn ska tas till individens fria vilja för att samtycke, 
integritet och personuppgifter ska skyddas. Samtycket till deltagandet i forskning ska 
grundas på information, konfidentialitet, värdighet och människovärde (World 
Medical Association, 2013).  

I Sverige finns det lagar, som styr den humanbaserade forskningsetiken såsom 
exempelvis Lagen om etikprövning (SFS 2003:460), vilken syftar till att skydda den 
enskilda individen. Lagen beskriver de olika krav, såsom individens rättigheter samt 
vad forskningen och forskaren måste kunna möta för att vara etiskt godkända. Endast 
forskning som utförts med hänsyn till människovärdet kan bli etiskt godkänt.  
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Forskningens vetenskapliga nytta i relation till de risker det kan utsätta individen för 
ska noga övervägas samt att individens välbefinnande alltid ska väga mer än 
forskningens nytta (SFS 2003:460). Forsberg & Wengström (2016) menar att det 
säkraste i en litteraturstudie är att endast inkludera artiklar, som är godkänd av en 
etisk kommitté och nämnd. Av de 11 artiklar som ingick i studien var alla godkända 
av en etisk kommitté. Det framkom i studierna tydligt att forskningsdeltagarna var 
informerade om studiens syfte samt att deltagandet var frivilligt.  

 

 

Resultat 
Litteraturstudien resulterade i tre kategorier, vilka är Bidragande faktorer till 
compassion fatigue, Upplevelser relaterat till compassion fatigue och att Förebygga 
compassion fatigue. 

Bidragande faktorer till compassion fatigue 

Mötet med de lidande patienterna orsakade ofta tillståndet compassion fatigue hos 
sjuksköterskor (Austin, Goble, Leier & Byrne, 2009; Berger, Owens, Polivka & 
Smoot, 2015; Duarte & Pinto-Gueveia, 2017; Jiang, Shen & Yu, 2015; Lamson & 
Meadors, 2008; Odell, Singh-Carlson & Wu, 2015; Perry, 2008).  

Det uppstod smärtsamma känslor hos sjuksköterskor när de utsattes för patienter som 
befann sig i sorg eller i trauma eller till slut dog, detta bidrog i utvecklingen av 
compassion fatigue (Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gueveia, 
2017). Mötet med de sjuka patienterna var förkrossande och en del upplevde att de 
tunga känslorna aldrig försvann utan etsade sig fast i minnet (Jiang et al., 2015; 
Lamson & Meadors, 2008).  

Patienter som var i samma åldersgrupp som sjuksköterskan upplevdes oftast svårare 
att möta och ge vård till och om patienten dog blev det extra tungt eftersom 
sjuksköterskan påmindes om hur skört livet var och att det kunde vara de själva som 
var drabbade (Berger et al., 2015; Perry, 2008).   

Sjuksköterskor, som upplevde compassion fatigue hade lägre stresstolerans (Aoun et 
al., 2014; Aoun et al., 2015; Austin et al., 2009; Cole & Neville, 2013; Lamson & 
Meadors, 2008). Det framkom att sjuksköterskors medkänsla för patienter, 
psykologisk inflexibilitet och emotionell instabilitet kunde bidra i utvecklingen av 
tillståndet (Duarte & Pinto-Gueveia, 2017), emedan personlighetsdrag, som ansågs 
skydda sjuksköterskor från compassion fatigue, var självkännedom och 
självmedkänsla (Austin et al., 2009; Kolthoff & Hickman, 2016). Sjuksköterskor som 
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hade fler patienter än de hann ta hand om blev till slut fysiskt och emotionellt 
utmattade, vilket resulterade i att de inte längre klarade av att arbeta (Aoun et al., 
2015). 

Ålder och erfarenhet var bidragande faktorer till utvecklingen av compassion fatigue. 
Sannolikheten att utveckla compassion fatigue var högre hos yngre och oerfarna 
sjuksköterskor jämfört med de äldre och mer erfarna (Aoun et al., 2014; Berger et al., 
2015; Jiang et al., 2015; Kolthoff & Hickman, 2016; Odell et al., 2015). Sambandet 
mellan utbildningsnivån och compassion fatigue var otydlig, men det fanns forskning 
som visade att en högre utbildningsnivå såsom magisterexamen eller doktorsexamen 
utgjorde ett skydd mot compassion fatigue och att sjuksköterskor med enbart 
grundutbildning visade en högre grad av compassion fatigue (Aoun et al., 2014 & 
Odell et al., 2015). Berger et al. (2015) & Jiang et al. (2015) såg däremot inget 
samband mellan utbildningsnivån och förekomsten av compassion fatigue.  

Arbetsmiljön var betydelsefull för om sjuksköterskor drabbades av compassion 
fatigue eller inte, men sannolikheten att drabbas av compassion fatigue var högre i en 
arbetsmiljö, som uppfattades som ohälsosam (Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; 
Kolthoff & Hickman, 2016; Lamson & Meadors, 2008; Odell et al., 2015). Vissa 
sjuksköterskor som upplevde att de inte fick någon bekräftelse eller inte heller var 
uppskattade av sin arbetsgivare och/eller övriga kollegor, hade mycket svårare att 
återhämta sig och led i större utsträckning av arbetsrelaterat psykisk ohälsa (Aoun et 
al. 2015). Att de inte heller fick möjlighet att påverka sin arbetsmiljö ledde till en 
känsla av otrygghet och påverkade förmågan att identifiera patienters behov.  
(Lamson & Meadors, 2008; Perry, 2008).  

