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Sammanfattning Yrket som sjuksköterska innebär ett stort ansvar för såväl 

patienternas omvårdnad som stöd till anhöriga. Arbetet kräver ofta 
full uppmärksamhet och engagemang. Syftet med studien var att 
undersöka orsaker till och konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue 
hos sjuksköterskan. Studien genomfördes som en litteraturstudie 
där metoden bestod av granskning och analys av 19 vetenskapliga 
artiklar. Orsaker till och konsekvenser av fatigue som redovisades 
i artiklarna delades in i kategorier. Resultatet visade att den stora 
emotionella tyngden arbetet innebar var den främsta orsaken till 
sjuksköterskans yrkesrelaterade fatigue. Det framkom också att ett 
arbetsklimat med bristande stöd och förståelse från arbetskollegor 
och avdelningschef var starkt bidragande orsaker. Även skiftarbete 
visades bidra till fatigue. Både patienternas säkerhet och 
sjuksköterskans egen hälsa äventyrades när sjuksköterskans 
fatigue blev för uttalad. Vidare forskning behövs inom området för 
att få bättre kunskaper om hur orsakerna och konsekvenserna ska 
hanteras och motverkas. Forskning kan leda till utvecklandet av en 
handlingsplan för att förebygga yrkesrelaterad fatigue och därmed 
bidra till en säkrare sjukvård för patienter och sjuksköterskor.  
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well as support to relatives. The work often demands large 
attention and commitment. The aim of the study was to investigate 
the causes to and the consequences of work-related fatigue in 
nurses. The study was conducted as a literature review where the 
method consisted of examining and analyzing 19 research articles. 
Causes and consequences consistent with work-related fatigue was 
identified in the articles and organized into different categories. 
The result showed that the emotional strain nursing implies were 
the largest cause to work-related fatigue in nurses.  
It also showed that work environments, where there is a lack of 
support and understanding from colleagues and head nurse, was 
strongly contributing causes. Shift work also contributed to 
fatigue. Both patient safety and the personal health of the nurse 
were put at risk when fatigue became too apparent. Further 
research is required in this area to give knowledge about how to 
handle and prevent the causes and consequences. Research can 
lead to the development of a plan measures against fatigue in order 
to contribute to a safer health care for both patients and nurses.  
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Inledning 
 
Att arbeta som sjuksköterska är mycket glädjande och tillfredställande. Det är ett omväxlande 
yrke med nya möten, upplevelser och erfarenheter. Att vara lyhörd, känna empati och ge ett 
professionellt bemötande ingår i sjuksköterskans profession. En sjuksköterska ska alltid 
finnas tillhands och vara tillgänglig för såväl patient som anhörig. Yrket kan innebära ett 
starkt engagemang från sjuksköterskan som ger av sig själv men som i gengäld får mycket 
tillbaka. En sjuksköterska kan utsättas för psykiska och emotionella påfrestningar i sitt arbete, 
som inte är bra ur ett hälsoperspektiv. Varje nytt möte och varje ny situation ställer stora krav 
på sjuksköterskans engagemang. En del i sjuksköterskeyrket är att ta del av patienters lidande 
och död. Vissa möten sker med lyckligt slut medan andra lämnar kvar en sorg, ett vemod över 
att inte kunnat hjälpa tillräckligt. Detta är en del av arbetet som ställer stora krav på 
sjuksköterskans egna tankar och känsloliv. Att leva upp till dessa krav tar mycket kraft och 
energi (Buijssen, 1998). Om en sjuksköterska utsätts för dessa krav under stor intensitet, 
under längre tid och med bristfällig handledning kan det tänkas medföra yrkesrelaterad 
emotionell utmattning eller fatigue.  
Fatigue benämns i svenska språket som trötthet (Åkerstedt, 2004). Trötthet är en naturlig 
upplevelse som de flesta människor upplever efter till exempel en arbetsdag. Tröttheten kan 
även vara en signal för att kroppen behöver vila. Om inte kroppen får tillräckligt med 
återhämtning kan tröttheten bli skadlig och påverka den egna hälsan. Enligt 
Folkhälsorapporten (2005) har upplevelsen av trötthet ökat i samhället. I mitten av 1980-talet 
uppgav 30 procent av befolkningen att de var ständig trötta. Under 2000-2001 hade en ökning 
till 50 procent skett i åldrarna 16-44 år, medan endast en liten ökning skett i åldrarna 50-74 år. 
Ett exempel ur vårdsektorn är att 52 procent av barnmorskor och sjuksköterskor med speciell 
kompetens upplevde att de inte hann ta lunchrast. De jobbade även ofta över eller slutförde 
arbetsuppgifterna på ledig tid.   
 
Under mars månad 2007 uppmärksammades den rådande överbelastningen på 
medicinkliniken vid Sjukhuset i Varberg. Överläkaren på medicinkliniken påtalade den 
ohållbara situationen med överbeläggningar och sjukskriven personal(Ernström, 22/3-2007). 
Anledningen anses bero på de indragningar av vårdplatser som gjorts på sjukhuset. 
Personalen uttryckte att de ständigt hoppade över raster, arbetade på lediga dagar och att 
endast en av tolv sjuksköterskor orkade arbeta heltid (Svahn, 23/3- 2007). Detta är inget 
ovanligt i dagens Sverige då hälso- och sjukvården drabbats av kännbara ekonomiska 
nedskärningar och resursbesparingar under det senaste decenniet (Folkhälsorapporten, 2005). 
Sjukskrivningarna i Sverige har ökat i alla yrkesgrupper, och det gäller inte minst inom 
sjukvårdssektorn. Psykisk ohälsa och då framför allt känslomässig utmattning ses som en stor 
orsak till sjukfrånvaron. Eftersom gränsdragningen mellan olika kategorier av psykisk ohälsa 
är otydlig är det svårt att säga hur stor andel av sjukskrivningarna som beror på fatigue och 
utmattning. Det kan finnas en risk att för hög arbets- och patientbelastning kan leda till 
yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskan. Följden kan bli att sjuksköterskan inte är kapabel 
till att uppmärksamma förändringar i patientens allmäntillstånd. Detta kan medföra att 
sjuksköterskan lättare kan begå misstag som kan äventyra patientsäkerheten och resultera i 
Lex Maria anmälningar (Reason, 2000). I Riskdatabasen hos Socialstyrelsen (2006) finns det 
sammanlagt 5033 Lex Maria ärenden som inkommit mellan 1999-2004. Antalet ärenden som 
uppkommit i den allmänmedicinska verksamheten är 425 och 93 av dem är händelser som 
innefattar felaktig läkemedelshantering och administrering. 
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En översyn av Lex Maria (Socialstyrelsen, 2001) visade att 70 procent av anmälningarna var 
individorsakade. Tyvärr finns det ingen uppgift på om hur stor del av fallen som skulle kunna 
bero på yrkesrelaterad fatigue.  

 
Bakgrund  
 
Florence Nightingale, 1820-1910, var verksam sjuksköterska och arbetade bland annat starkt 
för att utveckla dåtidens sjuksköterskeutbildning och yrkesutövande (Selanders, 1993). Ett 
kännetecken för Nightingale var att hon ansåg att rollen som sjuksköterska var mer än bara ett 
arbete. Hon uttryckte att det skulle betraktas som ett kall med innebörden att hela 
sjuksköterskans engagemang och tid skulle vigas till att hjälpa patienterna. Nightingales 
tankar och värderingar lever vidare i internationella sjuksköterskeorganisationens (ICN) 
etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2002) som innehåller fyra olika delar med riktlinjer 
för etiskt handlande. Den etiska koden har framställts med syfte att vägleda sjuksköterskan i 
svåra etiska situationer och har för avsikt att användas som referensram till etiskt handlande i 
hälso- och sjukvårdens verksamheter. Riktlinjerna i koden utgör sjuksköterskans förhållande 
till allmänheten, yrkesutövandet, professionen och medarbetarna. Koden berör inte bara 
yrkesutövandet utan även hur sjuksköterskan ska agera privat. Sjuksköterskan ska bland annat 
värna om sin egen hälsa i syfte att kunna ge patienten den vård som behövs och 
sjuksköterskan ska även bidra till att försöka förhindra miljöhot.  
 

Definition av begreppet fatigue 
 
Fatigue benämns även som trötthet. Litteraturstudien kommer att skilja på trötthet och fatigue 
genom att fatigue ses som mer än normal trötthet. 
Begreppet fatigue definieras av The North American Nursing Diagnosis Association 
(NANDA) enligt följande:  
 ”An overwhelming sustained sence of exhaustion and decreased capacity for  
   physical and mental work at usual level” (Fitzpatrick & Wallace, 2006, s. 206). 
 
Exhaustion ingår i definitionen av fatigue och översätts enligt följande: 
Exhaust ”1 uttömma[~one´s patience (strength)], förbruka, göra slut på; suga ut
 [~the soil]; utblotta [of på] 2 utmatta[the war ~ed the country]; ~oneself bli  
 utmattad; slita ut sig...” (Petti, 2004, s. 408). 
 
