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SAMMANFATTNING 

 

I slutet av 1950-talet lades alltmer uppmärksamhet på ämnet empati inom hälso- och sjukvård. 

Synvinkeln på patienten ändrades och förståelse för samband mellan sociala, psykiska och 

fysiologiska faktorer blev viktigare inom omvårdnaden.  

 

Empati innebär en humanistisk hållning som styr en mellanmänsklig relation. Empati som en 

viktig del av dessa färdigheter blev i mycket stor utsträckning tema för omvårdnadsforskning. 

Idag blir empatins vikt inom vården alltmer tydligt. Empatins inflytande är omfattande och 

påverkar många områden inom omvårdnaden. Medvetenhet och kunskap om empatisk 

förmåga och hur empatin påverkar sjuksköterskor, patienter och vårdkvalitet verkar vara liten. 

Empati har genom sin vidsträckta inflytande en central ställning inom vården. Därför är det 

viktigt att belysa empatins komplexa betydelse inom hälso- och sjukvården. 

 

Syftet var att belysa betydelsen av empati och empatitrötthet inom hälso- och sjukvården. 

 

Som metod för att besvara studiens syfte valdes en icke-systematisk litteraturöversikt. 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna PubMed och Cinahl och femton vetenskapliga 

originalartiklar som besvarade syftet inkluderades i resultatet. Artiklarna var peer-reviewed, 

hade etiskt tillstånd och var publicerade mellan 2007-2018. Artiklarnas kvalitet bedömdes och 

sammanställdes i en matris. 

 

Empati var grundläggande för personcentrerad vård av god kvalitet. Detta grundade sig på 

patient-sjuksköterska relation, vilken var avgörande för att kunna bygga upp förståelse för 

patientens behov och resurser. Empatiskt bemötande ledde till större patienttillfredsställelse, 

delaktighet och påverkade patienters tillfrisknande positivt. Empati hade även betydelse för 

sjuksköterskors välbefinnande. Empatisk förmåga var ett skydd mot empatitrötthet och låg 

arbetstillfredsställelse. Resultat visade att en låg empatisk förmåga var relaterad till 

empatitrötthet och utbrändhet och tvärtom, vilket var avgörande för den professionella 

livskvaliteten. Empatisk förmåga som professionell färdighet var en viktig del av det 

professionella förhållningssättet. Empati gagnade sjuksköterskors och patienters hälsa och 

välbefinnande och därmed vårdkvaliteten. 

  

 

Empati leder till större patienttillfredsställelse och påverkar deras hälsoresultat positivt. 

Empatisk förmåga kan utgöra ett professionellt verktyg för att bygga upp relationer, 

upprätthålla och främja sjuksköterskors och patienters hälsa och välbefinnande och därmed 

vårdkvalitet. Empati anses som en färdighet vilken kan tillägnas via utbildning och praktisk 

träning.. Empatiska förmågan är därmed en viktig kunskap som bör ingår i utbildningen och 

tränas under hela yrkesliv.  

 

 

Nyckelord: empati, empatitrötthet, hälso- och sjukvård, omvårdnad, sjuksköterska- 

patientrelation 
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BAKGRUND 

 

Personcentrerad vård 

 

Hälso-och sjukvårdslagen [HSL], (2017:30) skriver att vården måste uppfylla kraven på god 

vård, och enligt Patientlag (SFS 2014:821) ska vården ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet. Lagarna föreskriver därmed att vården 

skall ske personcentrerat och individanpassat. Till följd av tilltagande professionalisering 

utvecklades 2002 på internationell nivå strategier för hälso- och sjukvårdsutbildningar. 

Resultatet sammanfattades i sex kärnkompetenser och patientcentrerad vård blev en av dessa. 

År 2010 beslutade Svensk Sjuksköterskeföreningen [SSF] att använda begreppet 

personcentrerad vård i Sverige i stället för patientcentrerad (Leksell & Lepp, 2013). Tidigare 

relaterades personcentrerad vård mest till omvårdnadsteorier. Inom loppet av 

sjuksköterskeprofessionens utveckling relaterades termen i tilltagande mått till vård och 

omsorg, både internationellt och nationellt (Leksell & Lepp, 2013). 

 

Personcentrerad vård är ett begrepp som är synonymt med vård av god kvalitet (Edvardsson, 

2010). SSF (2016) fordrar att omvårdnaden ska ske personcentrerat, därför att människan är 

unik och ska vårdas efter sina förutsättningar. Redan tidigare omvårdnadsteorier betonar att en 

god relation mellan patient och vårdpersonal är avgörande för att kunna ge vård av god 

kvalitet. Personcentrerad vård grundas på beredskap och kunskap hos sjuksköterskor att 

bygga upp en god och terapeutisk relation med patienten i centrum, vilket gör patienten 

delaktig i alla vårdbeslut och vårdprocesser (Edvardsson, 2010). Gott bemötande är centralt 

för den personcentrerade vården. Sharp, Mc Allister och Broadbent (2016) konstaterar att 

patienter, vilka bemöts personcentrerat, är nöjdare med sina behandlingar, har färre 

komplikationer och visar bättre egenvårdskapaciteter. 

 

Omvårdnad 

 

Omvårdnad är sjuksköterskors kunskaps- och forskningsområde och är såväl ett 

utbildningsämne och en verksamhet. Den grundar sig på en humanistisk människosyn med en 

existentiell filosofisk synvinkel och sker på personnivå. När en människa behöver 

yrkesmässig vård blir hon patient och ska bemötas på ett individualiserat och respektfullt sätt.  

All vård bygger på etiska principer och ska utgå utifrån en god relation till patienten (SSF, 

2014). 

 

SSF (2016) skriver att omvårdnad sker på personnivå med en sakaspekt och en 

relationsaspekt. Sjuksköterskors arbetsuppgifter innefattar två dimensioner, en dimension som 

relaterar till tekniska-mediciniska färdigheter och kompetens och en dimension som 

inkluderar sociala färdigheter och handlar om relationen till patienten (Leksell & Lepp, 2013). 

Enligt Booth (2016) grundar sig omvårdnadens kvalitet på viljan att lindra lidandet och främja  

hälsan och under alla tider var empati och omsorg omvårdnadens kärna. 

 

Vikten av god kvalitet inom hälso- och sjukvård 

 

Ordet kvalitet härstammar från latinets ord ”qualitas”, vilket betyder beskaffenhet eller 

egenskaper och kan betraktas utifrån flera perspektiv. Ett perspektiv är att definiera kvalitet 
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utifrån produkten. En vara, en tjänst eller till och med en upplevelse, samt en kombination av 

dessa, utgör en produkt (Bergman & Klefsjö, 2012).  

  

Ett annat perspektiv är att se på kvalitet utifrån kunden. Ordet kund härstammar från det tyska 

ordet ”Kunde” som härledas av ordet ”känt” och har samma rötter som ordet ”kunskap”. En 

kund är den person som vårdpersonalen vill skapa värde för. Kvaliteten på en produkt är 

kapaciteten att tillgodose eller helst överskrida patientens behov och förväntningar (Bergman 

& Klefsjö, 2012). Hinton, Locock och Knight (2014) skriver att patienternas erfarenheter är i 

tilltagande mått avgörande faktorer för att kunna bedöma vårdkvalitet. 

 

Kvalitetsindikatorer för att uppnå god kvalitet 

 

Socialstyrelsen (2009) har publicerat centrala indikatorer inom sex områden, vilka är 

förutsättningar för att uppnå god kvalitet inom hälso- och sjukvården: kunskapsbaserad hälso- 

och sjukvård, säker hälso- och sjukvård, patientfokuserad hälso- och sjukvård, effektiv hälso- 

och sjukvård, jämlik hälso- och sjukvård och hälso- och sjukvård i rimlig tid. Alla dessa 

definitioner grundar sig på Socialstyrelsens lagstiftning: Hälso- och sjukvårdslag [HSL] 

(2017:30), Patientlag (2014:821), Patientsäkerhetslag (2010:659) och Socialstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt 

kvalitetsarbete. Vikten ligger på kundens, respektive patientens tillfredsställelse, så att 

patienten med sina förväntningar och behov står i centrum. Det gör det nödvändigt att skapa 

en bra relation mellan vårdpersonal och patient.  

 

Även inom hälso- och sjukvården är begreppet kund centralt i kvalitetsutvecklingen. Ett citat 

av Mahatma Gandhi förtydligar påståendet: 

En kund är den viktigaste besökaren på vår egendom. Han är inte beroende av oss, vi 

är beroende av honom. Han stör inte vårt arbete, han är syftet med det. Han står inte 

utanför vår verksamhet, han är en del av den. Vi gör inte honom en tjänst, han gör oss 

en tjänst genom att låta oss betjäna honom (Bergman & Klefsjö, 2012, s. 29). 

 

Kundtillfredsställelse, det vill säga patienttillfredsställelse, är det slutliga måttet på kvalitet 

(Bergmann & Klefsjö, 2012) och i ramen av hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling 

värderas patienternas upplevelser och erfarenheter under vårdprocessen för att kunna 

upptäcka brister och initiera förbättringar. Patienternas upplevelser och erfarenheter är 

personliga och mestadels kopplade till emotion och görs i samband med mellanmänsklig 

kontakt eller bemötande. Den upplevda servicekvaliteten är ett avgörande element för 

kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) definierar att allt offentligt finansierad hälso- och 

sjukvård ska vara organiserad på så sätt att den främjar kostnadseffektivitet, vilket innebär att 

allt som kan bidra till att förbättra vårdkvaliteten, bör främjas. Att utnyttja tillgängliga 

resurser på bästa sätt för att uppnå uppsatta mål främjar enligt Socialstyrelsen effektiv hälso- 

och sjukvård. ”Detta innebär att vården utformas och ges i samverkan mellan vårdens aktörer 

baserat på tillståndets svårighetsgrad och kostnadseffektiviteten för åtgärderna” 

(Socialstyrelsen, 2009, s. 23).   