Upplevelser relaterat till compassion fatigue  
Upplevelser relaterat till ompassion fatigue beskrevs av sjuksköterskor som ett 
utmattande tillstånd, vilket ledde till depression, trötthet, ångest, frustration och stor 
ilska (Aoun et al., 2014; Aoun et al., 2015; Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; 
Cole & Neville, 2013; Lamson & Meadors, 2008). Sjuksköterskor beskrev att de 
kände sig osäkra i sin profession när de drabbades av compassion fatigue (Aoun et al., 
2014; Aoun et al., 2015; Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-
Gueveia, 2017; Jiang et al., 2015; Lamson & Meadors, 2008), samt att de tappade sitt 
självförtroende och hamnade i ett stort emotionellt kaos och ifrågasatte sin förmåga 
att ge fullgod omvårdnad (Aoun et al., 2014; Aoun et al., 2015; Austin et al., 2009; 
Berger et al., 2015; Cole & Neville, 2013; Kolthoff & Hickman, 2016; Lamson & 
Meadors, 2008; Odell et al., 2015). 

En del menade att det enda alternativ som fanns, var att offra en del av sig själv och 
samtidigt sitt eget välbefinnande för att möta patienters behov på ett bra sätt (Austin 
et al., 2009; Odell et al., 2015). Compassion fatigue ledde till svårigheter att skilja 
mellan arbete och privatliv och att de negativa känslorna från arbetet togs med hem 
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(Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; Kolthoff & Hickman, 2016; Lamson & 
Meadors, 2008).  

Forskning visade på svårigheter att hitta tid för återhämtning och att komma till ro 
efter arbetspass, vilket ledde till frustration, som senare yttrade sig i form av tårar och 
skrik (Austin et al., 2009). Sjuksköterskor beskrev att de ofta drömde om sina 
patienter på nätterna och att de vaknade upp av drömmen, mardrömmar relaterade till 
arbetet gjorde att sömnmönster rubbades,  (Aoun et al., 2015; Austin et al., 2009; 
Berger et al., 2015).  

Mötet med döden, i form av döende patienter, blev lättare att möta ju fler dödsfall 
sjuksköterskor var med om (Odell et al., 2015). Sjuksköterskor kände sig ledsna och 
uppgivna när de vårdade patienter i livets slutskede och när patienten dog, välde 
sorgen över dem vilket ledde till utmattning eller depression (Lamson & Meadors, 
2008). Sorgen kunde vara i dagar och ibland veckor, men genom att närvara vid 
patientens begravning kunde sjuksköterskan få ett avslut (Berger et al. 2015).  

Att förebygga compassion fatigue 

Compassion fatigue kunde förebyggas med adekvata insatser (Aoun et al., 2015; 
Austin et al., 2009; Cole & Neville, 2013; Jiang et al., 2015; Lamson & Meadors, 
2008), såsom att minska antalet arbetstimmar, byta avdelning eller arbetsplats föreslås 
som konkreta åtgärder (Austin et al., 2009; Berger et al., 2015). Sjuksköterskor 
betonade även vikten av att få reflektera över arbetsdagen med kollegor (Aoun et al., 
2014; Austin et al., 2009). I utbildningsseminarier om compassion fatigue fick 
sjuksköterskor olika redskap som de hade nytta av, särskilt i patientmötet. 
Sjuksköterskor uppgav att de upplevde att de fick tillbaka sitt engagemang med att ge 
god vård och att mötet med patienterna inte belastade dem psykiskt lika mycket 
(Lamson & Meadors, 2008). Implementeringen av dessa redskap gjorde att 
sjuksköterskor efter mötet med patienten kände sig lugnare och mer harmoniska och 
en del sjuksköterskor menade att den kunskap de fick kunde hjälpa dem att aktivt 
undvika och förebygga tillståndet (Lamson & Meadors, 2008). 

Engagemang i olika hälsofrämjande aktiviteter såsom promenader, styrketräning, 
meditation eller massage gjorde att sjuksköterskors förmåga att vårda förbättrades 
(Berger et al., 2015; Cole & Neville, 2013; Lamson & Meadors, 2008). Ett samband 
mellan compassion fatigue, tro och andlighet konstaterades (Austin et al., 2009; 
Berger et al., 2015; Cole & Neville, 2013; Lamson & Meadors, 2008), enligt Cole och 
Neville (2013) var andlighet och tro de absolut viktigaste faktorerna för att 
compassion fatigue skulle undvikas. 

Stöd från kollegor, vänner och familj var viktigt för att ventilera tankar och känslor, 
emedan andra kände att de behövde en tyst stund för sig själv för att rensa sina sinnen 
(Aoun et al., 2015; Austin et al., 2009; Jiang et al., 2015; Lamson & Meadors, 2008; 
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Odell et al., 2015; Perry, 2008). Genom goda relationer med kollegor och chefer 
kunde svåra känslor som uppstod på arbetet dämpas (Aoun et al., 2015; Odell et al., 
2015). Att ledningen uppmärksammade olika arbetsrelaterade problem påverkade 
sjuksköterskors välbefinnande genom att de kände sig bekräftade (Perry, 2008).  