Fatigue finns mest beskrivet som ett problem vid kroniska sjukdomar och som biverkning vid 
olika medicinska behandlingar (Fitzpatrick & Wallace, 2006). Framförallt fatigue vid HIV, 
multipel skleros, cancer och cytostatikabehandling är de områden som den huvudsakliga 
forskningen handlat om. Mycket är fortfarande oklart kring de biologiska mekanismerna till 
uppkomsten av problemet. Fatigue kan delas in i olika kategorier. Akut fatigue har endast en 
bakomliggande orsak. Den uppkommer hastigt, individen påverkas tillfälligt och symtomet 
försvinner oftast om orsaken avlägsnas. Akut fatigue kan visa sig genom att individen blir 
irriterad, emotionellt labil och får nedsatt koncentrationsförmåga. Även rutinuppgifter som 
ska utföras kräver extra energi (Piper, 1994). Akut fatigue kan avhjälpas genom vila. Kronisk 
fatigue har däremot ett flertal orsaker, utvecklas smygande och behöver inte vara relaterad till 
ansträngning. Den påverkar individen avsevärt mer och avhjälps inte genom vila. Individen 
har brist på energi och kan inte utföra rutinuppgifter på samma sätt som tidigare och individen 
blir till slut känslomässigt avskärmad. Fatigue kan även beskrivas som emotionell och 
compassion fatigue. Skillnaderna dem emellan är små men var och en innebär följande: 
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Emotionell fatigue innebär upplevelsen av att känslomässigt inte ha mer att ge. Individen blir 
känslolös och ointresserad vilket ger ett minskat engagemang. Emotionell fatigue kan komma 
till följd av att under en längre tid upplevt svåra situationer och kan leda till depression. 
Compassion fatigue beskrivs som en naturlig konsekvens av ett starkt engagemang hos 
vårdpersonal (Figley, 1995). Sjuksköterskan som får ta del av patienters upplevelser utvecklar 
den empatiska förmågan. Blir förmågan för stark kan den ta överhand och bli skadlig för 
sjuksköterskans hälsa. Utvecklingen av compassion fatigue kan även komma av att 
sjuksköterskan har en önskan om att hjälpa patienten men inte har den möjligheten. Det finns 
även kroniskt trötthetssyndrom (chronic fatigue syndrome) som diagnostiseras utifrån flertal 
olika symtom som varat under ett halvt års tid eller längre (Fitzpatrick & Wallace, 2006). 
Symtom som onormal trötthet, feber, halsont, led- och muskelvärk blir till slut blir så 
påtagliga att individen inte klarar av att arbeta. Kroniskt trötthetssyndrom kommer inte att 
beröras i denna litteraturstudie. 
 
Fatigue kan leda till svårigheter att klara av dagliga arbetsrutiner och så småningom övergå 
till utbrändhet om det får fortgå längre tid och om inget görs åt problemet (Grossi, 2004). Den 
som myntade begreppet burnout, eller utbrändhet som det översatts till på svenska, var 
Herbert Freudenberger, som i mitten av 1970 kom fram till att utbrändhet berodde på bristen 
på engagemang eller uttömningen av känslor. Även Christina Maslash kom fram till tre 
gemensamma teman som förklarade vad som orsakade uppkomsten av utbrändhet: den 
känslomässiga utmattningen, de negativa attityderna gentemot patienterna och att genomgå en 
kris i sin sjuksköterskeroll. Den känslomässiga utmattningen ledde till att sjuksköterskan till 
slut inte kände att det fanns något kvar att ge. De negativa attityderna skapade en distans till 
patienterna och gav sjuksköterskan en känsla av både skam och skuld. Det sista temat, att 
genomgå en kris i sin profession, gjorde att sjuksköterskan till slut inte kunde känna glädje, 
prestationen minskade och kvalitén på vården äventyrades. Socialstyrelsen (2003) har valt att 
kalla utbrändhet för utmattningssyndrom istället. Utmattningssyndromet utlöses efter flera 
månader eller år av spänning och trötthet som till slut blir så påtaligt att den drabbade 
individen varken fungerar på arbetet eller i det sociala livet. I diagnosen utmattningssyndrom 
ska det inte förekomma någon form av depression. 
Normal trötthet kan skilja sig mellan årstiderna (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). Dygnsrytmen 
styrs av mängden dagsljus, och mindre dagsljus ger mer trötthet. På vintern upplevs därför en 
större trötthet då antalet ljusa timmar inte är så många. Dygnsrytmen styrs även av 
hypotalamus som också påverkar ämnesomsättningen som är högre under dagen än på natten. 
Framförallt vid fyra-femtiden på morgonen är kroppen inställd på sömn vilket gör det svårare 
att vakna. Detta är ingen ovanlig tid att stiga upp om arbetspasset startar klockan sex. Det är 
viktigt att arbetsschemat är planerat så det blir en bra dygnsrytm för arbetstagarna. 
I en rapport från institutet för psykosocial medicin (Åkerstedt, 2001) om arbetstider, hälsa och 
säkerhet framgår att om en god säkerhet skall råda på en arbetsplats krävs sju till åtta timmars 
sömn/vila för att återhämtning skall vara möjlig. Rapporten visar också att risker för den egna 
hälsan och att begå misstag ökar om övertidsarbete sker med över tio timmar per vecka. 
Arbetstidslagen antogs av riksdagen 1 juni, 1982 men har under årens lopp ändrats och 
reviderats ett flertal gånger (Hellberg, 2006). Den 1 juni 2005 trädde den nya lagändringen i 
kraft efter nya EU direktiv. De nya direktiven handlade i korthet om antalet arbetstimmar i 
veckan, dygnsvila och nattarbete. Sverige har under två års tid haft dispens från de nya 
bestämmelserna men från och med 1 januari, 2007 tillämpas den nya arbetstidslagen efter att 
EU kritiserat Sverige för att inte följa gällande arbetsdirektiv på rätt sätt. De nya riktlinjerna 
inom lagen innebär bland annat att en arbetsvecka endast få innefatta högst 40 timmar på en 
heltidstjänst. Det finns inga bestämmelser om hur många timmar ett arbetspass kan vara men 
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mellan varje arbetspass ska det finnas en dygnsvila på 11 timmar. Nattarbetet får inte 
överstiga åtta timmar och med nattarbete menas arbetstid mellan 22.00 och 06.00. 

 
Syfte 
 
Syftet var att undersöka orsaker till och konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue hos 
sjuksköterskan.  
 

Frågeställningar 
 
Vilka är orsakerna till fatigue hos sjuksköterskan? 
Vilka konsekvenser kan fatigue ge för sjuksköterskan? 
Vilka konsekvenser kan fatigue ge för patienter? 
Vilka konsekvenser kan fatigue ge för kollegor? 
 

Metod 
 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. 
 

Datainsamling 
 
Sökningen av artiklarna genomfördes i Högskolan i Halmstads databaser. De databaser som 
användes var Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och SweMed. Sökningar gjordes både 
med och utan begränsningar. De begränsningar som användes var det engelska språket, att 
artiklarna var vetenskapliga och de skulle vara publicerade från år 2000 och framåt. De 
främsta sökorden som användes var fatigue och nurse och dessa i kombination med error, 
exhaustion, quality of life, quality of health, professional nurses, burnout, emotional, 
compassion, work environment och workload. Sökorden gjordes både med MeSH termer och 
fritextord. I Cinahl användes även trunkering på sökorden nurse och patient. Sökordet burnout 
användes för att undersöka om sökningen innehöll artiklar som svarade mot litteraturstudiens 
syfte. Artiklar innehållande depression fatigue exkluderades då det är synonymt med 
begreppet burnout. Även artiklar som behandlade sjuksköterskans hemförhållanden, 
copingstrategier, sjukdomsrelaterad och läkemedelorsakad fatigue exkluderades. Den första 
granskningen gjordes genom att läsa artiklarnas abstract och undersöka ifall de berörde denna 
litteraturstudies syfte och frågeställningar. Var abstraktet inte relevant gallrades de artiklarna 
bort. Artiklarna valdes utifrån de kriterier som finns för en vetenskaplig artikels innehåll: 
syfte, metod, urval och resultat. De artiklar som inte gick att få ut i fulltext beställdes från 
högskolebiblioteket. En av artiklarna valdes manuellt genom en referenslista till en av 
artiklarna i urvalet. Artikeln söktes upp och hämtades ur Högskolan i Halmstads 
tidskriftsarkiv. Tre artiklar beställdes ej då kostnaden var för stor och en artikel gick inte att få 
då leveranstiden var för lång. Hur sökningarna gick till visas i tabell 1. 
I urval 1 fanns det 61 artiklar med. Sjutton av artiklarna var dubbletter och medräknades i 
urval 1 och 2. Tjugo av artiklarna riktades mot litteraturstudiens exklusionskriterier. Tre 
stycken exkluderades på grund av arbetstider som inte var överförbara till svenska 
arbetsförhållanden och två av artiklarna på grund av att de visades vara av dålig vetenskaplig 
kvalité. Nitton artiklar kvarstod för databearbetning.  
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Tabell 1 Sökhistoria 
 
Databas Datum Sökord Limits Antal 

träffar 
Genomlästa 

abstrakt 
Urval 1 Urval 2 

PubMed 8/2 Fatigue, 
Nurses 
Quality of 
health care 
(Mesh) 

No limits 31 13 2 2 

 8/2 Related links No limits 148 25 7 4 
Cinahl 8/2 Fatigue 

Nurses 
Errors 

Research 
article; 
English 

9 9 7 3 

Cinahl 14/2 Fatigue 
Patient 
Nurse 

Research 
article; 
English 

53 15 5 3 

 14/2 Related  
Links 

No limits 11 2 2 1 

PubMed 21/2 Workload 
Fatigue 
Nurses 

No limits 8 3 1 1 

Cinahl 22/2 Patient 
MH Work-
load 
MH Work- 
enviroment 

Research 
article; 
English 

29 23 3 3 

Cinahl 26/2 Fatigue 
Nurse$ 

Research 
article; 
English; 
Published 
date: 2000-
01-2007-12 

66 25 5 5 

Cinahl 1/3 Nurses 
Exhaustion 

Publication 
year:2000-
2007; 
Research 
article; 
English 

78 19 9 2 

Cinahl 1/3 MH Burnout 
Professional 
and MH 
nurses 

Publication 
year: 2000-
2007; 
Research 
article; 
English.  