Livskvalitet och professionell livskvalitet 

 

Livskvalitet definierar en personlig känsla som kräver vissa förutsättningar. World Health 

Organisation [WHO] (2018) beskriver några av dessa, till exempel fysisk hälsa, 

sysselsättning, delaktighet, att känna trivsel, trygghet, trygg och ekonomi. Livskvalitet är ett 
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brett begrepp och är relaterad till individens egen uppfattning och livssituation. Statens 

beredning för medicinisk och social utvärdering [SBU] (2012) hävdar att hälsan har stor 

betydelse för livskvaliteten, men begreppet omfattar flera faktorer, vilka spelar roll för den 

professionella livskvaliteten, så som arbete och fritid, ekonomi, utbildning, samhörighet och 

delaktighet. 

 

Professionell livskvalitet 

 

Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att medarbetarens delaktighet, inre motivation och 

överhuvudtaget välbefinnande måste främjas. Detta  om man vill producera god kvalitet. Det 

är därmed viktigt att mäta och utvärdera den professionella livskvaliteten, vilket genomförs 

via intervjuer eller skattningsformulär. I Sverige utvecklades därför Svenskt Kvalitetsindex, 

en organisation som genomför mätningar och dataanalyser angående kvalitetsutvecklingen för 

olika branscher, bland annat mätas även medarbetartillfredställelse inom vård och omsorg 

(Svensk Kvalitetsindex[SKI] (u.å.). 

 

Enligt Stamm (2010) definieras professionell livskvalitet uttryckligt relaterad till 

professionella i hjälpande yrken: professionell livskvalitet är kvaliteten av känslor som 

upplevs relaterad till arbetet i ett hjälpande yrke med hjälpsökande människor.  Stamm (2010) 

byggde upp Professional Quality of Life (PROQOL), en organisation som databank 

specialiserad på vetenskapliga data och forskning kring empatitillfredställelse och 

empatitrötthet från hela världen. Organisationen utvecklade ett skattningsformulär för att 

kunna mäta den professionella livskvaliteten av professionella i hjälpande yrken, som används 

internationellt. Detta formulär lägger stark fokus på mätning av empatitillfredställelse och 

empatitrötthet hos medarbetare som är avgörande aspekter angående den professionella 

livskvaliteten inom vårdande yrken (Stamm, 2010). 

 

Empatitrötthet och utbrändhet 

 

Compassion fatigue är ett mångtydigt begrepp och dess innebörd varierar mellan olika studier. 

På svenska finns flera olika översättningar, till exempel empatitrötthet, medkänsleutmattning 

eller samvetsstress. Cocker och Joss (2016) beskriver syndromet empatitrötthet som 

sammanstrålning av sekundär traumatisk stress och växande utbrändhet; ett tillstånd av fysisk 

och psykisk utmattning, som yttrar sig genom lättretlighet, förlust av arbetstillfredsställelse 

och empatibrist. Enligt Ledoux (2015) finns ingen entydig definition av empatitrötthet, ändå 

finns syndromet inom vårdande yrken som yrkesspecifik form av utmattning, en stressfaktor 

som kan leda till utbrändhet. Författarna använder översättningen empatitrötthet i arbetet. 

  

Burnout, på svenska utbrändhet, definieras som fysiskt eller psykiskt sammanbrott på grund 

av överansträngning eller stress (Oxford living Dictionaries, 2017). Författarna använder 

översättningen utbrändhet i arbetet. Medan empatitrötthet är en följd av den emotionella 

relationen mellan vårdpersonal och patienter, är utbrändhet kopplat till flera faktorer. Maslach 

(2001) definierar tre olika källor, vilka i samspelet utlöser utbrändhet: hög emotionell 

stressnivå, arbetsmiljö och personliga egenskaper.  

Professionellt förhållningssätt 

 

Holm (2009) definierar professionellt förhållningssätt som en permanent strävan efter att 

främja patienters lagliga behov. De egna känslorna, behoven och impulserna får inte styra 
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bemötandet. Patient-sjuksköterskerelation är asymmetrisk. Detta innebär att sjuksköterskor 

oinskränkt måste acceptera att patientens behov alltid har företräde och att vårdpersonalen 

inte får utnyttja patienternas beroendeställning (Holm, 2009). Kravet på kunskap är den 

teoretiska delen och innefattar kunskap om psykologiska och sociala förhållanden.  Denna 

kunskap leder till sociala färdigheter (Holm, 2001). 

 

För att kunna uppnå professionellt förhållningssätt krävs motivation och vilja till personlig 

utveckling, sjuksköterskan ska stå för sina idéer och synsätt (Friberg & Öhlén, 2014). Enligt 

Mangubat (2017) är motivation ett starkt driv för att nå sina mål. Motivation kan ökas genom 

ekonomiska ersättningar, men Bergman och Klefsjö (2012) påpekar att det är den inre 

motivationen, det egna intresset och viljan, som stimulerar kreativitet, problemlösning och  

arbetsglädje. 

 

Att vara professionell i ett yrkesområde kräver etiska koder, som utgör omvårdnadens 

värdegrund och utformar professionsetiken (Leksell & Lepp, 2013). Grundpelaren är den 

humanistiska människosynen med ett existentiellt filosofiskt synsätt (SSF, 2016). Vidare 

påpekar SSF (2016) att denna värdegrund ger vägledning för  hur man planerar och genomför 

behandling. För att tillgodose alla människors lika värde, rätt till självbestämmande och 

respekt ska all omvårdnad ske med respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och 

integritet. Stor vikt ligger därmed på patienters bemötande (SSF, 2017). 

 

Mangubat (2017) skriver att sociala färdigheter underlättar för sjuksköterskor att skapa goda 

sjuksköterska-patientrelationer. Vidare kan sjuksköterskan hjälpa patienter att utveckla deras 

egna färdigheter. God kommunikation och effektiv vägledning kännetecknar sociala 

färdigheter.  

 

Självkännedom är grundläggande i det professionella förhållningssättet och definieras som 

förmågan att identifiera, förstå och värdera egna känslor. En bra utvecklad självkännedom 

hjälper till att förstå sina egna känslor, utan att sjuksköterskan tillåter att känslorna tar över. 

Självkännedom omfattar även en ärlig egenbedömning av styrkor och svagheter. Detta hjälper 

till att reglera emotioner och främja ett professionellt förhållningssätt (Mangubat, 2017). 

 

Självdisciplin är förmågan att förstå emotioner och kunna kontrollera sinnesupplevelser och 

sinnesstämningar. Genom att kunna hålla tillbaka impulser är det möjligt att fundera och 

värdera innan handlande. Självdisciplin leder till självstyrning där känslorna är väl 

kontrollerade, så att resonerandet och reagerandet sker ändamålsenligt (Mangubat, 2017).  

 

Montero-Marin et al. (2016) tar upp begreppet self-compassion, en ytterligare faktor för 

professionellt förhållningssätt. I nuläget finns ingen direkt svensk översättning. Montero-

Marin et al. (2016) anser att self-compassion är denna empati, vilken riktas mot sig själv och 

innebär att man både ta hänsyn till sig själv och akta sig själv.  

 

Bemötande 

 

Under omvårdnadsprocessen ska patienter och närstående bemötas med empati och kunskap 

(SSF, 2014). SSF (2016) definierar mötet mellan patienter och sjuksköterskor som ett tillfälle 

att skapa en vårdrelation. Ett gott bemötande inom hälso- och sjukvården är en kvalitetsfråga. 

Genom att bygga tillit i varje patientmöte görs patienter delaktiga och vården kan ges 

individanpassat. Patienternas kunskaper och erfarenheter inkluderas i vårdarbetet. 
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Grundläggande i varje möte är att ge patienter utrymme till att dela med sig samt att 

vårdpersonalen lyssnar och agerar noggrant (Kunskapsguiden, 2017).  

 

Holm (2001) påpekar att sjuksköterskor har ett professionellt ansvar i kontakten med patienter 

och bemötandet ska generera potentialer och inte bara vara till tröst. Ett gott bemötande 

kännetecknas av att viljan att förstå finns och att man lyssnar aktivt, i syftet  att kunna ge 

vägledning i kontakten med patienterna. 

 

Empati 

 

Ordet empati härstammar från det grekiska ”empatheia”, en= in, och pathos=känsla, lidande, 

eller ”inkännande” och är den grundläggande förmågan att känna in någons situation och 

känslor (Holm, 2001). I Svenska Akademiens ordlista [SAOL] (2015) definieras begreppet 

empati som känsla av smärta och bekymmer inför andras svårigheter. Oz (2001) hänvisar till 

att empati är ett medfött verktyg som möjliggör barnens sociala anpassning; och under denna 

process utvecklas den empatiska förmågan baserad på personlighet och karaktär. 

  

Det finns flera aspekter, vilka belyser empatins komplexitet. En aspekt är en affektiv-

känslomässig reaktion på en annan persons känslor, en andra är en kognitiv-intellektuell 

reaktion och leder till bedömning eller förståelse. En tredje aspekt är en beteendedimension, 

det vill säga att man kommunicerar denna förståelse inte bara verbalt, utan också genom alla 

andra handlingar som riktas mot den andra (Holm, 2009).  

 

Sympati 

 

Holm (2001) poängterar att empati i första hand inte har något att göra med sympati. 

Begreppet empati inom forskningslitteraturen ska användas neutralt och värderingsfritt för att 

undvika en koppling till det positiva synsätt som ordet sympati innefattar. Enligt Holm (2001) 

kan man ha sympati för en människa och ändå inte förstå hennes agerande i vissa situationer. 

Enligt SAOL (2015) definieras sympati som välvillig förståelse; gillande, tillgivenhet. Sharp 

et al. (2016) hänvisar att empatisk förmåga skiljer sig från sympati: empatin medför mer än 

bara identifikation, den initierar respons och handlande. 

 

Forskning tar upp begreppet empatitillfredsställelse. Galiana, Arena, Oliver, Sans och Benito 

(2017) definierar empatitillfredsställelse som den positiva känsla som uppstår hos 

sjuksköterskan genom att hen kan ge vård av god kvalitet. Det upplevs som en möjlighet att 

kunna få tillfredsställelse i omvårdnaden.  

 

Empatins mätinstrument 

 

Empati är mångfasetterad och viktigt för mellanmänskliga relationer och socialt fungerandet. 