Ett positivt förhållningssätt gentemot patienten ledde till en minskad risk för att 
utveckla compassion fatigue (Aoun et al., 2015; Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-
Gueveia, 2017; Jiang et al., 2015; Kolthoff & Hickman, 2016; Lamson & Meadors, 
2008; Perry, 2008). En god vårdrelation mellan sjuksköterskor och patienter utgjorde 
ett skydd mot compassion fatigue, sjuksköterskor beskrev hur ett empatiskt 
förhållningssätt gentemot patienten stärkte deras självkänsla emedan andra beskrev 
hur de var tvungna att stänga av sina känslor för att mäkta med omvårdnaden (Duarte 
& Pinto-Gueveia, 2017; Kolthoff & Hickman, 2016; Lamson & Meadors, 2008; 
Perry, 2008). Andra förklarade att de endast fokuserade på tekniska färdigheter som 
en skyddsmekanism och medvetet distanserade sig från patienten och dennes anhöriga 
för att klara av vårdandet (Jiang et al., 2015). En del sjuksköterskor förklarade hur de 
hade lyckats undvika compassion fatigue genom deras syn på omvårdnad, de såg 
yrkesövandet som ett privilegium och tyckte det var en gåva att få ge vård samt att de 
uppskattade de små stunderna i patientmötet (Perry, 2008). För att begripa vad 
patienten gick igenom och genom att försöka förstå dennes lidande beskrev 
sjuksköterskor att de försökte sätta sig in i patientens situation eller föreställa sig 
patienten som sin egen förälder, syskon eller granne. En strategi som ofta förekom, 
var att sjuksköterskor levde sig in i patientens situation, vilket underlättade mötet och 
vårdandet av den sjuka patienten (Jiang et al., 2015; Perry, 2008).  Detta gjorde att ett 
positiv förhållningssätt gentemot patienten ökade (Kolthoff & Hickman, 2016; Perry, 
2008).  

 
Diskussion 
Metoddiskussion 
Studiens syfte var att belysa begreppet compassion fatigue. Studien genomfördes med 
induktiv ansats, vilket innebär att data samlas in, analyseras och sen så dras slutsatser 
(Forsberg & Wengström, 2016). Den inledande sökningen visade redan i ett tidigt 
stadie att det fanns brist på kunskap om begreppet. I studien redovisades urval, 
sökord, datainsamling och databearbetning vilket ansågs stärkt bekräftelsebarheten. 
Det fanns artiklar som använde olika begrepp synonymt till compassion fatigue, dessa 
artiklar exkluderades på grund av risk för förväxling eller missförstånd. Eftersom det 
inte fanns så många artiklar om begreppet compassion fatigue inom omvårdnad, 
begränsades sökorden i syfte att få så många träffar som möjligt och utifrån de träffar 
som fåtts valdes de som med störst sannolikhet skulle kunna svara på syftet.  

Sökningen resulterade i tre kvalitativa och åtta kvantitativa artiklar. Båda 
metodansatser ansågs ha svarat på syftet i studien och bidragit till att problemområdet 
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belystes. Enligt Forsberg & Wengström (2016) stod kvantitativa artiklar för pålitlighet 
och trovärdighet emedan kvalitativa för trovärdighet och överensstämmelse.  

Selektivt urval av artiklar undveks genom att välja artiklar baserat på graden av 
kvalitetsbedömningen samt deras relevans mot syftet istället för att välja artiklar som 
stödde egna ståndpunkter. Det fanns ingen förförståelse till det valda ämnet vilket 
ansågs vara en styrka i studien. Det gick inte att hitta forskning om compassion 
fatigue inom omvårdnad som utförts i Sverige eller i Norden, detta ansågs inte ha 
påverkat överförbarheten till de svenska sjuksköterskor eftersom artiklarna som 
användes i studien hade likadan standard inom hälso- och sjukvården som Sverige. 

Vissa artiklar som ingick i studien hade ett stort bortfall dock var detta i de flesta fall 
externt, detta kan ha påverkat studiens trovärdighet. Trovärdigheten av studien kan ha 
påverkats genom att de flesta artiklar handlade om sjuksköterskor på någon specifik 
avdelning såsom onkologi och pediatrik, vilket kan ha påverkat överförbarheten av 
resultatet när det gäller en allmänsjuksköterska på en icke specifik avdelning. Styrkan 
med litteraturstudien var att den innehöll artiklar från flera olika länder och artiklarna 
kom fram till samma slutsatser oavsett forskare och land, vilket styrker 
trovärdigheten, pålitligheten och överförbarheten. Studien omfattade 11 artiklar där de 
flesta artiklar visade liknande bidragande faktorer, upplevelser och metoder för att 
förebygga compassion fatigue, detta gav studien tillförlitlighet, överförbarhet och 
trovärdighet. 

Att ha med artiklar och resultat från andra länder upplevdes värdefullt för att det gav 
en uppfattning av hur utspritt compassion fatigue var, samt att den utgjorde en bredare 
grund att utgå från vilket gjorde det mer överförbart.  Artiklarna var av god 
vetenskapligt kvalitet enligt Carlsson & Eimans (2003) granskningsmodell. För att 
säkerställa en rättvis kvalitetsgranskning, granskades alla artiklarna först enskilt och 
sedan diskuterades den slutliga graden fram gemensamt, vilket gjorde resultatet 
tillförlitligt. Detta gjordes också för att minska risken för misstolkning samt för att 
öka trovärdigheten. De flesta av artiklarna var skrivna 2015 eller senare, vilket ökade 
trovärdigheten av resultatet.  