35 20 2 
 

1 

Cinahl 1/3 MM nurses 
exhaustion 

Publication 
year:2000-
2007; 
Research 
article; 
English 

7 7 2 0 
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Academic 
Search 
Elite 

8/3 Fatigue 
Nurse$ 

No limits 259 73 1 1 

Cinahl 8/3 MM Fatigue 
MM Nurses+ 

Research 
article; 
English 

11 11 3 2 

PubMed 8/3 Fatigue 
Nurse 
(MeSH) 

No limits 62 10 2 2 

SweMed 8/3 Fatigue No limits 148 28 1 0 

Academic 
Search 
Elite 

8/3 Exhaustion 
Nurses 

No limits 79 10 6 3 

Cinahl 20/3 Fatigue 
Compassion 

Publication 
year 2000-
2007; 
Research 
article; 
English 

3 0 0 0 

Cinahl 20/3 Fatigue 
Emotional 
Nurse$ 

Research 
article; Year 
2000-2007; 
English  

9 2 2 2 

PubMed 20/3 Fatigue 
Compassion 
Nurse 

English  
 

17 3 1 1 

PubMed 20/3 Emotional 
Fatigue 
Nurse 
 

English, 
Publication 
in the last 
five years. 

30 10 0 0 

 
 

Databearbetning 
 
Artiklarnas kvalitet granskades till en början enligt bilaga H och G ur Evidensbaserad 
omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Den granskningen kändes inte tillräckligt 
tillförlitlig då stor vikt lades på granskarens personliga helhetsbedömning. Istället valdes 
granskningen att göras utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa 
och kvantitativa studier. Enligt dessa mallar poängbedömdes varje del enskilt och resultatet 
sammanställdes och resulterade i en tregradig skala. Artiklarna bestod av 15 kvantitativa 
studier och fyra kvalitativa studier. Samtliga artiklarna som ingår i resultatet redovisas i bilaga 
1. Artiklarna till litteraturstudien skulle innehålla orsaker till och konsekvenser av 
sjuksköterskans yrkesrelaterade fatigue. Efter genomförd artikelgranskning sammanställdes 
tänkbara orsaker till och konsekvenser av fatigue som framkommit i artiklarna. Därefter 
delades orsaker och konsekvenser in i olika kategorier för att underlätta bearbetningen och 
resultatredovisningen. Orsaker kategoriserades i tid, engagemang, arbetsmiljö samt 
förväntningar och krav. Konsekvenserna delades först in i fyra olika kategorier: 
patientsäkerhet, arbetsklimat, sjuksköterskans hälsorisker samt sjuksköterskans upplevelser. 
Efter ytterligare granskning kvarstod patientsäkerhet respektive upplevelser och hälsorisker. 
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Resultat 
 
Resultatet har delats in i orsaker till och konsekvenser av fatigue som redovisas i fyra 
respektive två olika kategorier. Kategorierna för orsaker till fatigue är tid, engagemang, 
arbetsmiljö samt förväntningar och krav. Kategorierna för konsekvenser av fatigue är 
patientsäkerhet respektive upplevelser och hälsorisker.  

 
Orsak till yrkesrelaterad fatigue 
 
Tid 
 
Jämfört med ett vanligt dagpass ökade skiftarbete upplevelsen av fatigue (Winwood, 
Winefield & Lushington, 2006). Scheman med roterande dag- kvälls- och nattpass upplevdes 
generera högre nivåer av fatigue än endast dag- och kvällspass. Att skifta mellan olika 
arbetstider upplevdes vara påfrestande och gjorde att kroppen fick svårt att hitta en dygnsrytm 
att följa. Varierande arbetstider, roterande skift, beordrad övertid och jourberedskap utsatte 
sjuksköterskan för fysiska och psykosociala krav vilket utgjorde en risk för egen hälsa (Scott, 
Rogers, Hwang & Zhang, 2006; Trinkoff, Geiger-Brown, Brady, Lipscomb & Muntaner, 
2006). Oregelbundna arbetstider under längre tid kunde leda till för lite vila mellan 
arbetspassen, otillräcklig återhämtning och utmattning. Vissa skillnader mellan ålder och 
upplevelsen av fatigue framkom i Winwoods et al. (2006) studie. Sjuksköterskorna över 55 år 
uppgav lägre nivåer av både akut och kronisk fatigue, samtidigt som deras återhämtning var 
bättre. De i åldrarna 18-24 år hade högre nivåer av fatigue och även sämre återhämtning. De 
mer erfarna sjuksköterskorna hade oftare större ansvarsområden med uppgifter som vanligen 
utfördes under dagpass. På så vis arbetade de inte lika mycket oregelbundna arbetstider som 
bedömdes orsaka mest fatigue.  
Förlängda skift där sjuksköterskan blev tvungen att hålla sig vaken under en längre tid 
utgjorde en risk för att sjuksköterskan inte orkade hålla sig tillräckligt uppmärksam när 
arbetet krävde det (Josten, Ng-A-Tham & Thierry, 2003). I denna studie gjordes en jämförelse 
mellan att arbeta åtta timmar eller nio timmar på ett arbetspass. Följden av förlängningen blev 
att sjuksköterskan upplevde mer fatigue, ett nedsatt hälsotillstånd och presterade sämre i 
arbetet. Sjuksköterskorna i Billeter-Koponen och Fredéns (2005) studie angav att uppgifterna 
och arbetsbördan ökat med de medicinska framstegen och den datoriserande utvecklingen. 
Den stora arbetsbördan kunde leda till att de inte hann med arbetsuppgifterna under arbetstid. 
Risken blev då att sjuksköterskorna ville kompensera detta genom att komma tidigare till 
arbetet, hoppade över raster eller arbetade över. Sjuksköterskorna beskrev i Taylor och 
Barlings (2004) studie att tiden inte var i proportion till arbetsuppgifterna och att tidsbristen 
var en bidragande orsak till fatigue. 

 
Engagemang 
 
I Maytum, Bielski Heiman och Garwicks (2003) studie angav 75 procent av sjuksköterskorna 
att de upplevde att det personliga engagemanget var det som gav upphov till compassion 
fatigue och stress. I Abendroth och Flannerys (2006) studie handlade det om att förutse de 
risker som fanns för att drabbas av compassion fatigue. Det visade sig att de sjuksköterskor 
som befann sig i riskzonen var de som kände ett för starkt engagemang och var för empatiska. 
Sjuksköterskorna satte sin patients hälsa och välbefinnande framför sin egen. Liknande 
resultat framkom i Taylor och Barlings (2004) studie. Ett starkt engagemang påverkade 
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uppkomsten av compassion fatigue. Att känna medlidande för svårt sjuka människor och 
inneha vetskapen om att patienternas sjukdomstillstånd inte skulle förbättras fick 
sjuksköterskan att känna sig otillräcklig och uppgiven. Sjuksköterskorna beskrev sina 
upplevelser som ett misslyckande då deras starka vilja att kunna hjälpa var stor orsak till att 
drabbas av compassion fatigue. 
Sjuksköterskor prioriterade bort sina raster för att istället sörja för och värna om patienternas 
omvårdnad (Rogers, Hwang & Scott, 2004). De kände att de inte hade tid att ta rast då det 
fanns en risk att de inte skulle hinna tillgodose patientens behov innan arbetsdagen var slut. 
Sjuksköterskorna upplevde också att de hade svårt att lämna över ansvaret till någon annan. 
Enligt Billeter-Koponen och Fredén (2005) var det viktigaste för en sjuksköterska att få arbeta 
nära patienten, att vara närvarande. De tillfällen då det inte fanns möjlighet till detta skapades 
en känsla av att inte räcka till. Brist på tid för kommunikation med patienten skapade en 
frustration hos sjuksköterskan som upplevde en känsla av otillräcklighet som i sin tur kunde 
leda till fatigue (Taylor & Barling, 2004). 
I en studie gjord i Ungern (Pikó, 1999) visade det sig att stress och fatigue även kunde 
uppkomma vid ett minskat engagemang. Sjuksköterskor i åldrarna 51-60 upplevde en högre 
stress som i förlängningen gav fatigue. Stressen berodde på ett minskat engagemang och ett 
ointresse att lära sig något nytt. I Ungern går sjuksköterskorna i pension vid 60 års ålder. En 
möjlig orsak till deras brist på engagemang kunde enligt studien bero på att pensionen 
närmade sig. 
 