Lika mångfaldiga är metoderna att mäta empati. Enkäter eller mätning av beteende används. 

Metoderna  fokuserar  antingen på affektiva eller kognitiva komponenter, på beteende eller 

har en flerdimensionell ansats (Neumann, Chan, Boyle, Wang & Westbury, 2015). Empati 

mäts genom olika mätinstrument, såsom med Jefferson Scale of Empathy [JSE] (Philadelphia 

University & Thomas Jefferson University, 2017), med The Consultation and Relational 

Empathy (CARE) Measure (http://www.caremeasure.org/) eller med Maslach Burnout 

Inventory (https://www.mindgarden.com/117-maslach-burnout-inventory). De 

mätinstrumenten är i dagsläge väl etablerade inom omvårdnadsforskning och används världen 

https://www.mindgarden.com/117-maslach-burnout-inventory
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runt (Fields, Mahan, Tillman, Harris, Maxwell & Hojat, 2011; Gil-Monte, 2005; Raiziene & 

Endriulaitiene, 2007; Ward, Schaal, Sullivan, Brown, Erdmann & Hojat, 2009). 

 

Problemformulering 

 

Lagen, föreskrifter och andra styrdokument kräver att vårdpersonalen ska producera vård av 

god kvalitet, främja goda kontakter mellan patienter och personal och vården ska ges med 

empati. Samhället ställer höga och mångfaldiga krav på sjuksköterskors kompetens. Det 

innebär både krav på  teoretisk och yrkesmässig kunskap och förståelse för samband mellan 

sociala, psykiska och fysiologiska faktorer samt deras inverkan på patientens hälsa och 

välbefinnande. I detta sammanhang belyser omvårdnadsforskningen allt mer empatins 

betydelse i vården för sjuksköterskor och patienter. Ändå är medvetenhet och kunskap om 

empatins inflytande lite. Således finns det behov av att få fram samlad kunskap i ämnet för att 

kunna få en ökad förståelse av empati och dess betydelse inom hälso- och sjukvården. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa betydelsen av empati och empatitrötthet inom hälso- och sjukvården.  

METOD 

 

En litteraturöversikt valdes för att besvara arbetets syfte. En litteraturöversikt att beskriva och 

sammanställer relevant kunskap i ett visst område, med målet att få fram en kunskapsöversikt 

(Kristensson, 2014; Forsberg & Wengström, 2015; Willman, Bathsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016; Friberg, 2017). I hela arbetsprocessen måste det finnas en synlig 

systematik, som innebär att sökningen, granskningen, bedömningen och redovisningen sker 

strukturerat (Willman et al., 2016).  

 

Urval 

 

Litteraturen som söktes var vetenskapliga originalartiklar. De senaste forskningsresultaten 

kring ett ämne finns publicerade i vetenskapliga artiklar som är tillgängliga via tidskrifter i 

pappersform eller på nätet (Friberg, 2017).  

 

Urvalskriterier 

 

I sökningen ingick nätbaserade vetenskapliga originalartiklar som finns publicerade i 

kvalitetskontrollerade informationskällor (peer-reviewed), skrivna på engelska, svenska, 

norska, danska eller tyska. Alla artiklar skulle ha godkänt etiskt tillstånd. Dessutom skulle 

artiklarna vara relaterade till hälso- och sjukvård. Artiklarna  skulle vara tillgänglig i fulltext 

och skulle vara publicerade mellan 2011-2018. Översiktsartiklar så kallade reviews 

exkluderades. 
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Datainsamling 

 

I enlighet med Friberg (2017) började datainsamlingen med en bred sökning. Databaser som 

valdes var Public/publisher Medline [PubMed] och Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature [CINAHL].  Databasen PubMed innehåller vetenskaplig litteratur från såväl 

medicin och omvårdnad (National Center for Biotechnology Information, u.å.). CINAHL-

databasen är relaterad till forskning i det vårdvetenskapliga området såsom omvårdnad, 

sjukgymnastik och arbetsterapi (EBSCO Nursing Resources, 2016).   

 

Vid artikelsökningen används ämnesord som sökord. Med ämnesord beskrivs innehållet av 

artiklarna. PubMeds ämnesordsystem kallas för Medical Subject Headings [MeSH] varav det 

finns en svensk version, som kallas för Swedish MeSH. Ämnesordsystem i CINAHL- 

databasen kallas för Cinahl-Headings. Sökord kombinerades med AND. Den booleska 

operationen AND fungerar avgränsande (Henricson, 2012).  

 

Vid artikelsökningen i januari 2018 använts följande ämnesord: empati (MeSH: Empathy), 

omvårdnad (MeSH: Nursing Care; Nursing), hälso- och sjukvård (MeSH: Health Services,), 

sjuksköterska (MeSH: Nurse), sjuksköterska-patientrelation (MeSH: Nurse-Patient Relation), 

empatitrötthet (MeSH: Compassion fatigue). Ämnesorden kombinerades med en booleska 

operation.  

 

Vid den initiala sökningen hittades 2131 artiklar. Artiklarnas titel lästes för att kunna bedöma, 

om artiklar kunde stämma överens med studiens syfte. Därefter granskades abstract av 165 

artiklar om de stämde överens med studiens syfte. Av dessa artiklarna valdes 63 artiklar 

utifrån relevanta nyckelord kopplad till syfte. Slutligen valdes 27 artiklar, som författarna 

översatte och noggrann läste igenom i sin helhet. Artiklarna granskades angående 

frågeställning, målgrupp och resultat. Av de kvarstående 27 artiklar exkluderades tolv artiklar. 

Resultatet av artikelsökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Söktabell 

 

Databas/ 

Datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

Artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

PubMed 

18-01-13 

 

 

PubMed 

18-01-13 

 

 

PubMed 

18-01-13 

 

 

 

 

 

Empathy    

AND 

Nurse 

 

Empathy 

AND 

Nursing 

 

Nursing Care 

AND 

Empathy 

AND 

Health-Services 

 

 

 

1785 

 

 

 

177 

 

 

 

90 

 

 

 

 

 

 

70 

 

 

 

38 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Databas/ 

Datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Lästa 

Abstract 

Lästa 

Artiklar 

Inkluderade 

Artiklar 

 

 

PubMed 

18-01-13 

 

 

 

PubMed 

18-01-13 

 

 

 

Nurse-Patient 

Relation 

AND 

Empathy 

 

Compassion 

fatigue 

AND 

Nursing 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

22 

 

 

 

5 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

TOTALT 

 

18-01-13 

 

  

 

2131 

 

 

165 

 

 

63 

 

 

15 

 

Dataanalys 

 

Femton artiklar skrevs ut och lästes noggrant igenom flera gånger av författarna, såväl 

tillsammans som var för sig. Artiklarna diskuterades därefter relaterat till syftet. En 

kvalitetsbedömning gjordes enligt Sophiahemmet Högskolans bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering (se bilaga 1). I samband med detta fördes artiklarna i en matris (se 

bilaga 2). Inspirerad av Forsberg och Wengström (2015) genomfördes en dataanalys. 

Överensstämmelser och divergenser jämfördes och ordnades i rubriker och slutligen 

sammanfattades det till ett resultat (se tabell 2). 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

Grundläggande i all forskning är att den utförs med respekt för människovärdet samt 

mänskliga rättigheter. Detta sker både på internationell nivå och på nationell nivå (Olsen & 

Sörenson, 2011). I Sverige är det enligt Henricson (2012)  Lag om etikprövning på forskning 

som avser människor (2003) och Personuppgiftslagen (1998:204). Vid en litteraturöversikt 

bör enligt Forsberg och Wengström (2015) bara sådana artiklar användas som har fått etiskt 

tillstånd av en etisk kommitté eller där ett noggrant etiskt övervägande har gjorts. 

 

Enligt Henricson (2012) är det ett grundläggande krav i ett vetenskapligt arbete att undvika 

oredlighet och anför i enlighet med Vetenskapsrådet (2017) att manipuleringen och 

förvrängningen av forskningsresultat till exempel att plagiera text eller ändra i metod och 

resultat är oredliga. Föreliggande arbetet utfördes med noggrannhet och omtanke för att 

undvika ett oetiskt arbetssätt. Framkomna fakta förvrängdes inte och författarna använde sig i 

överensstämmelse. 



 

9 

 

RESULTAT   

 

Rubriker som framkom under dataanalysen presenteras i tabell 2 nedan.  

 

 

Tabell 2 Rubriker  

 

 

Rubrik 

 

Det empatiska bemötandet 

 

 

Rubrik 

 

 

Empatins betydelse för ett professionellt förhållningssätt 

 

 

Rubrik 

 

 

Empatins betydelse för vårdkvaliteten  

 

Rubrik 

 

 

Empati och empatitrötthet 

 

 

Rubrik 

 

 

Empati, utbildning och träning 

 

  

Det empatiska bemötandet 

 

Beltran-Salazar (2014) redovisade att humaniserad eller personcentrerad vård bars av 

sjuksköterska-patientinteraktion.  Att visa empati och att identifiera sig med patienterna och 

deras situation medförde en relation som grundar sig på hjärtlighet, värme, medkänsla och 

förståelse. Detta var i första hand motiverat av patienternas fysiska och emotionella lidande. 

Relationen som byggdes upp på detta agerande skedde i tre steg. I steg ett visade 

sjuksköterskan intresse av att ta del i patientens problemlösning. Sjuksköterskan alltid visade 

respekt för patienten som människa och patientens värdighet. Vid steg två tog sjuksköterskan 

över patientens vård med hänsyn till patientens etiska principer samt till patientens sociala och 

kommunikativa färdigheter. Vid steg tre visade sjuksköterskan empati, vänlighet och 

förståelse för både patient och närstående. 

 

Sinclair et al. (2015) presenterade den första kliniska empatimodellen. Forskarna definierade 

empati genom att utvärdera alla kärnvariabler på följande sätt: Empati var ett mångfaldigt svar 

på patienternas lidande och behov som bars av mellanmänsklig förståelse och handling. 

Begreppets mångfaldighet representerades av empatimodellen som hade sju kategorier. 