En svaghet, som identifierades i bearbetningen, var att det var svårt att översätta vissa 
meningar till svenska. En annan problematik, som framkom i bearbetningen av data, 
var att de flesta artiklarna som ingick i studien var från länder där ”nurse” kan syfta 
till både sjuksköterska och undersköterska. Dock hade vissa författare gjort det tydligt 
att det var sjuksköterskor, som ingick i studien. Ordet ”nurse” översattes till 
sjuksköterska i alla 11 studier, men detta kan ha påverkat trovärdigheten, 
överförbarheten och pålitligheten av studien genom att det kan utgöra en risk för 
feltolkning av utbildningsnivåer. Alla artiklar som ingick i studien var godkända av en 
etisk kommitté, vilket sågs som en styrka i studien. Resultatet i denna litteraturstudie 
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ansågs svarat syftet genom att alla artiklarna bidragit med kunskap om compassion 
fatigue.  

Resultatdiskussion 
Att möta den lidande patienten kan orsaka compassion fatigue (Austin et al., 2009; 
Berger et al., 2015; Duarte & Pinto-Gueveia, 2017; Jiang et al., 2015; Lamson & 
Meadors, 2008; Odell et a., 2015; Perry, 2008). Sjuksköterskor, som drabbas av 
compassion fatigue, beskriver att de upplever att de förlorar sin förmåga att vårda 
empatiskt, men att det bara är en del av problemet eftersom de också tappar sin 
förmåga att kommunicera med sina patienter (Sheppard, 2015). Kommunikationen i 
omvårdnaden ses som det viktigaste redskapet mellan sjuksköterskan och patienten 
genom att sjuksköterskan får patienten att finna hopp i den ibland hopplösa 
situationen (Travelbee, 1971). Kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienten 
är en förutsättning för att patienten ska få en känsla av kontroll och autonomi. När den 
blir dålig, kan det äventyra patienters känsla av trygghet och säkerhet, men om 
sjuksköterskan har en uppriktig och öppen dialog med patienten kan en trygg och 
professionell relation fortsätta.  
 
Sjuksköterskan har fler funktioner än att ge vård och kommer ofta in i patientens liv 
när det är som mest kritiskt och kan därför bli mer en vän än en vårdare (Boyle, 
2011). Sjuksköterskans yrke omfattar att samla information om patienten för att 
kunna planera, ge vård och utvärdera behandlingar samt omvårdnadsåtgärder, men 
personlig information om patienten leder även till att relationer skapas. 
Sjuksköterskor bör vara tydliga med att sätta gränser så att relationen med patienten 
inte blir för personlig. Då compassion fatigue ofta leder till att sjuksköterskor har 
svårt att skilja mellan arbete och privatliv, medför det att negativa känslor från arbetet 
tas med hem (Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; Kolthoff & Hickman, 2016; 
Lamson & Meadors, 2008). Sorgen kunde vara i dagar och ibland veckor, men genom 
att närvara vid patientens begravning kunde sjuksköterskan få ett avslut (Berger et al. 
2015). Sjuksköterskor bör hålla ett professionellt förhållningssätt, och lämna utrymme 
för patientens anhöriga så att dem kan få sörja och ta sista farväl i lugn och ro utan att 
sjuksköterskan gör sig påmind om det kanske smärtsamma som en gång varit.  
 
Internaliseringen av patienternas känslor leder till att sjuksköterskor upplever 
samvetsstress eller meningslöshet och kan i längden bli alltför psykiskt påfrestande 
(Boyle, 2011). Det är orealistiskt att förvänta sig att sjuksköterskan inte själv blir 
påverkad av att dagligen se patientens smärta och lidande, men om sjuksköterskan 
drabbas av compassion fatigue börjar hen att medvetet distansera sig från patienten 
för att skydda sig, vilket i sin tur kan leda till att patienten kan komma till att lida i 
ensamhet. Andra förklarade att de endast fokuserade på tekniska färdigheter som en 
skyddsmekanism och medvetet distanserade sig från patienten och dennes anhöriga 
för att klara av vårdandet (Jiang et al., 2015). Detta anses ha både för- och nackdelar. 
Fördelarna är att sjuksköterskan kan genom detta sätt hålla sig hel och ändå ge 
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omvårdnad, nackdelar är att det holistiska människosynen går förlorad, patienten blir 
bara en patient istället för en levande människa.  
 
Sjuksköterskor vill inte skada patienter medvetet utan det sker indirekt genom 
distanseringen. När de väl börjar stänga av sina känslor, gör de det omedvetet hela 
tiden även när de slutat arbetspassen och är hemma hos sina familjer (Downing, 
Hastings- Tolsma, Nolte & Temane, 2017). Eftersom sjuksköterskor kan drabbas av 
compassion fatigue på grund av deras vilja att vårda andra, bör arbetsgivaren stödja 
sjuksköterskor i att behålla en balans mellan arbets- och privatlivet så att de på sin 
fritid kan fokusera på sina egna behov och välbefinnande. Finns inte en balans för 
sjuksköterskor mellan arbetet och fritid, kan det på sikt leda till att de själva blir sjuka 
vilket i sin tur kan få samhällsekonomiska konsekvenser. 
  