Arbetsmiljö 
 
Fatigue kunde enligt Taylor och Barling (2004) orsakas av arbetsrelaterade problem. 
Sjuksköterskorna kände sig inte respekterade i sin profession av läkarna. De kände sig 
nedvärderade då läkarna behandlade dem som sina assistenter, vilket skapade ett dåligt 
arbetsklimat mellan de båda professionerna. Maytum et al. (2003) undersökte hur olika 
utlösande faktorer hos sjuksköterskor kunde påverka uppkomsten av stress och compassion 
fatigue. Majoriteten av utlösande faktorer var arbetsrelaterade. De brister som fanns i 
arbetsklimatet innefattade organisationssvårigheter, hög arbetsbelastning, brist på personal 
och bristen på stöd från chefen, arbetsledningen och arbetskamraterna. De utlösande 
faktorerna kunde leda till compassion fatigue, stress och i längden också utbrändhet. Många 
sjuksköterskor upplevde också att de ofta befann sig i konflikt mellan patienterna, anhöriga 
och hälso- och sjukvården. Mötet sjuksköterskor emellan var viktigt för det psykosociala 
arbetsklimatet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Raster sågs som en möjlighet för 
sjuksköterskor att få sätta sig ner och prata och få chansen till stöd från sina kollegor. När 
personalen inte hade möjligheten att ta raster tillsammans förlorades detta tillfället för 
reflektion och återhämtning. Mentalt och socialt stöd var mycket viktigt för sjuksköterskan. 
Den emotionella bearbetningen försvårades i ett arbetsklimat där det inte fanns utrymme för 
att stötta varandra och få hjälp med att reflektera sina tankar vilket kunde leda till fatigue. 
Även stödet från chefsnivån hade en indirekt påverkan på sjuksköterskorna. Enligt Stordeur, 
D´Hoore och Vandenberghe (2001) orsakades 22 procent av den emotionella utmattningen av 
olika stressorer i arbetet och 9 procent kunde härledas till ledarskapet. På en avdelning där 
chefen kontinuerligt bekräftade personalen visades en lägre nivå av emotionell utmattning. En 
chef som däremot övervakade, letade fel och misstag hos sin personal gav en högre nivå av 
emotionell utmattning. Denna brist på förtroende gjorde att personalen kände att de inte hade 
något stöd från sin chef. Liknande resultat presenterades i Abendroth och Flannerys studie 
(2003) där sjuksköterskorna upplevde att deras chef inte ville eller kunde ge dem det stöd de 
så gärna behövde i komplexa situationer. 
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Arbetsbördan och arbetsuppgifterna upplevdes ha ökat de senaste åren för sjuksköterskan och 
då framförallt de administrativa uppgifterna (Sheward, Hunt, Hagen, MacLeod & Ball, 2005). 
Ju fler patienter sjuksköterskan hade desto högre var risken för att drabbas av emotionell 
utmattning. Det framgick att 30 procent av sjuksköterskorna var emotionellt utmattade och 
det fanns ett klart samband mellan personaltätheten, kritiska händelser och emotionell 
utmattning (Spence Laschinger & Leiter, 2006; Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 
Arbetsplatsens klimat, hanteringen av och handledning vid kritiska händelser kunde påverka 
sjuksköterskans utmattning och därmed utförandet av arbetsuppgifterna (Spence Laschinger 
& Leiter, 2006). Många sjuksköterskor menade att arbetet hade blivit mer påfrestande och 
förutsatte ett högre arbetstempo än tidigare. Sjukvården tvingades ta in inhyrd 
bemanningspersonal i större utsträckning än tidigare (Gardulf, Söderström, Orton, Eriksson, 
Arnetz & Nordström, 2005). Detta visades medföra en större arbetsbelastning på den 
ordinarie personalen som måste introducera nya sjuksköterskor i arbetet. En tredjedel av 
sjuksköterskorna som i studien planerade uppsägning upplevde en ökad utbredning av 
utmattning relaterat till arbetet och kände även att kvalitén på omvårdnaden hade försämrats. 
En arbetsplats med hög arbetsbelastning och för lite resurser kunde leda till att sjuksköterskan 
blev utmattad och oengagerad (Demerouti, Bekker, Nachreiner & Schaufeli, 2000). 
 
Förväntningar och krav  
 
De sjuksköterskor som upplevde att kontakten med patienterna kunde vara krävande upplevde 
även mer tidspress, högre arbetsbörda, sämre arbetsklimat och problem med varierande 
arbetstider (Demetrouti, et al., 2000). Arbetets tunga natur gjorde att sjuksköterskan utsattes 
för många smärtfulla möten och situationer i sitt arbete med svårt kroniskt sjuka barn 
(Maytum, et al., 2004). De upplevde mycket sorg och förtvivlan speciellt när barn avled. Ofta 
blev sjuksköterskorna utsatta för svåra situationer med arga, skrikande familjer som inte 
förstod allvaret i deras barns sjukdom. 
Sjuksköterskorna hade orealistiska krav på sig själva och tog saker och ting för personligt  
(Abendroth & Flannery, 2003). I en svensk studie av Billeter-Koponen och Fredén (2005) var 
sjuksköterskorna inställda på att de i sitt arbete skulle utsättas för situationer som krävde 
mycket energi. De hoppades på att utvecklas i sin profession och hade även en önskan om att 
förbättra förutsättningarna på arbetsplatsen. Sjuksköterskornas egna förväntningar på sig 
själva och organisationens krav på dem skapade moraliskt svåra och ohållbara situationer. 
Detta fick till slut sjuksköterskan att tvivla på sin egen kapacitet vilket kunde leda till fatigue. 
De sjuksköterskor som varit sjuka eller stannat hemma från arbetet på grund av emotionell 
utmattning upplevde att deras kollegor inte såg dem som professionella. 
Relationen mellan arbetskamrater var viktig för att kunna hantera och stötta varandra i svåra 
situationer och etiska dilemman (Pikó, 1999). Att känna stöd bland kollegorna underlättade 
den emotionella tyngden som i förlängningen kunde leda till fatigue. Bristande stöd från 
arbetskamrater gjorde det svårare för sjuksköterskor att ta sig ur fatigue eller den emotionella 
utmattningen (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Manliga sjuksköterskor angavs uppleva en 
högre grad av emotionell utmattning än sina kvinnliga kollegor (Sheward, et al., 2005; 
Bekker, Croon & Bressers, 2005). Vad gällde utbildningens betydelse visade en studie 
(Sheward, et al., 2005) att sjuksköterskor med högre utbildning upplevde en högre grad av 
emotionell utmattning, medan en annan studie (Pikó, 1999) visade motsatt resultat. 
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Konsekvenser av yrkesrelaterad fatigue 
 
Patientsäkerhet 
 
Vid fatigue var vaksamheten och försiktigheten nedsatt och sjuksköterskans förmåga att 
uppmärksamma eventuella fel blev försämrad (Scott, Rogers, Hwang & Zhang, 2006). 
Sjuksköterskans förmåga att se förändringar i patientens allmäntillstånd och att fatta adekvata 
beslut vid akuta situationer gjorde att patientsäkerheten äventyrades. Sjuksköterskorna fick 
under arbetspassen kämpa för att hålla sig alerta och vakna. Deras reaktionstid och den 
kognitiva förmågan minskade. Detta utgjorde en stor risk för att begå administrativa och 
medicinska misstag. De vanligaste medicinska fel som begicks var att patienten inte fick 
läkemedlet, att det gavs vid fel tidpunkt, fel dosering eller felaktig styrka (Deans, 2005). 
Under en tvåveckorsperiod begicks 199 medicinska fel och 213 ”nästan fel” som kunde ha 
utvecklats till allvarliga incidenter men som upptäcktes innan de begicks (Rogers, Hwang, 
Scott, Aiken & Dinges, 2004). 
 
Upplevelser och hälsorisker 
 
Följden av fatigue kunde ge ett flertal olika fysiologiska och psykologiska symtom hos 
sjuksköterskan (Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Huvudvärk, magont, muskelvärk och 
sömnsvårigheter var de vanligaste symtomen och även personlighetsförändringar med 
minskad förmåga att känna empati och engagemang. En del blev känslomässigt labila och 
hade lätt för att gråta. Sjuksköterskorna kunde uppleva ett minskat intresse för omgivningen 
och för arbetet. Förmågan att komma ihåg information försämrades och sjuksköterskan fick 
även svårare att lära in ny kunskap. De saker som sjuksköterskan inte orkade ta tag i 
prioriterades bort till senare och gjorde att arbetsbördan byggdes upp ytterligare. 
Sjuksköterskorna i McGillis Hall och Kiesners (2005) studie uppgav att de kände sig extremt 
fysiskt och emotionellt utmattade vid arbetspassets slut. Känslan av utmattning påverkade 
sjuksköterskornas livskvalitet negativt (Demerouti, et. al., 2000). Compassion fatigue 
innefattade samma symtom som utbrändhet men yttrade sig i mindre skala (Maytum, et al., 
2004). Uppmärksammades inte tecknen vid compassion fatigue i tid kunde detta leda till 
utbrändhet. En del sjuksköterskor lyckades tolka fatigue i tid och insåg att den inte längre var 
tolererbar. De förstod att fatigue i förlängningen kunde leda till utbrändhet och valde då att 
lämna sitt arbete. Över hälften av sjuksköterskorna i Gardulf, et al. (2005) studie ville sluta 
sitt arbete. En av de största anledningarna utgjordes av att arbetet ansågs vara för psykiskt 
påfrestande. De sjuksköterskor som hade för avsikt att sluta hade en högre grad av utmattning 
än de som inte ville lämna sin profession. Studien tydde också på att de uppfattade att kvalitén 
på vården de gav försämrades. 
 