Kategorierna representerade empatins kärnelement med olika teman och underteman. De 

första sex kategorierna beskrev viktiga faktorer som var avgörande för ett empatiskt 

bemötande. Kategorierna betecknades som goda egenskaper, relationsnivå, artiga svar baserad 

på tema empatiskt antagande av patientens situation, strävan efter förståelse, relationell 

kommunikation, vårda-behov och patientrapporterade hälsoresultat.  
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Empatins betydelse för ett professionellt förhållningssätt 

 

Komatsu och Yagasaki (2014) kom fram till att en god relation till patienten var 

grundläggande för personcentrerad vård, där patienter och sjuksköterskor arbetade 

tillsammans angående besluttagande om livet och omvårdnad. Relationen till patienten var 

kraftkällan för sjuksköterskan själv, och relationens kvalitet kunde utgöra en terapeutisk 

effekt för patienten. Empatiskt bemötande kännetecknades av att sjuksköterskor var delaktiga 

i patientens behov och handlingar. Studien kallades kunskapen att kunna identifiera 

patienternas resurser och hjälper dem att kunna återvända till ett eget liv som Power of 

Nursing. Denna begreppsmässiga modell beskrev tre faser av annalkande till patienten. Den 

första fasen innebar att sjuksköterskan antog och skapade en relation till patienten; under den 

andra fasen förmedlades kunskap och åtgärder. Under den tredje fasen realiserades patientens 

resurser. Förutsättningen för att bjuda på detta professionella förhållningssätt var empatisk 

förmåga.  

 

Empatins betydelse för vårdkvaliteten 

 

Bikker, Fitzpatrick, Murphy och Mercer (2015) kom fram till att patienterna uppskattade 

möjligheten att kunna bedöma deras bemötande genom Consultation and Relational Empathy 

Measure (CARE) och därigenom bedömde patienterna sjuksköterskornas empatiska 

bemötande som en kvalitativ hög upplevelse. Bikker et al. (2016) hänvisade till att detta ledde 

till högre patientdelaktighet och bättre hälsoresultat. I kategori sju av den kliniska 

empatimodellen visade Sinclair et al. (2015) att patienternas erfarenheter kring empatisk 

omvårdnad var positiva: lidandet lindrades, välbefinnandet ökades och omvårdnaden 

förbättrades. Albaran, Jones, Lockyer, Manns och Thompson (2013) kom fram till att 

patienterna lade lika mycket vikt på vårdpersonalens empatiska förmåga som på deras 

teoretiska kunskaper och färdigheter. 

 

Två studier, Yugoero, Marsal, Esquerda, Vivanco och Soler-Gonzalez (2016) och Yugoereo 

et al. (2017) kom fram till att en låg empatinivå hos sjuksköterskor ledde till depersonalisation 

och avhumanisering av patienter och mindre engagemang hos sjuksköterskor. 

Empati och empatitrötthet 

 

Resultatet av studien av Duarte, Pinto- Gouveia och Cruz (2016) visade att ett empatiskt 

förhållningssätt kunde medföra på ett positivt sätt empatitillfredsställelse och på ett negativt 

sätt empatitrötthet. Avgörande faktorer för empatitillfredsställelse var bra självkännedom, god 

självbedömningsförmåga, förmåga att skaffa och upprätthålla en professionell distans och en 

humanistisk människosyn. Empatitillfredställelse var en avgörande emotionell faktor för att 

upprätthålla en god professionell livskvalitet och yrkesmotivation. Studien visade att empati 

kopplat med self-compassion kunde förebygga affektiva empatiska reaktioner. Därmed blev 

self-compassion en moderator för att skydda mot empatitrötthet och utbrändhet. I motsatsen 

till empatiskt professionellt förhållningssätt kopplat till self-compassion stod den affektiva 

empatin, då fattades psykiska försvarsmekanismer. Lombardo och Eyre (2011) påpekade att 

empatiska sjuksköterskor kunde lätt bli överväldigade av patienternas fysiskt och psykiskt 

lidande som i sin tur kunde leda till empatitrötthet. Empatitrötthet påverkade 

sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa och deras arbetstillfredsställelse negativt.  
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Yugoero et al. (2016) kom fram till att hög empati var signifikant relaterad till låg utbrändhet. 

Inga signifikanta relationer till kön och ålder kunde påvisas. Dessutom kom forskarna fram 

till att hög utbrändhet medför låg empatinivå. En andra studie av Yugoero et al. (2017) visade 

samma resultat. Det fanns en relation mellan empatinivå och utbrändhet.  

 

Såväl Park och Ahn (2015) som Sacco, Ciurzynski, Harvey och Ingersoll (2015) gjorde en 

kvantitativ forskning angående kopplingen av empatisk förmåga till empatitillfredsställelse, 

empatitrötthet och utbrändhet i relation till sociodemografiska faktorer och arbetsrelaterade 

förhållanden.  

 

Park och Ahn (2015) utvärderade tagna data av empatisk förmåga, utbrändhet, jobbrelaterad 

stress, uppsägningsberedskap, arbetstillfredsställelse och engagemang för arbetsgivaren 

relaterad till sociodemografiska faktorer såsom ålder, utbildningsnivå, familjestatus 

arbetsposition, arbetsschema och yrkeserfarenhet.  

 

Analysen visade att empatisk förmåga var positivt relaterat till åldern och utbildningsnivån. 

Gifta sjuksköterskor visade en högre empatisk förmåga än ogifta. Empatisk förmåga var högre 

hos sjuksköterskor med en högre rangordning. Empatisk förmåga ökades med en lång klinisk 

karriär. Högre nivå av utbrändhet fanns hos yngre och ogifta sjuksköterskor. Heltidsanställda 

sjuksköterskor visade en hög nivå av utbrändhet Park och Ahn (2015).  

 

Jobbrelaterad stress var mindre hos äldre och gifta sjuksköterskor. Heltidsanställda 

sjuksköterskor visade lägre stressnivå. Sjuksköterskor som arbetade på en vårdavdelning 

visade signifikant högre nivå av jobbrelaterad stress. Intentionen till uppsägningen var högre 

hos yngre, ogifta sjuksköterskor och hos sjuksköterskor som arbetade i lägre positioner. En 

kort klinisk karriär och att arbeta på en vårdavdelning ledde till större uppsägningsberedskap. 

Arbetstillfredsställelse var högre hos ogifta sjuksköterskor, hos fulltidsarbetande 

sjuksköterskor och hos sjuksköterskor som hade en lång yrkeskarriär. Analysen av 

organisationsengagemang visade högre nivåer hos äldre sjuksköterskor, hos sjuksköterskor 

med en högre utbildningsnivå, gifta sjuksköterskor, sjuksköterskor i högre arbetspositioner, 

heltidsarbetande sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och sjuksköterskor med en lång 

arbetskarriär Park och Ahn (2015).  

 

Växelverkan mellan alla faktorer visade att empatisk förmåga korrelerade signifikant till 

jobbrelaterad stress, uppsägningsberedskap, nivå av arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang. Höga nivåer av empatisk förmåga var relaterat till mindre nivåer 

av utbrändhet, jobbrelaterad stress och uppsägningsberedskap och högre nivåer av 

arbetstillfredsställelse och organisationsengagemang (Park och Ahn (2015). 

 

Sacco et al. (2015) kom fram till att det fanns signifikanta skillnader mellan 

empatitillfredsställelse och empatitrötthet som var relaterade till kön, ålder, utbildningsnivå, 

arbetsplatsstruktur, vårdrelaterade förändringar och strukturövergripande förändringar. Nivån 

av empatitillfredsställelse var högre hos kvinnor än hos män.  

 

Sjuksköterskor i åldern mellan 40-49 år visade mindre empatitillfredsställelse än 

sjuksköterskorna i andra åldersgrupper och hade därmed högsta nivån av utbrändhet och 

empatitrötthet. En hög nivå av empatitillfredsställelse fanns hos sjuksköterskor som vårdade 

bara IVA-patienter. De som vårdade patienter på en mixad avdelning med såväl IVA-

patienter, IMA-patienter och patienter med ett allmänt vårdbehov visade en betydligt högre 

nivå av utbrändhet och empatitrötthet. Sjuksköterskor med högre utbildningsnivå uppvisade 
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en högre nivå av empatitillfredsställelse. Förändringar i ledarskapet påverkade 

sjuksköterskornas empatinivå: de som upplevde en nyligen inträffad förändring av 

management visade mindre empatitillfredsställelse och högre nivå av utbrändhet Sacco et al.  

(2015). 

 

Empati, utbildning och träning 

 

Levet Jones et al. (2017) och Bas-Sarmiento, Fernández-Gutiérz, Baena-Banos och Romero-

Sánchez (2017) undersökte allmän empatisk förmågan hos sjuksköterskestudenter.  Empatisk 

förmågan mättes före och efter en intervention. Resultat visade att empatisk nivån ökades 

genom olika simulationsträningar som intervention. Ward (2016) jämförde två 

studentgrupper, där en grupp fick empatisk simulationsträning. Resultatet visade en statistisk 

signifikant höjning av empatinivån efter träningen. Sociodemografiska faktorer hade inget 

signifikant inflytande. 

 

Strekalova, Krieger, Kleinhecksel och Kotranza (2017) gjorde en studie där empatisk 

kommunikation togs upp som ämne. En statistisk utvärdering visade att 

sjuksköterskestudenternas empatiska kommunikationsförmåga var bristfällig och att det 

saknades professionella kommunikativa verktyg och färdigheter för att kunna kommunicera 

empatiskt relaterat till vissa ämnen. I ett interagerande med en virtuell patient fanns nio 

tillfällen där det krävdes empatisk kommunikation. Sjuksköterskestudenter identifierade bara 

33,54 procent av alla tillfällen (som motsvarade 4,7 av alla tillfällen) och agerade empatiskt 

vid 1.6 tillfällen. Empatiskt yttrande varierade mellan de olika tillfällena. Strekalova et al. 

(2017) kom fram till att empatisk kommunikation var en viktig färdighet för att kunna bemöta 

patienter på ett empatiskt och professionellt sätt, vilken måste tränas och utbildas. 