För att undvika compassion fatigue, lyfter sjuksköterskor fram hur viktigt det är med 
stöd från kollegor, vänner och familj för att ventilera tankar och känslor (Aoun et al., 
2015; Austin et al., 2009; Jiang et al., 2015; Lamson & Meadors, 2008; Odell et al., 
2015; Perry, 2008). Att ha en kollega att vända sig till när arbetssituationen blir 
överväldigande är betydelsefullt för att bevara det emotionella lugnet. Boyle (2011) 
menar att sjuksköterskor inte får tillräckligt med stöd på sina arbetsplatser. Detta kan 
tänkas bero på att det inte finns tillräckligt tid, att sjuksköterskor är alltför upptagna 
med sina patienter att de fullständigt glömmer både sitt eget och kollegornas 
välbefinnande. Sjuksköterskor som lider av compassion fatigue längtar efter stöd från 
sin omgivning, men känner samtidigt att det är svårt att prata om sina egna känslor 
(Sheppard, 2015). Det kan bero på en rad olika faktorer såsom att sjuksköterskorna 
inte vill dela med sig av sitt inre, att de tror att de är ensamma eller på grund av en 
rädsla för att bli dömd av andra. Professionell grupphandledning på fasta tider bör 
erbjudas till sjuksköterskor då detta skulle kunna möjlighet för reflektion. Mår 
sjuksköterskan inte bra speglas det direkt av på patienten.  

Sannolikheten att drabbas av compassion fatigue är större i arbetsmiljöer, som 
uppfattas som ohälsosamma (Austin et al., 2009; Berger et al., 2015; Hickman & 
Kolthoff, 2016; Lamson & Meadors, 2008; Odell et al., 2015). Hög arbetsbelastning 
och stress är vanligt i de flesta sjukhusmiljöer där sjuksköterskor arbetar och kan på 
sikt leda till både fysisk och psykisk ohälsa. Frustration och stress uppstår hos 
sjuksköterskor när de inte hinner utföra den vård som patienten är i behov av. När 
sjuksköterskor arbetar i en stressig miljö och inte hinner ge adekvat vård, drabbas de 
även utav samvetsstress när de känner att de inte hinner med att ge den vård patienten 
behöver. Arbetsrelaterad stress är den starkast bidragande faktorn till psykisk ohälsa 
(Farajzadeh et al., 2017) och här har arbetsgivaren ett ansvar för att sjuksköterskors 
arbetsmiljö är tillfredsställande.  

Förbättringar bör göras i de arbetsmiljöer som uppfattas som ohälsosamma med syfte 
att kunna behålla sjuksköterskorna, se till deras välmående samt upprätthålla en god 
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vårdkvalité. Att förebygga compassion fatigue gynnar inte bara sjuksköterskor utan 
hela hälso- och sjukvården (Boyle, 2011). Lidandet som compassion fatigue orsakar 
måste fångas upp av arbetsgivarna, inte bara för anställdas och patienternas skull utan 
också för hela samhällets. Det råder redan en stor brist på sjuksköterskor och om inte 
compassion fatigue uppmärksammas hos sjuksköterskor och arbetsgivare, kan det 
innebära att sjukvården förlorar ytterligare personal i en redan pressad situation.  

Den psykiska stress, som är associerad med compassion fatigue är en av de ledande 
orsakerna till att sjuksköterskor väljer att lämna yrket (Andrews & Wan, 2009). 
Sjuksköterskors kompetens behövs och är ovärderliga, men om de mår fysiskt och 
psykiskt dåligt kan de välja att sluta arbeta inom det redan utsatta yrket och detta kan 
på sikt bli ett mycket allvarligt samhällsproblem där tredje man drabbas. Eftersom 
resultatet visar på att stödjande insatser kan hjälpa och förebygga compassion fatigue 
hos sjuksköterskor borde detta fenomen lyftas fram på arbetsplatsen och under 
sjuksköterskeutbildningen. När sjuksköterskor arbetar med patienter skapas relationer 
och personliga egenskaper hos sjuksköterskor är viktiga för att vården ska bli god och 
meningsfull. Med en insikt om att hög arbetsbelastning och en hög stressnivå hos 
sjuksköterskor kan leda till compassion fatigue går det att arbeta preventivt, vilket är 
det mest effektiva. Detta skulle bespara både vårdpersonal och patienter lidande och 
förbättra kvaliteten i omvårdnaden. 

 

Konklusion och implikation 
Effekterna av compassion fatigue visade sig vara allvarliga, både för professionella 
och det privata livet. På den professionella nivån blev prestationsförmågan påverkad 
och ledde till att patientsäkerheten blev äventyrad. Oro, sorg, dålig sömn, kronisk 
stress och ett allmänt nedsatt välbefinnande var något sjuksköterskan bar med sig. 
Sjuksköterskan led inte ensam av tillståndet utan den påverkade också den vården 
patienten fick. Arbetsmiljö och mötet med den lidande patienten ansågs vara de 
främsta faktorer till utvecklandet av compassion fatigue, emedan stöd kunde motverka 
compassion fatigue. 