Diskussion 
 
Metoddiskussion 
 
Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, PubMed, SweMed och Academic Search Elite. Ett 
stort antal sökord användes för att få så många infallsvinklar som möjligt på området. I Cinahl 
gjordes många av sökningarna i fritextord på grund av att antalet träffar blev begränsat vid 
sökning med Cinahl headings. Fritextord gav ett större antal träffar som sedan begränsades 
med limits. I PubMed användes till största delen MeSH termer och eftersom antalet träffar var 
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hanterbart användes inte begränsningar i så stor utsträckning. Många av sökningarna 
begränsas tidsmässigt till år 2000- 2007. Detta kan vara en svaghet eftersom artiklar 
publicerade före år 2000 inte finns representerade i litteraturstudien, även om de svarar mot 
syftet. Styrkan är dock att den senaste forskningen finns med. En artikel som hittades genom 
manuell sökning på Google Scolare togs med trots att den är från 1999. Flertalet av 
sökningarna gav många träffar men endast ett begränsat antal var relevanta mot 
litteraturstudiens syfte. Många artiklar som hittades i datainsamlingen vänder sig mot 
sjukdomsrelaterad fatigue utifrån ett patientperspektiv. En överblick av artiklarna visar att sex 
av studierna är genomförda i USA, tre i Australien, två i Sverige, två i Holland och i Kanada, 
en i Belgien, Ungern, Tyskland och England/Skottland. Eftersom sjukvården skiljer sig åt 
mellan de olika länderna vad gäller arbetsuppgifter, arbetstider, organisation och bemanning 
av personal kan det vara svårt att överföra resultaten till svenska motsvarigheter. Samtidigt 
som detta kan ses som en svaghet i litteraturstudien är det även en styrka att se att 
yrkesrelaterad fatigue finns och upplevs på samma sätt i många olika länder. Tre av artiklarna 
exkluderades då de endast behandlar arbetstider som överstiger 16 timmar. Detta bedöms inte 
vara överförbart i normala svenska arbetsscheman på en vårdavdelning. Under 
artikelbearbetningen framkom först fyra kategorier av både orsaker och konsekvenser. Efter 
ytterligare granskning minskades antalet kategorier för konsekvenser till två. Artiklarna 
ansågs inte bidra med tillräckligt mycket data för att täcka fyra kategorier. Kategorierna 
överlappade dessutom varandra och därför slogs de fyra ihop till två. Få av resultatartiklarna 
handlar enbart om yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskor då forskningen inom detta 
område är begränsad. Flera av artiklarna har stress, arbetsmiljö eller medicinska fel som 
huvudsyfte, men belyser även fatigue ur ett perspektiv som passar litteraturstudies syfte. 
Artiklar innehållande en begränsad del om fatigue har tagits upp i resultat en till två gånger. 
Även om de har ett annat huvudsyfte bedöms de ändå som värdefulla och relevanta för 
litteraturstudien.  
 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet består av femton kvantitativa artiklar och fyra kvalitativa. De kvalitativa artiklarna 
beskriver sjuksköterskornas egna upplevelser och känslor om fatigue. De har ett relativt litet 
antal respondenter och litet eller inget bortfall. Detta ses som en styrka i litteraturstudien. De 
kvantitativa studierna belyser orsaker och konsekvenser ur ett mer konkret perspektiv. 
Redovisningar av scheman, sjukskrivningar och statistik används för att komma fram till 
studiernas resultat. Större population används vilket också ger ett större bortfall. Trots relativt 
stort bortfall i några artiklar har deltagandet varit tillräckligt för att uppnå stabilitet. Ett stort 
bortfall är ändå en risk för reliabiliteten. Samtliga artiklar är granskade efter Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmallar. Den vetenskapliga kvalitén på resultatartiklarna bedöms 
som god. Av de 19 artiklarna bedöms fjorton stycken till grad I, fyra stycken till grad II och 
en till grad III. Den artikel som fick grad III, Rogers, Hwang, Scott, Aiken och Dinges (2004) 
har brister i egenkritik och otydligt syfte, men bedöms stabil nog för att ingå i 
litteraturstudien.  
Resultatartiklarnas infallsvinklar skiljer sig åt vilket gör det svårt att jämföra resultaten med 
varandra. De studier som belyser den emotionella belastningen är dock samstämmiga i sitt 
resultat i hur det påverkar fatigue. 
 
Kulturen kring sjuksköterskeyrket lever fortfarande kvar i Nightingales anda, där 
sjuksköterskans yrke var ett kall, mer än bara ett arbete (Selanders, 1993). Även ICN: s kod 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2002) belyser en vision om hur en sjuksköterska ska förhålla 
sig yrkesmässigt och privat. Koden framhåller många bra yrkesmässiga värderingar för en 
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sjuksköterska att beakta. Punkter som rör sjuksköterskan utanför professionen beskriver bland 
annat uppmaningar om att sjuksköterskan privat ska uppträda med professionens anseende i 
beaktande. Den egna hälsan ska hållas god för att sjuksköterskan även fortsättningsvis ska 
kunna ge god omvårdnad till sina patienter. I förhållandet till omvärlden uppmanas 
sjuksköterskan också undvika att världen förorenas och exploateras över sina tillgångar. 
Koden ställer höga krav på vad en sjuksköterska ska kunna prestera med de resurser som 
finns. I professionens historia från Nightingales tid var förutsättningarna för en sjuksköterska 
annorlunda. De levde med yrket som ett kall och förväntades alltid vara tillgängliga och 
finnas tillhands för patienterna. Dagens sjuksköterskor har helt andra förutsättningar.  
Sjuksköterskeyrket är en egen profession där verksamma sjuksköterskor har familjer och 
fritid vid sidan om arbetet. Dessutom har vården utvecklats och arbetsuppgifterna förändrats. 
Sjuksköterskans egna krav på att ägna tid och engagemang till patienten står inte i proportion 
till de resurser som finns till förfogande (Taylor & Barling, 2004; Billeter-Koponen & Fredén, 
2005). Sjuksköterskorna känner att de har så mycket arbetsuppgifter att de inte hinner ägna så 
mycket tid till patienten som de vill och känner att de borde. Konsekvensen blir då en 
upplevelse av otillräcklighet vilket leder till fatigue. 
 
Den emotionella belastningen 
 
Resultatet visar att många olika faktorer påverkar sjuksköterskans upplevelse av fatigue. Den 
största samlade orsaken tycks vara den tunga emotionella belastning som arbetet innebär. 
Sjuksköterskor har ofta en önskan om att göra mer för patienten än vad som är möjligt. 
Många sjuksköterskor ställer i sin profession höga krav på sig själva att finnas till för 
patienterna. Upplevelsen av att misslyckas med ambitionen bidrar till compassion fatigue som 
orsakas av det personliga engagemanget (Maytum, et al., 2003; Taylor & Barling, 2004). 
Figley (1995) beskriver compassion fatigue som en naturlig konsekvens hos vårdpersonal 
som utvecklar en alltför stark empatisk förmåga. 
Ett starkt engagemang och empati är positiva egenskaper hos en sjuksköterska. Engagemang 
är en förutsättning för att ge en bra omvårdnad, men det är viktigt att inte låta det bli för 
personligt. Som sjuksköterska bör det finnas en balans mellan yrkesrollen och privatlivet. 
Viljan att försöka göra gott i alla situationer kan bli en för tung belastning för sjuksköterskan. 
Det känslomässiga engagemanget påverkar sjuksköterskan som ofta åsidosätter de egna 
behoven för patientens välbefinnande (Abendroth & Flannery, 2006). För att undvika att 
drabbas av compassion fatigue är det viktigt att försöka förutse de risker som finns. 
Sjuksköterskan behöver stöd och förståelse från sina kollegor. På grund av arbetsbelastningen 
kanske det inte finns utrymme för att hinna eller orka bry sig om kollegor som visar tecken på 
att må dåligt. Som sjuksköterska är det svårt att själv upptäcka tecken på fatigue eller 
emotionell utmattning. Därför är det viktigt att omgivningen med kollegor och chef vågar 
uppmärksamma och möta problemet. Det är även viktigt att ha en öppen kommunikation på 
arbetsplatsen där det finns möjlighet och förtroende att berätta om känslor och upplevelser. 
Handledning kan vara ett sätt att undvika att den emotionella belastningen blir för stor. Det 
kan även vara ett sätt att hantera den när sjuksköterskan väl har drabbats. 
 