 

Studien av Sacco et al. (2015) visade att sjuksköterskor med högre utbildningsnivå nådde en 

högre nivå av empatitillfredsställelse. Även Park och Ahn (2015) kom fram att en högre 

utbildningsnivå var kopplad till bättre empatisk förmåga. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Arbetet utfärdades som examensarbete på kandidatnivå. I enlighet med Kristensson (2014) 

och Friberg (2017) är det tillämpligt att göra en allmän litteraturöversikt. Den betecknas också 

som icke-systematisk översikt eller scoping review, som kan leverera mycket värdefull 

kunskap. Trots att en uppsats anses vara en icke-systematisk översikt (Kristensson, 2014) har 

författarna till föreliggande arbete arbetat så strukturerat som möjligt för att öka 

tillförlitligheten i arbetet. Friberg (2017) konstaterar att i ett examensarbete på kandidatnivå 

ligger fokus på att träna ett strukturerat arbetssätt för att få en översikt över kunskap inom ett 

visst omvårdnadsområde. Arbetet följer IMRAD-strukturen som är accepterad inom den 

medicinska vetenskapen. Akronymen IMRAD står för Introduction, Method, Result And 

Discussion (Kristensson, 2014).  
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Kristensson (2014) och Friberg (2017) påpekar att en icke-systematisk översikt anses ofta 

som en sekundärkälla, därför att så kallade ”gråzonslitteratur” kan användas för 

litteratursökningen. För att undvika detta och för att styrka vetenskapligt värde av 

föreliggande arbete, bestämde författarna till föreliggande arbete noggrant inklusions- och 

exklusionskriterier genom en bred sökning innan artikelsökningen gjordes.  

 

Kysh (2013) gjorde en jämförelse mellan en systematisk litteraturöversikt och en icke-

systematisk litteraturöversikt. Författaren poängterar att en tidsbegränsning mellan flera 

veckor upp till maximalt några månader och en sökning i en eller flera databaser är 

kännetecknande för den icke-systematiska översikten. Föreliggande arbete utfärdades mellan 

november 2017 och februari 2018. Först gjordes en bred sökning i två databaser. Databasen 

CINAHL valdes bort och artikelsökningen skedde med utvalda begränsningar endast i 

PubMed. De flesta artiklar i CINAHL att var identiska med artiklarna i PubMed.   

Sökordkombinationer  bestämdes för att få ut en hanterbar datamängd. Genom att använda 

olika sökord och sökordkombinationer begränsades antalet träffar.  

 

Artikelsökningen gjorde författarna tillsammans. En översättning och en första granskning av 

15 artiklar gjordes av båda författarna var för sig. Därefter jämfördes, utvärderades, 

granskades och diskuterades artiklarna tillsammans.  

 

Att arbeta tillsammans skedde i enlighet med Henricson (2012) i syfte att stärka arbetets 

validitet och trovärdighet. På så sätt försökte författarna att hantera förförståelse under 

dataanalysen. Vidare deltog författarna i grupphandledningen och studiekamrater fick läsa 

arbetet vid olika tillfällen för att granska om analysen var grundad i data.  

 

Inga geografiska avgränsningar gjordes vid artikelsökningen, det finns därför artiklar från 

nästan hela världen i arbetet, utom från Afrika och från den arabiska världen. Detta visade sig 

dock först vid den senare utvärderingen och författarna antar att det kan bero på 

språkbegränsningar som valdes.  

 

Faktumet att forskning inom ämnet sker världen runt, tyder på att forskarna lägger stort 

intresse på fenomenet empati och dess betydelse inom omvårdnaden. Vid artikelsökningen 

och analysen framkom att de flesta studier utfärdades inom de senaste åren. Trots att 

författarna hade elva år som en begränsning var ingen artikel äldre än sju år, vilket tyder på att 

empati är ett aktuellt ämne.  

 

Henricson (2012) framhäver att examensarbetets kvalitet kan påverkas genom den begränsade 

tiden för att söka litteratur. Beslutet grundar sig också på Forsberg och Wengström (2015) 

som skriver att en icke-systematisk översikt omfattar ett begränsat antal studier. Författarna 

inkluderade 15 artiklar i översikten. En sådan begränsning är lämpligt för studentarbeten 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Kravet på reproducerbarhet av forskningsresultat stöds genom att tillvägagångssättet 

redovisades noggrant och väl strukturerat. I enlighet med Kristensson (2014) och Friberg 

(2017) presenterades sökprocessen i form av en tabell i rubriken söktabell inne i själva arbetet 

(tabell 1). Artiklarna bedömdes av författarna med hjälp av Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering. Verktyget är väl etablerat inom 

Sophiahemmets högskoleverksamhet och bekräftas av olika referenser (se bilaga 1). Kvalitet 

och pålitlighet av framtagna data rapporterades i en artikelmatris (se bilaga 2). Detta syftar 

också till att styrka arbetets vetenskapliga värde. 
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Många artiklar lade vikt på integration av träning och utbildning inom empati hos 

sjuksköterskestudenter. Sjuksköterskestudenter blir framtidens sjuksköterskor. Därför ansåg 

författarna att det var viktigt att ha även artiklar med som tematiserade utbildning och träning 

inom empati.  Eftersom empati ofta fortfarande anses som ett personligt särdrag, inkluderades 

sådana artiklar som visade att empati kunde mätas, tränas, utbildas och utvecklas som en 

yrkesrelaterad färdighet.  

 

Empati är ett mångfaldigt begrepp. Forskning omkring ämnet kan därför ske 

mångdimensionellt. På grund av detta inkluderades artiklar som hade såväl en kvantitativ och 

en kvalitativ forskningsansats. I arbetet ingick dessutom artiklar som hade en mixade ansats 

av kvantitativa och kvalitativa metoder. I enlighet med Friberg (2017) gjordes inga 

avgränsningar i artikelsökningen relaterat till forskningsansatsen. Friberg (2017) poängterar 

att en allmän litteraturöversikt görs för att generera en beskrivande översikt över ett bestämt 

område och ett område eller ett fenomen kan beskrivas med hjälp av båda metoder.  

 

Helgesson (2015) framtonar i analogi med Helsingforsdeklarationen, att all forskning på 

människor ska vara etiskt granskad och ska inkludera informerat samtycke. Etiska 

övervägande enligt Helsingforsdeklarationen ska föreligga Helgesson (2015). Tre artiklar 

saknades uppgifter om etiska tillstånd och därför valdes de bort. 

 

Att inte determinera bara en enskild forskningsansats utan att ha fokus på vidsträckthet kan 

anses som en begränsning för arbetets kvalitet. Författarna hänvisar dock till Polit och Beck 

(2017) som understryker styrkan i den valda ansatsen. Författarna hänvisar till att det inte 

finns en adekvat översättning för begreppet self-compassion. Därför användes den engelska 

termen.  

 

. Artiklarna granskades noggrant enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag. 

Författarna till föreliggande arbete lade mycket tid på granskningen, därför att författarna inte 

hade någon tidigare erfarenhet av att kvalitetsbedöma artiklar. Många artiklar hade en 

kvantitativ ansats och författarna hade det svårt att utvärdera och tolka statistiska data. Vidare 

var det tidskrävande att hantera tre språk. Valda artiklarna var på engelska, arbetet är skriven 

på svenska och författarnas modersmål är tysk. Författarna använde nätbaserade 

översättningshjälp, såsom Oxford dictionary för att i möjligaste mån undvika misstolkningar. 

undvika översättningsfel som kunde ha lett till feltolkningar.  

 

Resultatdiskussion 

 

Empati och personcentrerad vård 

 

Två av studierna i resultatet av föreliggande arbete har beskrivit begreppet empati utifrån ett 

relationellt perspektiv (Sinclair et al., (2015) och Bikker et al., (2015). Enligt Birkler (2007) 

innebär en empatisk relation möjligheter att förstår patientens livsvärld vilket är nyckeln till 

ett empatiskt förhållningssätt och är avgörande för att kunna utreda patientens behov och 

resurser som är grunden för personcentrerad vård av god kvalitet. Han bekräftar sitt uttalande 

med hjälp av Sören Kierkegaard: ” Om man Verkligen[sic]vill lyckas föra en Människa [sic] 

till en viss punkt, måste man först och främst se till att finna honom där, där han befinner sig, 

och börja där. Det är Hemligheten [sic] bakom all Hjälpande [sic] konst” (Birkler, 2007, s. 

47).  
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Ett gott bemötande kännetecknas av den empatiska förmågan att viljan att förstå finns och att 

man lyssnar aktivt, i syftet för att kunna ge vägledning i kontakten med patienter (Holm, 

2001). Holm (2001) beskriver att ett empatiskt, gott bemötande sker i tre faser. Fas ett 

involverar empatisk förståelse, vilken innebär sjuksköterskors bearbetning av de uppfångade 

känslorna (affektiva delen) och sjuksköterskors perspektivtagande (kognitiva delen). Fas två 

utgör sjuksköterskors empatiska förmåga, vilken förutsätter att sjuksköterskor har utvecklat en 

bra självkännedom och kan agera intellektuellt. Den tredje fasen kännetecknas av empatiskt 

beteende som omfattar den verbala kommunikationen och alla andra handlingar i en 

samtalssituation. 

 

Även Sharp, et al. (2016) betonar vikten av gott bemötande som sker empatiskt och personligt 

och yttrar sig i en positiv sjuksköterska-patientrelation. Detta utgör en katalysator för 

patientens delaktighet och påverkar återhämtningen positivt. Sharp, et al. (2016) beskriver att 

patienter som bemöts med bristande empati blev passiva mottagare av sin egen vård. 

Personcentrerad vård bygger på förutsättningen att sjuksköterskan ha förmågan att skapa en 

god relation till patienten med målet att främja dess delaktighet och bättre hälsoresultat.  

 

God kommunikation och empatisk förmåga är viktiga färdigheter för ett professionellt 

förhållningssätt som underlättar att skapa en god sjuksköterska-patientrelation (Mangubat 

(2017). Empatin inkluderar viljan och det agerande att lindra och åtgärda patientens problem 

och identifiera patientens resurser, vilket är förutsättningen för att bygga upp personcentrerad 

vård (Sharp, et al., 2016). Enligt Mangubat (2017) är en god empatisk kommunikation 

grundläggande för att kunna hjälpa patienterna att utveckla deras egna färdigheter.  