En förhoppning med kandidatuppsatsen är att öka kunskap om och förståelsen av 
fenomenet compassion fatigue hos sjuksköterskor men även hos chefer och ledningen 
inom sjukvården för att skapa bra förutsättningar. Vidare forskning skulle kunna leda 
till fortsatt förbättringsarbete inom klinisk verksamhet. Det skulle vara intressant att 
utforska patienters upplevelser som vårdas av sjuksköterskor som drabbats av 
compassion fatigue och på så sätt belysa fenomenets hela påverkan på omvårdnad 
från både patienter och sjuksköterskor. 
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Medkänslatrötthet 
Compassion fatigue 
(Thesaurus) 

Compassion fatigue 
(Mesh) 

Compassion fatigue 
(Headings) 

Sjuksköterska Nurs* (fritextsökning) Nurs* (fritextsökning) Nurs* (fritextsökning) 
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Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2017-10-04 Psycinfo 

MAINSUBJECT.EXACT("Compa
ssion Fatigue") AND nurs*, Peer 
reviewed, Additional limits: Date 
After 2007; Language; English 58 17 8 3 

2017-10-05 Pubmed 

(("Compassion Fatigue"[Mesh]) 
AND nurs*) Filters: published in 
the last 10 years; English 70 15 9 6 

2017-10-09 Cinahl 

(MM "Compassion Fatigue") AND 
nurs*,  Peer reviewed, Additional 
limits: Date After 2007; Language; 
English   28 10 7 0 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Aoun, S., Craigie, M., Drury, V., Francis, K., Hegney, D.G, Hemsworth, & D. Osseiran-Moisson, 
R. (2014) Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in 
registered nurses in Australia: study 1 results, Journal of Nursing Management, 22, 506-518. DOI: 
10.1111/jonm.12160 

Land  
Databas 

Australia 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka vilka faktorer bidrog till utvecklingen av compassion fatigue hos 
sjuksköterskor samt strategier för att i arbetslivet hantera tillståndet. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsdesign 

Urval 374 sjuksköterskor som arbetade inom den lokala hälso- och sjukvården. 

Datainsamling En enkät som var skriven på engelska och bestod av tre delar skickades till varje enskilt deltagare i 
pappersform. 

Dataanalys Analytisk statistik. 

Bortfall Inget internt bortfall. 

Slutsats • Stöd visade sig skydda sjuksköterskor från arbetets negativa konsekvenser.  
• Ångest- och depressionsnivåer visade sig vara högre hos sjuksköterskor som var yngre, 

arbetade heltid och saknade vidareutbildning.  
• Compassion fatigue påverkade sjuksköterskors liv på många olika sätt. 
• Ångest,	stress	och	depression	var	sammankopplat	till	compassion	fatigue. 
• Yngre	sjuksköterskor	var	mer	benägna	att	lida	av	compassion	fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Aoun, S., Craigie, M., Drury, V., Francis, K. & Hegney, D.G.  (2015).  Compassion satisfaction, 
compassion fatigue, anxiety, depression and stress in registered nurses in Australia: phase 2 results 
Journal of Nursing Management, 22, 519-531.  DOI: 10.1111/jonm.12168 

Land  
Databas 

Australia. 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka vilka faktorer bidrog till utvecklingen av compassion fatigue hos 
sjuksköterskor samt strategier för att i arbetslivet hantera tillståndet. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Tvärsnittsdesign 

Urval 15 sjuksköterskor som arbetade inom den lokala hälso- och sjukvården. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och fokus-grupper. 

Dataanalys Data lästes flera gånger, koder identifierades och formade olika teman. 

Bortfall 33% bortfall. 

Slutsats • Stress var markant sammankopplat till compassion fatigue. 
• Socialt nätverk, stöd, miljö och livsstil var betydelsefullt för att undvika arbetsrelaterade 

negativa känslor.  
• Sjuksköterskans egen inställning gentemot patienten kunde hjälpa till att motverka 

compassion fatigue. 
• Att kunna erbjuda god omvårdnad till patienten samt att få stöd från kollegor ansågs 

skydda sjuksköterskor från compassion fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Austin, W. Goble, E. Leier, B. Byrne, P. (2009). Compassion Fatigue: The Experience of Nurses. 
Ethics and Social Welfare, 3:2, 195-214, DOI:10.1080/17496530902951988 

Land  
Databas 

Kanada. 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av compassion fatigue. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Deskriptiv 

Urval Fem sjuksköterskor som led av compassion fatigue och som arbetade inom den lokala hälso- och 
sjukvården. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Alla intervjuer var ljudbandade och transkriberade. Efter transkriptionen av intervjuerna, läste och 
reflekterade forskargruppen data och identifierade olika tema.   

Bortfall Inget internt bortfall. 

Slutsats • Självkännedom och självmedkänsla ansågs skydda sjuksköterskor från compassion 
fatigue. 

• Sjuksköterskor beskrev att compassion fatigue tagit över deras liv, den professionella 
såväl som den privata. 

• Det beskrevs som en överväldigande känsla av utmattning som ledde till att 
sjuksköterskan försökte distansera sig själv från patienter och deras anhöriga.  

• Sjuksköterskor som intervjuades hade försökt åtgärda tillståndet genom att undvika att 
vara engagerade i patienten, minska arbetstimmarna och byta arbetsplats. Den största 
anledningen till compassion fatigue ansågs vara arbetsmiljön. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Berger, J., Owens, H.  Polivka, B., & Smoot, E. A. (2015).  Compassion Fatigue in Pediatric 
Nurses. Journal of Pediatric Nursing, 30, 11–17. DOI: 10.1016/j.pedn.2015.02.005 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av compassion fatigue bland barnsjuksköterskor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsdesign 

Urval 700 legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en barnavdelning. 

Datainsamling En online enkätundersökning. 

Dataanalys Beskrivande statistik användes för att beskriva och sammanfatta enkäter. Samband och skillnad 
analyserades med t-test eller ANOVA. 

Bortfall Inget internt bortfall. 