Tidsbrist 
 
Resultatet visar att även tidsbrist och stor arbetsbörda är orsaker till fatigue (Taylor & 
Barling, 2004). Sjuksköterskans ambition är att arbeta nära patienten och bygga upp en bra 
relation. Arbetsbördan kan upplevas så stor att tiden som önskas till patientkontakten inte 
finns. Organisatoriska och personliga resurser i relation till arbetsbördan gör att 
sjuksköterskan känner sig otillräcklig för patienterna. 
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Treskift med natt visar sig vara den schemaform som orsakar högst fatige hos sjuksköterskan 
(Winwood et al., 2006). Detta bekräftas med resultatet av en svensk undersökning (Andersson 
& Strand, 2005) som uppmärksammade följder av skiftarbete i vården. Den visar att hälften 
av sjuksköterskorna som arbetar treskift besväras av fatigue och 21 procent upplever så hög 
fatigue under framförallt morgontimmarna att det är svårt att hålla sig vakna. Förklaringen till 
detta kan vara att kroppen då är inställd på sömn (Sjukvårdsrådgivningen, 2006). 
Morgontimmarna är nattpassets mest intensiva period som kan innefatta provtagningar och 
medicinering inför överlämnandet till dagpersonalen. Eftersom sjuksköterskorna behöver 
arbeta även på natten är det svårt att undvika att problemet uppstår då den biologiska 
dygnsrytmen inte går att påverka nämnvärt. Andersson och Strand (2005) säger att 
kombinationen kvällspass följt av morgonpass leder till att sjuksköterskan känner av fatigue 
under dagpasset. Detta överrensstämmer med vad Åkerstedt (2001) säger i arbetsmiljöverkets 
rapport om att det krävs sju till åtta timmars sömn för att sjuksköterskan ska kunna bedriva en 
säker vård. När ett arbetspass slutar 22.00 och nästa börjar 07.00 kan det vara svårt att hinna 
få de timmarnas sömn. Vid resa till och från arbetet förloras tid, vilket resultera i ytterligare 
minskad vila mellan passen. Detta gör att tiden för återhämtning blir begränsad. Både 
Åkerstedt (2001) och Andersson och Strand (2005) betonar vikten av att scheman bör läggas 
med beaktande av rotationsriktningen. Passen bör följa medsols rotation för att underlätta 
tidsomställningen. Ett dagpass bör alltså följas av ett kvällspass och inte tvärtom.  
Den förändrade arbetstidslagen är gynnsam med tanke på sjuksköterskans fatigue eftersom 
det alltid ska finnas en sammanhängande dygnsvila på minst elva timmar. Detta bidrar även 
positivt till patientsäkerheten då sjuksköterskan är piggare under arbetstid. Nackdelen med 
lagen är att det inte finns någon restriktion om hur många timmar i sträck personal får arbeta 
under ett dygn. Det är inte ovanligt att sjuksköterskan inte kan gå hem vid arbetstidens slut 
(Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Tayler & Barling, 2004). En förlängning av en timme på 
ett åtta timmarspass resulterar i märkbart ökad upplevelse av fatigue (Josten, et al, 2003). 
Fatigue kan göra att sjuksköterskan får svårt att komma ihåg och nedsatt 
koncentrationsförmåga (Fitzpatrik & Wallace, 2006). 
Om sjuksköterskan inte hunnit med alla uppgifter under arbetspasset kan ett antagande göras 
att dokumentationen sparas till sist och utförs på övertidstimmen. Kvaliteten på 
omvårdnadsdokumentationen kan då bli brisfällig om sjuksköterskan blir mindre uppmärksam 
och engagerad på uppgiften. Missas viktig information vid dokumentationen kan det i sin tur 
leda till konsekvenser både för patienten och för de sjuksköterskor som skall överta 
omvårdnaden. Överblicken av patientens omvårdnadsbehov kan försvåras och 
patientsäkerheten äventyras. Reaktionstid, kognitiv förmåga, det adekvata beslutsfattandet 
och förmåga att se förändringar hos patienten försämras vid fatigue (Scott et al., 2006). 
Eftersom uppmärksamheten och vaksamheten blir nedsatt är risken större att sjuksköterskan 
missbedömer omvårdnadssituationer, fel uppstår och patientsäkerheten hotas. 
Ju mer fatigue en sjuksköterska upplever desto sämre blir uppmärksamheten. Då är risken 
större att felen inte upptäcks i tid. Bland de allvarligaste felen en sjuksköterska kan göra är att 
begå medicinska misstag. Många fel begås men upptäcks i tid innan de hinner få några 
konsekvenser för patienterna (Rogers, Hwang & Scott, 2004). Ett exempel kan vara att 
sjuksköterskan administrerar fel styrka av ett läkemedel men att felet upptäcks innan patienten 
hinner få medicinen. 
Till Socialstyrelsen (2006) inkommer cirka 1000 Lex Maria anmälningar om året varav 
sjuhundra fall är individorsakade (Socialstyrelsen, 2001). En svaghet i uppgiften om antal 
individorsakade fall är att kontrollen genomfördes 2001 och ingen nyare uppgift har kunnat 
inhämtas. Uppgiften ingår dock i en sammanställning som gjorts mellan åren 1999-2004. 
Eftersom kraven på vården ökar, resurserna minskar och belastningen blir större kommer 
troligtvis inte de Lex Maria fall som beror på medicinska misstag att minska. Det går inte med 
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säkerhet säga hur många fall som beror på yrkesrelaterad fatigue vilket är en svaghet för 
litteraturstudien. Om orsaken däremot klart och tydligt visade på fatigue vore det lättare att 
motivera en motåtgärd i organisationen. Många av de fel och ”nästan fel” som sker inom 
vården men som inte får några konsekvenser för patienten anmäls inte (Socialstyrelsen, 2001).  
En anledning kan vara att sjuksköterskan anser att ingen drabbats. En annan kan vara att 
sjuksköterskan inte vill erkänna misstaget och är rädd för vad andra ska tycka. Om 
avvikelserapporteringen sköttes bättre skulle det i längden generera bättre patientsäkerhet men 
också bättre arbetsmiljö för sjuksköterskan. Fler avvikelser skulle uppmärksamma problemet 
för både hälso- och sjukvården men också Socialstyrelsen. Det finns ingenstans på Lex Maria- 
anmälan där stress eller fatigue går att fylla i som orsak till varför misstaget begicks. Om det 
fanns kunde statistik sammanställas och tydligare bekräfta hur stor del som orsakas av fatigue 
och då vore det lättare att sätta in åtgärder mot problemet. 
 
Arbetsmiljö  
 
Problem mellan personal på arbetsplatsen framkom som en orsak till sjuksköterskans fatigue 
(Taylor & Barling, 2004). Ett arbetsklimat med hög patienttäthet och brist på personal gör att 
arbetsbelastningen på sjuksköterskan ökar (Maytum, et al., 2003; Sheward, et al., 2005; 
Billeter-Koponen & Fredén, 2005; Spence Laschinger & Leiter, 2006). Även när 
organisationen valde att ta in personal från bemanningsföretag ökade arbetsbelastningen på 
sjuksköterskorna (Gardulf, et al., 2005). 
Trots inhyrd personal där syftet är att underlätta arbetsbördan för ordinarie sjuksköterska blir 
effekten den motsatta. Ny personal kräver extra stöd och tid som egentligen inte finns. 
Ordinarie personal har enskilda ansvarsområden som nya vikarier inte kan begäras att överta 
eller utföra. Detta medför att den ordinarie personalen kan komma efter i sina uppgifter. Det 
underlättar inte den arbetsbörda som redan finns och kan komma att påverka uppkomsten av 
fatigue. 
En stor andel av sjukfrånvaron inom vårdsektorn beror på psykisk ohälsa och då i huvudsak 
på den känslomässiga utmattningen (Folkhälsorapporten, 2005). Personalen på 
medicinkliniken i Varberg bekräftar att den arbetsbelastning de utsätts för inte längre är 
hanterbar (Ernström, 22/3-2007). De uppger att de inte hinner ta raster och att många i 
personalen är sjukskrivna (Svahn, 23/3-2007). I resultatet framkommer det att raster är en 
chans för sjuksköterskan att få stöd och hjälp av kollegor och därmed kunna undvika fatigue 
(Billeter-Koponen & Fredén, 2005). Figley betonade redan 1995 vikten av att sjuksköterskan 
bör uppmärksamma kollegor på om de befinner sig i riskzonen för att drabbas av compassion 
fatigue. Sjuksköterskans sårbarhet ökar om relationen till patient och anhöriga blir för nära. 
Idag, 12 år senare, är arbetsbelastningen större, resurserna mindre och stressen inom vården 
har ökat. För att bearbeta upplevelser och situationer som inträffar och som påverkar 
sjuksköterskan behövs emotionellt stöd och handledning mellan kollegor och från 
avdelningschef. Men den stress och arbetsbelastning som finns på arbetsplatsen lämnas ingen 
tid till att hinna prata med varandra. Sjuksköterskan får ofta ensam ta hand om sina egna 
känslor och försöka hantera dem. Detta kan medföra att sjuksköterskan förtränger svåra 
upplevelser som till slut blir för mycket att ta hand om. Konsekvensen blir att sjuksköterskan 
drabbas av fatigue och känslomässig utmattning. Det som chockerar är att sjuksköterskor i en 
svensk studie (Billeter-Koponen & Fredén, 2005) visade bristande förståelse för och stöd till 
kollegor som drabbats av fatigue. De ansåg det vara oprofessionellt att sjukskriva sig. 
Sjuksköterskeyrket innebär bland annat att visa förståelse, engagemang och empati gentemot 
patienter och detta bör även innefatta omsorg av kollegor. Kanske beror det på att arbetet är så 
påfrestande att orken eller styrkan inte finns till att värna om arbetskamraterna. 
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Upplevelser, krav och hälsorisker 
 