 

Personcentrerad vård är ett lagligt krav, men det är fortfarande svart att förverkliga denna 

filosofi. Sharp et al. (2016) anser att empatisk bemötande kräver mer än identifikation av 

lidandet, det fordrar ett intelligent svar och handlande för att kunna lindra. Sjuksköterskor 

behöver kunskap för att kunna agera på ett professionellt förhållningssätt och ge 

personcentrerad vård, för att undvika att de känner sig missnöjda och oengagerade. 

Författarna till föreliggande arbete antar att kunskap om empati och utveckling av empatiska 

färdigheter saknas hos sjuksköterskor för att kunna hantera kraven som ställs på en terapeutisk 

sjuksköterska-patientrelation, för att kunna förstå sambandet mellan sociala, psykiska och 

fysiologiska faktorer och deras inflyttande på individens hälsa och välbefinnande.  

 

Empati är dessutom ett ytterligare krav på professionellt förhållningssätt och bildar kärnan av 

alla interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter. Här krävs förmåga att förstå den 

hjälpsökande människans känslor och sätta sig in i hennes situation (Holm, 2001). Oz (2001) 

hänvisar att empatisk beteende, kunskapen om empatisk kommunikation och utveckling av 

den empatiska förmågan är grundläggande för att lära sig en professionell hållning.  

 

Empatin har i detta samband inte bara betydelse för patienten utan också för sjuksköterskor, 

vilka ger empatisk omvårdnad. De upplever en bättre professionell livskvalitet, motivation 

och hälsa (Sharp et al., 2016). Studien av Park och Ahn (2015) visar att höga nivåer av 

empatisk förmåga medförde mindre nivåer av utbrändhet, jobbrelaterad stress, 

uppsägningsberedskap och arbetstillfredsställelse 

 

Kvalitetsaspekter 

 

Bas-Sarmiento et al. (2017) beskriver att empati är en grundläggande faktor för att kunna 

bygga upp terapeutiska relationer och personcentrerad vård. Sinclair et al. (2016) poängterar 
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att empati är kännetecknande för vård av god kvalitet både för patienter och sjuksköterskor; 

detta har betydelse inte bara för patient och sjuksköterska, utan också för ledning och styrning 

av hälso- och sjukvårdsarbete. Empati är enligt Bikker et al. (2015) ett centralt ämne för 

vårdgivare av hög kvalitet. 

 

Patienter som kund återvänder till sjukhuset för att de är nöjda. McClelland och Vogus (2014) 

påpekar att empatibrist medför inte bara missnöjda patienter, utan också deras hälsoresultat 

blir sämre vilket medför kostnader för hela samhället. Empati påverkar inte bara patienternas 

tillfredsställelse och hälsa, utan också sjuksköterskornas motivation och välbefinnande.  

Många studier redovisar ett samband mellan hög empatinivå och låg nivå av empatitrötthet 

och utbrändhet och tvärtom (Park & Ahn, 2015; Yuguero et al., 2016; Yuguero, et.al., 2017). 

Hög empatinivå hos vårdpersonalen medför större skydd mot empatitrötthet och därmed 

minskas risken för utbrändhet. Arbetstillfredsställelse ökas och uppsägningsberedskap 

minskas. Med tanke på ekonomiska aspekter kan man sammanfatta att nöjda patienter/kunder 

med gott hälsoresultat och hög arbetstillfredsställelse hos friska sjuksköterskor främjar 

kostnadseffektiviteten. Inom hälso- och sjukvården uppfattas utbrändhet som syndrom av 

emotionell utmattning och empatibrist, vilket medför avhumanisering och negativ syn på 

patienter, och minskad ork och engagemang angående både personliga och arbetsrelaterade 

prestationer (Haik et al., 2017). Författarna till föreliggande arbete anser att sjukskrivningar 

kunde minskas om kunskap om empatisk förmåga som yrkesfärdighet vore en väl etablerad 

del av sjuksköterskors yrkeskompetens. 

 

Professionell livskvalitet 

 

Författarna vill framföra sammanhanget mellan empatinivån hos sjuksköterskan och den 

professionella livskvaliteten. Brist på empati kan leda till mentala och fysiska problem hos 

sjuksköterskor. Detta yttrar sig till exempel genom depersonalisation av patienten, mindre 

motivation och engagemang på jobbet eller ännu värre, det föreligger empatitrötthet eller 

utbrändhet. Utsatthet gentemot patientens lidande påverkar sjuksköterskorna negativt, när det 

saknas adekvata copingstrategier. Först upplevs detta som empatisk stress, som i sin tur kan 

leda till empatitrötthet. Syndromet beskrevs av Cocker och Joss (2016) som secondary stress 

symptom hos vårdpersonal. Utifrån den ekonomiska aspekten fick den professionella 

livskvaliteten stor betydelse. Sjuksköterskors empatinivå har en central ställning. Den är 

avgörande för att uppnå arbetstillfredsställelse som upplevs genom att hjälpa andra, vilket i 

sin tur är en möjlighet för att upprätthålla yrkesmotivation och uppleva därigenom god 

professionell livskvalitet (Heritage, Rees & Hegney, 2018). Balansen mellan 

empatitillfredsställelse och empatitrötthet är avgörande för att ha en bra professionell 

livskvalitet (Sacco et al., 2015), vilket i sin tur bidrar till att säkerställa vård av god kvalitet 

som är både empatisk och personcentrerad. Lee och Seomun (2016) skriver att det finns tre 

sammanhängande komponenter vilka utgör sjuksköterskors välbefinnande och påverkar deras 

arbete, nämligen empatitrötthet, utbrändhet och empatitillfredsställelse. 

 

Utbildning och träning i empati 

 

Florence Nightingale skapade bilden av sjuksköterskeyrke som en feminin mission, där 

hängivenhet och uppoffring var kännetecknande särdrag. Denna arketyp lever fortfarande 

kvar. Ledoux (2015) skriver att omvårdnadsteoretiker Watson fordrade att vården måste gå 

tillbaka till sina rötter för att kunna återfinna omvårdnadens kärna, där omvårdnadens uppgift 

är att ge empatisk vård och lindra lidandet. Dessutom hänvisar Ward (2016) till att vården 

under sin utveckling blev mer och mer fokuserad på tekniska och mediciniska faktorer och 
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vikten av en empatisk sjuksköterska-patientrelation försummades. Författarna till föreliggande 

arbete anser att denna arketyp förhindrar att empatiska förmågan i samband med ett 

professionellt förhållningssätt ses som en professionell färdighet. Empati uppfattas då som 

egenskap eller personlighetsdrag, vilket förutsättas hos sjuksköterskor. 

 

Trots att det finns forskning som beskriver att empatisk förmåga behöver utbildas och tränas, 

är detta inte tillräckligt implementerat i nuläget. Ward (2016) kräver att träning, som utbildar 

och styrker sjuksköterskestudenternas empatiska förmåga, ska bli del av yrkesutbildningen. 

Empati kan då definieras som en kognitiv yrkeskompetens, som innefattar förståelse av 

erfarenheter, sammanhang och patienternas perspektiv. I samma arbete anför Ward (2016) att 

empati hos sjuksköterskestudenter minskas under utbildningen. Studenter tappar focus på 

patienternas humanistiska behov. Detta faktum understryker att empati måste tränas och 

utbildas. Strekalova et al. (2017) hänvisar att det behöver träning och praktiskt arbete för att 

kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt, där empatisk kommunikation har en stor 

vikt. Vidare framför studien att empati som en inlärd färdighet kan inkluderas och vara till 

nytta i många omvårdnadssituationer. 

 

Författarna till föreliggande arbete anser att kunskap om empati i sig är av stor vikt för 

sjuksköterskornas arbete. Begreppet empati omfattar ett brett spektrum av förståelse och är en 

väsentlig komponent inom vården. Bas-Sarmiento et al. (2017) beskriver att empatins koncept 

är kontroversiellt och komplicerat angående förståelse, utövande och lärande och hänvisar till 

att en effektiv utbildning och träning ökar den empatiska kompetensen. 

 

Vidare har empati en stor betydelse angående de olika komponenter vilka utgör ett 

professionellt förhållningssätt, så som kommunikation, vilken kan ses som en stor del av 

empatisk beteende. Att lära sig ett professionellt förhållningssätt medför också att man lära 

sig att vara empatisk mot sig själva, att lära sig self-compassion. Sjuksköterskan bör kunna 

förstå och bemöta patientens emotioner, men också sina egna känslor som uppkommer under 

interaktionen.  

 

En ytterligare anledning för att sjuksköterskor behöver kunskap om empatins inflytande är att 

där finns två sidor av mynten. Å ena sidan är empatisk förmågan grundläggande för god och 

individualiserad vård och bidrar till att upprätthålla yrkesmotivationen. Å andra sidan kan 

empatin vara orsaken för att inte kunna skydda sig själv mot den emotionella utsattheten till 

patienternas lidande. Nolte, Downing, Temane och Hastings-Tolsma (2017) påpekar att 

sjuksköterskorna är utmanade att ta hand om patienter, vilka har alltmer komplexa behov. 

Utbildning och träning inom ett professionellt förhållningssätt behövs för att kunna leverera 

empatisk vård, och samtidigt känna till försvarsstrategier, så som self-compassion mot 

empatitrötthet. Där finns en stor risk för att sjuksköterskan kan drabbas av empatitrötthet och 

utbrändhet, när hen inte kan bygga upp en professionell distans (Komatsu & Yagasaki, 2014). 

Ett professionellt förhållningssätt innebär inte bara att man förfoga över färdigheten att skapa 

en empatisk och terapeutisk relation till patienten, utan också att man här lärd sig skyddande 

strategier mot emotionell överbelastning. För att styrka färdigheten att skapa den 

professionella distansen och för att undvika risken för att drabbas av empatitrötthet och 

utbrändhet, krävs det utbildning och kontinuerlig träning, så som det redan Oz (2001) och 

senare också Levett-Jones et al. (2017) kunde redovisa. 