Slutsats • Unga och oerfarna sjuksköterskor var mer sårbara till de negativa följder som 
sjuksköterskans yrke kunde medföra. 

• Stöd visade sig skydda sjuksköterskor från arbetets negativa konsekvenser.  
• Engagemang i olika hälsofrämjande aktiviteter utgjorde ett skydd mot de negativa 

känslor som kunde uppstå på arbetet. 
• Ett positivt förhållningssätt gentemot patienten kunde skydda sjuksköterskor från 

compassion fatigue. 
• Sannolikheten av att drabbas av compassion fatigue var högre för dem som upplevde att 

det fanns stora brister i arbetsmiljön. 
• Det fanns inget samband mellan compassion fatigue och utbildningsnivå. 
• Sjuksköterskor som vårdade patienten med svåra sjukdomar, skador eller vårdandet i 

livets slutskede led i större utsträckning av compassion fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  II 
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Artikel 5 

 

 

Referens Cole, D. & Neville, K. (2013).  The Relationships Among Health Promotion Behaviors, 
Compassion Fatigue, Burnout, and Compassion Satisfaction in Nurses Practicing in a Community 
Medical Center. The Journal of Nursing Administration, 43, 348-354. DOI: 
10.1097/NNA.0b013e3182942c23 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka förhållandet mellan hälsofrämjande beteenden, compassion fatigue, 
burnout och compassion satisfaction bland sjuksköterskor som arbetade på en vårdcentral. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv 

Urval 398 legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en vårdcentral. 

Datainsamling Varje deltagare fick en forskningspaket, som innehöll en demografisk enkät, ProQOL-R-V samt 
HPLP-II skala. Enkäter fylldes i enskilt av sjuksköterskorna. 

Dataanalys Beskrivande analys. 

Bortfall Inget internt bortfall. 

Slutsats • Statistiskt signifikant koppling mellan hälsofrämjande beteende och compassion fatigue 
identifierades.  

• Engagemang i hälsofrämjande aktiviteter visade sig vara en skyddande faktor mot 
compassion fatigue. 

• Stresshantering, tro, relationer samt andlig tillväxt var signifikant kopplade till 
compassion fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  II 
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Artikel 6 

 

 

Referens Duarte, J. & Pinto-Gueveia, J. (2017). The role of psychological factors in oncology nurses' 
burnout and compassion fatigue symptoms. European Journal of Oncology Nursing, 28. 114-121. 
doi: 10.1016/j.ejon. 

Land  
Databas 

Portugal 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka olika psykologiska faktorer som påverkade uppkomsten av compassion 
fatigue och burnout hos sjuksköterskor.  

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsdesign 

Urval 221 onkologisjuksköterskor rekryterades från flera offentliga sjukhus. 

Datainsamling Sjuksköterskor fyllde i frågeformulär. 

Dataanalys Beskrivande statistik. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • Medkänsla, psykologisk inflexibilitet och emotionell instabilitet bidrog i utvecklingen av 
compassion fatigue. 

• Ett positivt förhållningssätt gentemot patienten minskade risken för compassion fatigue. 
• Mötet med lidande patienter upplevdes psykiskt krävande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  II 
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Artikel 7 

 

 

Referens Hickman, S.E. & Kolthoff, L. K. (2016).  Compassion fatigue among nurses working with older 
adults. Geriatric Nursing, 38, 106-109. DOI: 10.1016/j.gerinurse 

Land  
Databas 

USA 
Pubmed 

Syfte Syftet var att belysa de faktorer som kunde orsaka compassion fatigue hos sjuksköterskor som 
arbetade med äldre vuxna. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Deskriptiv 

Urval 50 legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en geriatrisk avdelning. 

Datainsamling Data samlades mellan april 2014 och maj 2014. Enkät och demografiskt frågeformulär fylldes i 
enskilt av sjuksköterskorna. 

Dataanalys Deskriptiv statistik. 

Bortfall 16 % bortfall. 

Slutsats • Sjuksköterskor hade svårt att skilja mellan arbete och privatliv. 
• Sjuksköterskor som arbetade med äldre vuxna som hade höga vårdbehov, upplevde 

compassion fatigue.  
• Unga och oerfarna sjuksköterskor var mer sårbara till compassion fatigue och burnout. 
• Självkännedom och självmedkänsla ansågs skydda sjuksköterskor från compassion 

fatigue. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  I 



BILAGA C  

 IX 

Artikel 8 

 

 

Referens Jiang, A., Shen, J., & Yu, H. (2015). Prevalence and predictors of compassion fatigue, burnout 
and compassion satisfaction among oncology nurses: A cross-sectional survey. International 
Journal of Nursing Studies, 57, 28-38.DOI: 10.1016/j.ijnnurstu 

Land  
Databas 

Kina 
Pubmed 

Syfte Syftet var att beskriva och utforska förekomsten av compassion fatigue, burnout och compassion 
satisfaction bland onkologisjuksköterskor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsdesign 

Urval 650 onkologisjuksköterskor från 15 sjukhus i Shanghai. 

Datainsamling Deltagarna fyllde i en demografisk enkät och fem enkäter relaterade till compassion fatigue, 
burnout och compassion satisfaction samt ett kortfattat personlighetsformulär. 

Dataanalys Deskriptiv statistik. 

Bortfall 3 % bortfall. 

Slutsats • Högre nivåer av compassion fatigue hittades bland onkologisjuksköterskor som använde 
sig av passiva coping strategier. 