Sjuksköterskan har personliga förväntningar och krav och tvivlar ofta på den egna kapaciteten 
(Billeter-Koponen & Fredén, 2005). 
Sjuksköterskan behöver mer kunskap om varningssignaler och tecken på utvecklandet av 
fatigue. Engagemang och empati är en förutsättning för sjuksköterskeyrket men det är viktigt 
att dra en gräns, att acceptera det som händer och inte bli för känslomässigt involverad. 
De fysiologiska konsekvenserna, som huvudvärk och sömnsvårigheter, som framkommer i 
resultatet (Billeter-Koponen & Fredén, 2005) överensstämmer med beskrivningen av fatigue 
(Piper, 1994). Vid fatigue blir sjuksköterskan känslomässigt labil och har lätt för att gråta 
medan emotionell fatigue gör sjuksköterskan känslolös och avskärmad. Om en sjuksköterska 
drabbas och utsätts för emotionella fatigue under längre tid kan det leda till depression 
(Socialstyrelsen, 2003). Fatigue som pågått under månader och även år kan leda till 
utmattningssyndrom men diagnosen ska enligt Socialstyrelsen inte innefatta någon grad av 
depression. Många sjuksköterskor påverkas av den psykiska påfrestning som arbetet innebär 
(Gardulf et al, 2005). En del av sjuksköterskorna i studien väljer att lämna sitt arbete vid 
insikt om att utmattningen eller fatigue kan leda till utmattningssyndrom. 
Detta kan ses som ett friskhetstecken då sjuksköterskorna värnar om den egna hälsan.  
En sjuksköterska bör ha kontakt med de egna känslorna. En sjuksköterska som inte kan 
hantera de egna känslorna kan få svårt att ge patienten den hjälp eller det stöd som behövs i en 
omvårdnadssituation. Konsekvensen av en sjuksköterska som väljer att lämna arbetet eller 
professionen blir att viktig kompetens går förlorad. Även stämningen och motivationen för de 
sjuksköterskor som blir kvar på avdelningen kan bli försämrad. En viktig aspekt är att se 
sjuksköterskans fatigue och utmattning ur ett patient- och omvårdnadsperspektiv då det inte är 
bara sjuksköterskan som blir lidande utan även patienten som vårdas. Fatigue äventyrar 
vårdkvalitén. Genom att inte vara tillräckligt uppmärksam kan sjuksköterskan lättare begå fel, 
missa viktiga omvårdnadsåtgärder men också skapa en otrygghet för patienten genom en 
känslomässigt labil framtoning och ett minskat intresse för arbetet.  
Lite finns beskrivet om sjuksköterskans fatigue. En del i denna litteraturstudies frågeställning 
handlar om att undersöka hur patienter och arbetskollegor påverkas av sjuksköterskans 
yrkesrelaterade fatigue. Många artiklar tar upp detta men utan att utveckla det nämnvärt. 
Kollegor och patienters upplevelser är bristfälligt belyst inom forskningen vilket gör att 
litteraturstudien inte fullständigt kan besvara den delen av frågeställningen. 
 

Konklusion 
 
Resultatet i litteraturstudien visar att det personliga engagemanget och kraven på att utföra ett 
bra arbete är de största orsakerna till utvecklandet av sjuksköterskans yrkesrelaterade fatigue. 
Det starka engagemanget kräver att sjuksköterskan har mycket tid att utföra sina uppgifter. 
Upplevs inte tiden räcka till blir sjuksköterskan stressad. Detta leder till en känsla av 
otillräcklighet vilket i sin tur ger upphov till emotionell utmattning och fatigue. För 
sjuksköterskan blir den största konsekvensen ett försämrat välbefinnande som i längden leder 
till en ohållbar situation. Vidtas inga åtgärder kan följden bli att sjuksköterskan drabbas av 
utmattningssyndrom. Patientsäkerheten äventyras då risken att begå medicinska fel ökar vid 
fatigue. Sjuksköterskan, kollegor och chef bör uppmärksamma tidiga tecken på problemet för 
att undvika de allvarliga konsekvenserna för sjuksköterskan och patienten. 
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Implikation  
 
Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter bör få utbildning i vilka riskerna är med att låta 
engagemanget bli för stort. För att hindra att yrkesrelaterad fatigue utvecklas måste 
sjuksköterskan få kunskap i att känna igen varningssignaler och lära sig hantera dem. 
Yrkesmässig handledning bör uppmuntras inom vårdverksamheten för att hjälpa 
sjuksköterskor att identifiera, hantera och motverka fatigue. Avdelningschefen bör värna om 
personalen genom att verka för ett öppet och stödjande arbetsklimat.            
Vidare forskning behövs då den är bristfällig inom hela området. Framför allt saknas 
forskning för att närmare identifiera hur patienter och kollegor drabbas av sjuksköterskans 
fatigue.  
Mer forskning kan leda till möjligheten att utveckla en handlingsplan i syfte att förebygga 
yrkesrelaterad fatigue hos sjuksköterskan. Ökad kunskap bidrar till en bättre patientsäkerhet, 
om vidare forskning kan leda till att orsaker kan motverkas på ett tidigt stadium, innan 
konsekvenserna uppstår.
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predictors of 
emotional 
exhaustion and 
sickness absence. 

undersöka 
förhållanden 
mellan kön, 
arbetskaraktär, 
arbetsattityder 
mot utmattning 
och sjukfrånvaro.  

Kvantitativ 
n=404 
Frågeformulär baserat på 
Emotional Exhaustion 
scale of The Maslash 
Burnout Inventory. 
 

Antalet arbetstimmar, 
motsträvan till arbete 
och tillfredställelsen 
på arbetet spelade en 
stor roll för 
utvecklandet av 
emotionell 
utmattning.   

Grad I 

2005 
Sverige 

Billeter-
Koponen S 
Fredén L 

Long-term stress, 
burnout and 
patient-nurse 
relations: 
qualitative 
interview study 
about nurses´ 
experiences. 

att få en djupare 
förståelse för hur 
sjuksköterskor 
upplever stress 
under lång tid.  

Kvalitativ 
n=10 
Grounded theory. Semi- 
strukturerade intervjuer 
under inspelning.  
Urvalet var sjuksköterskor 
som upplevt långvarig 
stress eller utbrändhet.  
 

Relationen mellan 
sjuksköterska- patient 
spelar stor roll för 
emotionell 
utmattning, stress och 
utbrändhet.  

Grad I 
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2005 
Australien 

Deans C Medication errors 
and professional 
practise of 
registered nurses. 

identifiera och 
beskriva orsaker 
till medicinska fel 
och vilken typ av 
fel som var 
vanligt 
förekommande.  

Kvantitativ 
n=154 
Frågeformulär 
innehållande fem olika 
delar. Sjuksköterskor fick 
bland annat fick fylla 
frågor om typ av fel och 
det som troddes vara 
orsaken till att det 
medicinska felet begicks. 
Studien pågick under fyra 
veckor. 
 
 

Det vanligaste felet 
som begicks var att 
läkemedel gavs vid 
fel tidpunkt. Den 
största orsaken visade 
sig vara stress med 
hög arbetsbelastning 
och fatigue. 

Grad I 

2000 
Tyskland 

Demerouti 
E, 
Bakker A.B, 
Nachreiner 
F, 
Schaufeli 
W.B 
 
 

A model of 
burnout and life 
satisfaction 
among nurses. 

belysa 
sjuksköterskans 
utbrändhet och 
livssituation. 

Kvantitativ 
n=109 
Frågeformulär. 
The Oldenburg Burnout 
Inventory användes. 

Utmattning och ett 
oengagemang hade 
en negativ påverkan 
på sjuksköterskans 
livsglädje.  

Grad I 

2005 
Sverige 

Gardulf A, 
Söderström  
I-L, 
Orton M-L 
Eriksson 
L.E, 
Arnetz B, 
Nordström 
G 

Why do nurses at 
a university 
hospital want to 
quit their job? 

undersöka i 
vilken 
utsträckning 
sjuksköterskan 
vill sluta på sitt 
nuvarande arbete 
samt orsaken till 
det. 

Kvantitativ 
n= 833  
The Huddinge University 
Hospital Model 
Questionnaire och The 
Quality Work Competence 
questionnaire användes.  

Mer än hälften av 
sjuksköterskorna ville 
sluta sitt jobb.  

Grad I 
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2003 
Holland 

Josten 
J.C.E, 
Ng-A-Tham 
E.E.J, 
Thierry H 

The effects of 
extended 
workdays on 
fatigue, health, 
performance and 
satisfaction in 
nursing. 

undersöka hur 
effekterna på 
fatigue påverkas 
av 9-timmars skift 
istället för 8-
timmars skift.  

Kvantitativ 
n=134. 
Sjuksköterskor från 3 olika 
vårdhem. På ett vårdhem 
förekom 8-timmars skift 
och på de övriga två  
förekom 9-timmars skift. 
The effort-recovery model 
användes. Frågeformulär 
med frågor om fatigue, 
hälsa, utförande och 
tillfredställelse besvarades 
och jämfördes. 
 
 
 

9-timmars 
skift hade negativa 
effekter på 
sjuksköterskornas 
fatigue, hälsa, 
tillfredställelse och 
utförande. 

Grad I 

2004 
USA 

Maytum 
J.C, 
Heiman- 
Bielski M, 
Garwick 
W.A 

Compassion 
fatigue and 
burnout in nurses 
who work with 
children with 
chronic 
conditions and 
their families. 

identifiera 
utlösande faktorer 
och copingstrate-
gier som 
sjuksköterskan 
använder sig av 
för att hantera 
fatigue och för att 
förebygga 
utmattnings-
syndrom.  