 

Holm skrev redan 2001 att utbildningar i empati är nödvändiga för sjuksköterskorna för att 

utveckla förmågan att kunna hantera känslor och kommunikation med hjälpsökande. Empati 
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kan anses som en professionell färdighet inom vården och kan undervisas teoretiskt och 

praktiskt (Bas-Sarmiento et al., 2017). 

 

Empati- en hörnsten 

 

Sammanfattningsvis anser författarna i enlighet med Holm (2001) att empati är 

grundläggande för att kunna lära sig ett professionellt förhållningssätt, för att kunna ta 

professionellt ansvar i kontakt med patienter. Lagen och grundläggande vårdetik kräver god, 

personcentrerad vård med ett holistiskt och empatiskt synsätt på patienten. Att utvärdera 

vårdens kvalitet och effektivitet görs på olika sätt, men patientens upplevelser gäller som 

viktiga kvalitetskriterier. Enligt Ledoux (2015) värderar patienterna omvårdnadens kvalitet 

utifrån det empatiska bemötandet. Bikker et al. (2015) betonar att patienter bedömde ett 

empatiskt bemötande som en kvalitativ hög upplevelse. 

 

Den ökade kunskapen om mellanmänskliga interaktionen ändrade synen på patientens 

reaktioner (Holm, 2001). Tidigare betraktades de som oberoende av det bemötande hen fått.  

Sedan 1970-talet utforskades och värderades sjuksköterskans roll som professionell hjälpare 

på ett annat sätt, därför att omvårdnadsforskarna blev medveten om hur mycket inverkan 

sjuksköterskans hållning har. Detta ställer nya krav på vårdpersonalens kompetens när det 

gäller kommunikation, information och bemötande av patienten. Ett professionellt 

förhållningssätt kan vara avgörande för gott och ont (Holm, 2001). 

 

Ledoux fordrar redan 2015 mer omvårdnadslitteratur angående ämnet empati, eftersom 

empati ses som hörnsten för god vård; mycket forskning finns som beskriver många fenomen 

som uppstår när empati brister, men hur ska empatin implementeras i omvårdnadens praktik 

om sjuksköterskan vet så lite om ämnet. Strekalova et al. (2017) betonade att det är viktigt att 

sjuksköterskor bör tränas och utbildas för att kunna använda professionella verktyg för att 

uppnå en empatisk kommunikationsförmåga. Författarna anser att det är viktigt att inkludera 

empati i utbildningen och att den bör tränas under yrkeslivet för att kunna tillgodose empatins 

övergripande betydelse i sjuksköterskans arbete. 

 

Slutsats 

 

Empati leder till större patienttillfredsställelse och påverkar deras hälsoresultat positivt. 

Vidare är det viktigt att förstå att empatisk förmåga kan utgöra ett professionellt verktyg för 

att bygga upp relationer, upprätthålla och främja sjuksköterskors och patienters hälsa och 

välbefinnande och därmed vårdkvalitet. Empati anses som en färdighet vilken kan tillägnas 

via utbildning och praktisk träning.. Empatiska förmågan är därmed en viktig kunskap som 

bör ingår i utbildningen och tränas under hela yrkesliv.  

 

Klinisk tillämpbarhet  

 

Att vara medveten om empatins roll inom omvårdnaden är av stor vikt. Kunskap om empati 

kan leda till en bättre förståelse av orsakssammanhang och kan bidra till egna reflektioner. 

Det borde ligga i arbetsgivarens intresse att ta upp ämnet och stödja sjuksköterskornas 

empatiska utveckling genom träning och fortbildning, vilket i sin tur förbättrar den 

professionella livskvaliteten. En ökad medvetenhet och teoretisk kunskap om ämnet kan bidra 

till bättre vårdkvalitet. 
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             1                  

Bilaga 1 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial 

(RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp 

och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är 

prospektiv men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 



 2 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och väl genomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser 

och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys är inte tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Albarran, J. W., 

Jones, I., Lockyer, 

L., Manns, S. 

Cox, H. & 

Thompson, D. R. 

 

2013 

 

Storbritannien 

(GB) 

 

 

 

Patient`s 

perspectives on 

the educational 

preparation of 

cardiac nurses 

Syfte var att 

undersöka 

patienternas 

perspektiv och syn 

på behovet av 

utbildning för 

kardiologiska 

sjuksköterskor.  

En deskriptivt kvalitativ 

studie genomfördes. En 

semistrukturerad 

intervjuguide användes 

för att intervjua 

deltagarna genom en 

fokusgrupp intervju. 

Deltagarna var patienter 

och anhöriga.  

Efter transkriberingen 

gjordes en kvalitativ 

innehållsanalys. 

N=8 

 

Kardiologiska patienter 

menade att 

sjuksköterskorna bör vara 

bra utbildat för att kunna 

bemöta patienternas och 

anhörigas behov av 

information och utbildning. 

Lika viktigt som 

grundläggande kunskap var 

det att kunna ger vård på 

empatiskt och 

individualiserat sätt.  

K1 

Bas-Sarmiento, P, 

Fernández-

Gutièrez, M., 

Baena-Banos, M. 

& 

Romero-Sànchez, 

J. 

 

2017 

 

Spanien 

Efficacy of 

empathy training 

in nursing 

students: A quasi-

experimental 

study. 

Syfte var att 

utvärdera effekten 

av empatisk 

träning hos 

sjuksköterske-

studenter. 

Träningens mål 

var att utöka 

elevernas 

empatiska 

förmåga. 

En kvasiexperimentell 

design användes. I 

studien ingick en grupp 

av spanska 

sjuksköterskestudenter 

under det andra 

utbildningsåret. En pre-

test, post-test och en 

uppföljning efter en 

månad gjordes. 

 Datainsamlingen 

skedde genom 

frågeformulär och 

intervjuer. JSE, Reynold 

N=48 

(1 under 

upp-

följningen) 

Studien visade att empatisk 

träning kan vara effektivt 

för att förvärva empatiskt 

förmågan hos 

sjuksköterskestudenter. 

Statistiska utvärderingen av 

posttests och 

uppföljningens data visade 

en signifikant höjning av 

upplevd empatiförmåga, 

självskattad empatiförmåga 

och observerad 

empatiförmåga. Alla 

medelvärde visade för alla 

P1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Empathy Scale (RES), 

CARE-measure och 

beteendeobservationer 

användes vid 

datainsamling. 

Resultatet analyserades 

med hjälp av 

dataprogrammet SPSS 

version statistical 

program och 

sammanfattades i 

deskriptiva statistiska 

tabeller. 

variabler att utbildning och 

träning gav en positiv 

effekt 

Beltrán-Salazar, 

O.A. 

 

2014 

 

Colombia 

Humanizes care: 

A relationship of 

familiarity and 

affectivity 

Syftet var att 

beskriva 

erfarenheter av 

patienter, deras 

anhöriga och 

sjuksköterskor 

angående 

humaniserad vård. 

 

 

 

 

 

 

 

En kvalitativ studie med 

en fenomenologisk 

forskningsinriktning 

genomfördes. 

16 personer valdes 

målmedvetet ut. 

Deltagarna skulle ha 

vårderfarenheter. Sex 

deltagarna var 

sjukvårdspersonal med 

erfarenheter som 

patient, sju deltagarna 

var anhöriga till 

inskrivna patienter och 

tre var sjuksköterskor. 

N=16 En humaniserad eller 

personcentrerad vård bärs 

av sjuksköterska-

patientinteraktion.  Att visa 

empati och att identifiera 

sig med patienterna och 

deras situation medförde en 

relation som grundade sig 

på hjärtlighet, värme, 

medkänslan och förståelse. 

Detta var i första hand 

motiverat av patienternas 

fysiskt och emotionellt 

lidande. Relationen som 

byggdes upp på dessa 

värderingar skedde i tre 

K2 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Datainsamlingen skedde 

via fördjupande 

intervjuer. 

En kvalitativ 

innehållsanalys 

genomfördes. 

 

 

 

 

 

 

 

steg. I steg ett visade 

sjuksköterskan intresse av 

att ta del i patientens 

problemlösning och alltid 

visade respekt för patient 

som människa och hennes 

värdighet.  

Vid steg två tåg 

sjuksköterskan över 

patientens vård med hänsyn 

till patientens etiska 

principer samt till  

patientens sociala och 

kommunikativa färdigheter. 

Vid steg tre visade 

sjuksköterskan empati, 

vänlighet och förståelse för 

både patient och 

närstående. 

 

Bikker, A. P.,  

Fizpatrick, B., 

Murphy, D.  

& 

Mercer, S. W. 

 

2015 

 

Measuring 

empathic, person-

centred 

communication in 

primary care 

nurses: validity 

and reliability of 

the Consultation 

and Relational 

Syftet var att 

utvärdera validitet 

och reliabilitet av 

Consultation and 

Relational 

Empathy (CARE) 

measure. 

Mätningen skulle 

utvärdera 

En kvantitativ 

enkätstudie 

genomfördes. Arbete av 

17 sjuksköterskor 

bedömdes av patienter 

genom att besvara själv-

rapporterande enkäter. 

Sammanlagt besvarades 

774 enkäter. 

Sjuksköters

kor: 

 

N=17  

(3) 

 

Patienter: 

 

N=774 

Patienterna bedömde 

empatiskt personcentrerad 

bemötande inom vården 

som kvalitativ hög 

vårdupplevelse.  

Detta ledde till högre 

patientdelaktighet och 

bättre hälsoresultat.  

RCT1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Storbritannien 

(GB) 

Empathy (CARE) 

Measure. 

sjuksköterskans 

arbetsrutiner och 

förhållningssätt 

inom 

primärvården.  

Data analyserades 

statistiskt med hjälp av 

Spearman`s correlation 

test och Cronbach`s 

alpha test under 

användning av 

dataprogrammet SPSS 

(version22). 

 

Duarte, J., 

Pinto- Gouveia, J. 

& 

Cruz, B. 

 

2016 

 

Portugal 

Relationships 

between nurses’ 

empathy, self-

compassion and 

dimensions of 

professional 

quality of life: A 

cross-sectional 

study. 

Syftet var att 

undersöka hur 

empati och 

självmedkänsla 

står i relation till 

professionell 

livskvalitet. 