• Sjuksköterskor försökte skydda sig från compassion fatigue genom att de distanserade sig 
från patienter.  

• Det fanns inget samband mellan compassion fatigue och utbildningsnivå. 
• Stöd utgjorde ett skydd mot compassion fatigue. 
• Emotionell instabilitet ansågs vara den största anledningen till compassion fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  I 



BILAGA C  

 X 

Artikel 9 

 

 

Referens Lamson, A. & Meadors, P. (2008). Compassion Fatigue and Secondary Traumatization: Provider 
of Self Care on Intensive Care Units for Children. Journal of Pediatric Health Care, 22, 24-34. 
DOI: 10.1016/j.pedhc 

Land  
Databas 

USA 
Manuell sökning. 

Syfte Syftet var att undersöka förekomsten av compassion fatigue hos vårdgivarna som arbetade på en 
barnintensivvårdsavdelning och att utvärdera effektiviteten av compassion fatigue- seminarier. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ  
Tvärsnittsdesign 

Urval 185 vårdgivare som arbetade på ett barnsjukhus. 

Datainsamling Deltagarna svarade på frågeformulär före, och efter att de deltagit i ett compassion fatigue 
seminarium. 

Dataanalys Frågeformuläret skattades med poäng, författarna räknade poängen i syfte att förstå om 
vårdgivarna hade nytta av seminariet. Den slutliga summan av poängen användes för analys i 
olika tabeller. En oberoende t-test utfördes för att analysera sambandet mellan compassion fatigue 
och vårdgivarnas nivåer av stress. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • Utbildningsseminarier resulterade i att deltagarnas kunskap ökade, vilket resulterade i att 
sjuksköterskorna kunde vårda bättre utan att själva bli så påverkade. 

• Sjuksköterskorna önskade mer utbildning om compassion fatigue. 
• Ett samband konstaterades mellan klinisk stress och compassion fatigue. 
• Stöd från ledningen och kollegor resulterade i minskning av compassion fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  I 
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 XI 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Odell, A., Singh-Carlson, S. & Wu, S. (2015) Compassion Fatigue, Burnout and Compassion 
Satisfaction Among Oncology Nurses in The United States and Canada. Oncology nursing forum, 
43, 161-169. DOI: 10.1188/16.ONF.E161-E169. 

Land  
Databas 

Kanada 
Pubmed 

Syfte Syftet var att undersöka erfarenheter av compassion fatigue, burnout och compassion satisfaction 
bland onkologisjuksköterskor i USA och Kanada. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Deskriptiv 

Urval 5000 slumpmässigt utvalda sjuksköterskor som var medlemmar av The Oncology Nursing 
Society. 

Datainsamling En enkät fylldes i online av sjuksköterskor som deltog i studien. 

Dataanalys Statistisk och deskriptiv analys. 

Bortfall Inget internt bortfall. 

Slutsats • Hälsosamma och stödjande arbetsmiljöer var viktiga för sjuksköterskornas hälsa, 
välbefinnande och arbetstillfredsställelse. 

• Sjuksköterskor upplevde att de var tvungna att offra en del av sig själva för att kunna 
tillfredsställa patientens behov. 

• Unga och oerfarna sjuksköterskor var mer sårbara till compassion fatigue. 
• En högre utbildningsnivå kunde utgöra ett skydd mot compassion fatigue. 
• Förbättringar på arbetsplatsen kunde minska risken att drabbas av compassion fatigue. 
• Yngre sjuksköterskor som inte upplevt burnout hade högre risk att drabbas av 

compassion fatigue. 
• Sjuksköterskor som redan led av minst två hälsorelaterade besvär, såsom depression och 

kronisk huvudvärk hade större risk att drabbas av compassion fatigue. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  II 
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 XII 

Artikel 11 

Referens Perry, B. (2008).  Why exemplary oncology nurses seem to avoid compassion fatigue. Canadian 
Oncology Nursing Journal ,18(2):87-99. DOI: 10.5737/1181912x1828792 

Land  
Databas 

Kanada 
Manuell sökning. 

Syfte Syftet var att utforska hur en del sjuksköterskor hade lyckats med att undvika tillståndet 
compassion fatigue. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 

Urval Sju legitimerade sjuksköterskor som arbetade på en onkologiavdelning och som ansågs vara 
”förebilder” i yrket. 

Datainsamling Data samlades in genom konversationer mellan forskare och deltagarna. Under varje samtal, 
diskuterade deltagaren och forskaren kring temat compassion fatigue. Samtal var bandinspelat och 
transkriberade. 

Dataanalys Specifikt analyserades transskript för återkommande teman med användning av tre 
referenspunkter. Dessa punkter är: återkommande av idéer, repetition av idéer och kraftfullhet 
med vilka idéer är uttryckt. Data analyserades för att finna återkommande teman. 

Bortfall Inget bortfall. 

Slutsats • Tre huvudteman togs fram; “moments of connection”, “making moments matter” samt 
“energizing moments”. 

•  Attityder och värderingar där patientrelationen ansågs vara ett privilegium och 
betydelsefull för sjuksköterskorna identifierades.  

• Vikten av stöd upplevdes vara betydelsefull. 
• Sjuksköterskorna undvek compassion fatigue genom att se relationen till sin patient som 

“en gåva”.  
• Gemensamma drag hos sjuksköterskor som lyckats undvika tillståndet compassion 

fatigue var humor, lekfullhet och positiv attityd. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

GRAD  II 
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