Kvalitativ 
n=20  
Sjuksköterskor  
intervjuades med 11 öppna 
frågor.  

Flertalet 
sjuksköterskor lärde 
sig tidigt att känna 
igen emotionella och 
fysiska symtom som 
upplevdes vid 
fatigue. De flesta av 
de utlösande 
faktorerna  var 
arbetsrelaterade. 

Grad I 
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2005 
Kanada 

McGillis 
Hall L, 
Kiesners D 

A narrative 
approach to 
understanding the 
nursing work 
environment in 
Canada. 

få förståelse för 
faktorer som 
påverkar 
sjuksköterskans 
arbetsklimat.  

Kvalitativ 
n=8  
Berättande intervjuer 
gjorda utifrån ett 
randomiserat urval, med 
sjuksköterskor från 8 olika 
sjukhus. Seigrits effort 
reward imbalance model 
användes.  

För hög arbetsbörda 
och för låg grad av 
uppskattning var en 
stor orsak till 
stigande stressnivå 
och ett dåligt 
arbetsklimat.  

Grad II 

1999 
Ungern 

Pikó B. Work-related 
stress among 
nurses: a 
challenge for 
health care 
institutions.  

undersöka 
stressnivån bland 
sjuksköterskor.  

Kvantitativ 
n=218  
Randomiserat urval av 
kvinnliga sjuksköterskor. 
Fick besvara en enkät med 
frågor om deras 
hälsotillstånd.  
 

Kronisk trötthet var 
det vanligaste 
symtomet som 
upplevdes oberoende 
stressnivå. De som 
var mellan 51-60 
hade hög nivå av 
stress och kronisk 
trötthet. 
Sömnproblem 
upplevdes av 37 % av 
sjuksköterskorna. 

Grad I 

2004 
USA 

Rogers E.A, 
Hwang  
W-T,  
Scott D.L 
 

The effects of 
work breaks on 
staff nurse 
performance. 

undersöka hur  
avsaknaden av 
raster påverkar 
vården och 
sjuksköterskan 
och om det ökar 
risken för att begå 
misstag? 

Kvantitativ 
n= 393 
Loggbok fördes av 
sjuksköterskor under 28 
dagar över antalet 
arbetstimmar, övertid, 
lediga dagar, måltider och 
raster under arbetstid, 
sömnmönster och ev. 
misstag.  
 

Trots att 
sjuksköterskan 
hoppade över sina 
raster ökade inte det 
risken för att begå 
mer fel.  

Grad I 
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2004 
USA 
 

Rogers A.E, 
Hwang W-
T, 
Scott D.L 
Aiken H.L 
Dinges F.D 
 

The working 
hours of hospital 
staff nurses and 
patient safety 

undersöka hur 
övertid och för 
långa arbetspass 
kan påverka 
risken att begå fel 
eller ”nästan” fel. 

Kvantitativ. 
n=393 
Sjuksköterskor fick under 
2x14 dagars period fylla i 
en loggbok om antalet 
arbetstider, övertid, ledig 
dag, det egna 
sömnmönstret, fel som 
begåtts eller risken att begå 
fel eller nära fel. 

Alla sjuksköterskor 
arbetade mer än vad 
som var schemalagt, 
mer än 8 timmar/dag 
och mer än 40-50 
timmar/vecka. Risken 
att begå fel ökade 
efter 8,5 timmar och 
fel begicks efter 12 
timmars arbete. 
 

Grad III 

2006 
USA 
 

Scott D.L, 
Rogers E.A, 
Hwang  
W-T, 
Zhang Y 

Effects of critical 
care nurses´ work 
hours on 
vigilance and 
patient safety. 

undersöka om 
sjuksköterskans 
vaksamhet, 
försiktighet och 
förekomsten av 
misstag påverkas 
av långa 
arbetstimmar.   

Kvantitativ   
n= 502 
Randomiserat urval. 
Loggbok användes för att 
inhämta information om 
arbetstider, övertid, lediga 
dagar och sömnmönster. 
Det lämnades plats för att 
beskriva eventuella 
misstag. Loggböckerna 
fylldes i under 2x14 dagar.  
 
 
 

Risken att 
sjuksköterskans 
vaksamhet 
försämrades och 
risken att begå 
misstag ökade vid 
oregelbundna tider 
och om arbetspasset 
varade mer än 12 
timmar i följd.  

Grad I 
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2005 
England 
Skottland 

Sheward L, 
Hunt J, 
Hagen S, 
Macleod M, 
Ball J. 

The relationship 
between UK 
hospital staffing 
and emotional 
exhaustion and 
job 
dissatisfaction. 

utforska 
sambanden 
mellan 
sjuksköterskans 
emotionella 
utmattning, 
karaktär och 
arbetsbelastning.  

Kvantitativ  
n= 4721 från 27 olika 
sjukhus i Skottland. 
n= 5006 från 32 olika 
sjukhus i England  
Maslash Burnout Inventory 
scale användes samt 
frågeformulär. 
  

Högt antal patienter 
per sjuksköterska 
ökade risken för att 
sjuksköterskan skulle 
drabbas av emotionell 
utmattning och känna 
missnöjdhet med 
arbetet.  

Kvantitativ 
     Grad I 
 

 

2006 
Kanada 
 

Spence 
Laschinger 
K. H,  
Leiter P.M 

The impact of 
nursing work 
environment on 
patient safety 
outcomes; the 
mediating role of 
burnout 
engagement 

att testa en 
teoretisk modell 
på 
sjuksköterskans 
arbetsmiljö för att 
hitta kopplingar 
mellan utbrändhet 
och 
patientsäkerhet 
mot den praktiska 
omvårdnaden. 

Kvantitativ 
n= 8597  
Sjuksköterskor från 
Kanada som bestod av en 
grupp sjuksköterskor från 
en akutavdelning och en 
grupp gjord ur ett 
randomiserat urval.   
The nursing worklife 
model användes samt 
Maslash Burnout Inventory 
scale. 
(Studien bygger på en 
tidigare studie från 
Kanada, Skottland, 
England, USA och 
Tyskland.  n=17 965)   
 

Arbetsklimatet 
spelade en stor roll 
för sjuksköterskans 
utmattning och för 
patientsäkerheten.  

Grad I 
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2000 
Belgien 

Stordeur S, 
D´Hoore W, 
Vandenberg
he C. 

Leadership, 
organizational 
stress and 
emotional 
exhaustion among 
hospital nursing 
staff. 

undersöka om 
avdelnings-
chefens ledarstil 
kan ha betydelse 
för 
sjuksköterskans 
upplevda grad av 
emotionell 
utmattning. 

Kvantitativ 
N= 625 
Frågeformulär. Tre olika 
instrument användes: 
multifactor leadership 
questionnaire, Nursing 
stress scale och Maslash 
Burnout Inventory scale.  

Regelbundet beröm 
från chefen gav lägre 
nivåer av emotionell 
utmattning.  

Grad I 

2004 
Australien 

Taylor B., 
Barling J. 

Identifying 
sources and 
effects of career 
fatigue and 
burnout for 
mental health 
nurses: a 
qualitative 
approach.  

identifiera 
arbetsrelaterade 
problem hos 
sjuksköterskor 
inom psykiatrin 
med orsaker och 
effekter av fatigue 
och utbrändhet. 

Kvalitativ 
n=20  
Semi-strukturerade 
intervjuer efter ”White and 
Epson´s storying of self- 
narrative.  

En strategi för att 
minska stress och 
fatigue var att ha 
regelbundna möten 
där frågor och 
problem kunde 
diskuteras mellan alla 
parter i en öppen 
kommunikation.   

Grad II  

2006 
USA 

Trinkoff A, 
Geiger-
Brown J, 
Brady B, 
Lipscomb J, 
Muntaner C. 

How long and 
how much are 
nurses now 
working? 

beskriva hur 
varierande 
arbetstider 
påverkar 
sjuksköterskans 
välbefinnande 
och 
patientsäkerheten. 

Kvantitativ 
n= 2273 
Randomiserat urval. 
Sjuksköterskor fick 
besvara frågor om 
arbetsschema, antal 
timmar/dag och vecka. 

Många arbetade mer 
än 40 timmar i 
veckan och 
genomsnitt 12 timmar 
varje dag. Detta 
utgjorde risker för 
sjuksköterskan egen 
hälsa och fatigue och 
för patient säkerheten 

Grad II 
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2006 
Australien 

Winwood 
P.C, 
Winefield 
H.A, 
Lushington 
K 

Work-related 
fatigue and 
recovery: the 
contribution of 
age, domestic 
responabilities 
and shiftwork. 

undersöka om 
återhämtning 
mellan arbetspass 
är olika beroende 
på om 
sjuksköterskan 
har familj, är 
ensamboende 
samt åldern. 

Kvantitativ 
n=1280  
Sjuksköterskor från två 
olika sjukhus besvarade ett 
frågeformulär där OFER-
skalan användes för att 
mäta fatigue. 

Skiftarbete ökade 
stressen. Yngre 
sjuksköterskor 
behövde mer 
handledning och stöd 
än de äldre och hade 
även en högre grad av 
fatigue och sämre 
återhämtning mellan 
arbetspassen 

Grad II 

 
 
 
 