Dessutom ville 

studien pröva hur 

självmedkänsla 

kan skydda mot 

empatitrötthet. 

Själva studien är en del 

av en större studie, vars 

syfte var att utforska 

psykologiska faktorer 

relaterat till 

professionell 

livskvalitet. 

Som metod valdes en 

tvärsnittsstudie. 

Deltagande 

sjuksköterskor valdes 

slumpmässigt ut. 

Data insamlades med 

hjälp av validerade 

självrapporteringar. 

Deskriptiv statistisk, 

sambandsanalys och 

regressionsanalys och 

analys av moderatorer 

och skyddande faktorer 

N=280 Datautvärdering 

representerades först 

genom en statistik där det 

framkom fördelningen av 

medkänsletillfredställelse, 

utbrändhet, empatitrötthet, 

self-compassion och olika 

empatiska komponenter till 

exempel perspektivtagande. 

Data visade att beräkningen 

av faktorer som utgör self-

compassion låg svagt över 

medelfördelningen.  

Sambandsanalys, 

regressionsanalys analys av 

skyddande faktorer och 

moderation visade att 

medkänsletillfredsställelse 

hade en positiv koppling 

till empati och 

P 1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

användes vid 

utvärderingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

perspektivtagande, self-

compassion och 

humanistiskt synsätt och en 

låg nivå av självkritisk 

hållning och isolation.  

Utbrändhet och 

empatitrötthet har en 

positiv koppling till 

personlig utmattning och 

isolation och en negativ 

koppling till empatisk 

förmåga. Det fanns en 

signifikant positiv relation 

mellan self-compassion och 

ett humanistiskt synsätt. 

Personlig utmattning visade 

en negativ koppling till 

self-compassion. Vidare 

visade analysen att self-

compassion och en 

humanistisk hållning var 

signifikanta moderatorer 

mellan empati och 

empatitrötthet. Hög nivå av 

self-compassion och 

humanistisk hållning 

medförde hög nivå av 

empati. En låg nivå av self-

compassion medförde en 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

låg nivå av empatisk 

förmåga och empatitrötthet.   

 

Komatsu, H. 

& 

Yagasaki, K. 

2014 

Japan 

The power of 

nursing: Guiding 

patients through a 

journey of 

uncertainty. 

Syfte var att förstå 

erfarenheter av 

onkologiska 

sjuksköterskor när 

de ger patienter 

psykologiskt stöd 

och rådgivning 

En kvalitativ 

studiedesign valdes. 

En semistrukturerad 

intervjuguide användes 

för att genomföra 

fokusgrupp-intervjuer.  

Dataanalysen gjordes 

genom att använda 

grundad teori tekniken 

enligt Strauss & Cobin 

(1990). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N=21 Studien identifierade tre 

teman som definierades 

som The power of 

nursing:1) Sjuksköterskor 

tog upp kontakt med 

patienter för att identifiera 

deras behov 2) utifrån 

behovet utreds patienternas 

problem för att kunna 

planera deras omvårdnad 3) 

utifrån framtagna behov 

och problem uppmuntrades 

patienterna till att bli 

medveten om sina egna 

styrkor och att använda sig 

av sina egna resurser, så att 

patienterna blev delaktiga i 

sin vård. 

Sjuksköterskorna berättade 

om sin empatiska närvaro 

och hur de samtidigt 

försökte att upprätthålla en 

professionell distans. 

Relationens kvalitet var av 

terapeutisk betydelse. 

K1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Levett-Jones, T., 

Lapkin, S., 

Govind, N., 

Pich, J., Hoffman, 

K., 

Jeong, S. Y-S., ... 

& 

Everson, N. 

 

2017 

 

Australien 

Measuring the 

impact of a `point 

of view` disability 

simulation on 

nursing students` 

empathy using the 

Comprehensive 

State Empathy. 

Scale. 

 Syfte var att 

undersöka hur en 

point of view 

simulering 

påverkar 

sjuksköterskestud

enternas empati 

gentemot patienter 

med en 

posttraumatisk 

hjärnskada. 

 En kvantitativ ansats 

med pretest-posttest 

design valdes för 

genomförandet av 

studien. 

Deltagarna valdes ut 

genom 

bekvämlighetsurval. 

Deltagarnas empatiska 

nivå mättes via 

Comprehensive State 

Empathy Scale (CSES). 

Dataanalysen gjordes 

med hjälp av Statistical 

Package for the Social 

Sciences Statistical 

Software package 

version 22.0 för 

Windows.  

 

N=390 Empatisk nivå var 

signifikant högre efter 

simuleringen jämförd med 

resultat före simuleringen.  

Point of view simuleringar 

hade en positiv påverkan på 

studenternas empatinivå. 

Även sociodemografiska 

faktorer utvärderades och 

det fanns inga signifikanta 

påverkningar. 

RCT1 

Lombardo, B. 

& 

Eyre, C. 

2011 

USA 

Compassion 

fatigue: A Nurse`s 

Primer. 

Syfte var att ta 

upp fenomenet 

empatitrötthet och 

förklara faktorer 

som kan leder till 

empatitrötthet. 

En fallstudie (case-

studie) gjordes där en 

multiple- case design 

användes. 

Retrospektiva data om 

två sjuksköterskor 

utvärderades. En av den 

var redan pensionerad 

N=2 Studien har hänvisat till att 

det var viktigt för 

sjuksköterskor att få 

kunskap om fenomenet 

empatitrötthet och dess 

symptom.  

Att har kunskap om 

fenomenet var viktigt för 

att kunna utveckla en 

R1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

och den andra jobbade 

fortfarande.  

 

 

 

 

personlig strategi, som 

möjliggjorde det för 

sjuksköterskorna att 

bemöta både, de egna och 

patientens behov genom en 

empatisk relation. 

 

Park, S-A- 

& 

Ahn, S-H. 

 

2015 

 

Korea 

Relation of 

compassionate 

competence to 

burnout, job 

stress, turnover 

invention, job 

satisfaction and 

organizational 

commitment for 

oncology nurses 

in Korea. 

Syfte var att 

bestämma nivån 

av empatiskt 

förhållningssätt 

hos onkologiska 

sjuksköterskor. 

Samtidigt skulle 

relationen mellan 

empatisk förmåga, 

utbrändhet, 

arbetsbelastning, 

intention till 

uppsägning, 

nivåer av 

arbetstillfreds-

ställelse och 

organisationsenga

gemang 

(identifikation 

med 

arbetsgivaren) hos 

onkologiska 

En beskrivande 

sambandsstudie 

genomfördes.419 

onkologiska 

sjuksköterskor som 

jobbade mellan 30 i 

januari och den 20 i 

februari 2015 på ett 

cancercentrum i Korea 

tog del i denna studie. 

Data insamlades via 

enkät. 

De analyserades med 

hjälp av olika statistiska 

dataprogram och 

beräkningar: Stata 

12.0(2011, State Corp 

LP, College Station TX, 

USA), Scheffe`s test för 

post-hoc analysis, 

Cronbach`s Alpha. 

N=419 Studien visade att det fanns 

ett stort samband mellan 

empatisk kompetens och 

positiv 

arbetstillfredsställelse.  

Första resultat var 

genomsnittliga värden av 

empatisk förmåga 

utbrändhet, jobbrelaterad 

stress, 

uppsägningsberedskap, 

arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang 

och visade att empatisk 

förmåga hos onkologiska 

sjuksköterskor var hög.  

Empatisk förmåga, 

utbrändhet, jobbrelaterad 

stress, 

uppsägningsberedskap, 

arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang 

P1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

sjuksköterskor 

undersökas. 

 

 

 

 

 

 

 

utvärderades relaterat till 

sociodemografiska faktorer 

såsom ålder, 

utbildningsnivå, 

familjestatus, 

arbetsposition, 

arbetsschema och 

yrkeserfarenhet. 

Analysen visade att 

empatisk förmåga var 

positiv relaterat till åldern 

och utbildningsnivån. Gifta 

sjuksköterskor visade en 

högre empatisk förmåga än 

ogifta. Empatisk förmåga 

var högre hos 

sjuksköterskor med en 

högre rangordning. 

Empatisk förmåga ökades 

med en lång klinisk karriär. 

Högre nivå av utbrändhet 

fanns hos yngre och ogifta 

sjuksköterskor. 

Heltidsanställda 

sjuksköterskor visade en 

hög nivå av utbrändhet. 

Jobbrelaterad stress var 

mindre hos äldre och gifta 

sjuksköterskor. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Heltidsanställda 

sjuksköterskor visade lägre 

stressnivå. Sjuksköterskor 

som arbetade på en 

vårdavdelning visade 

signifikant högre nivå av 

jobbrelaterad stress. 

Intentionen till 

uppsägningen var högre 

hos yngre, ogifta 

sjuksköterskor och hos 

sjuksköterskor som 

arbetade i lägre positioner. 

En kort klinisk karriär och 

att arbeta på en 

vårdavdelning ledde till 

större 

uppsägningsberedskap. 

Arbetstillfredsställelse var 

högre hos ogifta 

sjuksköterskor, hos 

fulltidsarbetande 

sjuksköterskor och hos 

sjuksköterskor som hade en 

lång yrkeskarriär. Analysen 

av 

organisationsengagemang 

visade högre nivåer hos 

äldre sjuksköterskor, hos 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

sjuksköterskor med en 

högre utbildningsnivå, gifta 

sjuksköterskor, 

sjuksköterskor i högre 

arbetspositioner, 

heltidsarbetande 

sjuksköterskor, 

specialistsjuksköterskor 

och sjuksköterskor med en 

lång arbetskarriär. 

Växelverkan mellan alla 

faktorer visade att empatisk 

förmåga korrelerade 

signifikant till jobbrelaterad 

stress, 

uppsägningsberedskap, 

nivå av 

arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang. 

Höga nivåer av empatisk 

förmåga var relaterat till 

mindre nivåer av 

utbrändhet, jobbrelaterad 

stress och 

uppsägningsberedskap och 

högre nivåer av 

arbetstillfredsställelse och 

organisationsengagemang 

och vice versa. 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Sacco, T. L., 

Ciurzynski, S. M., 

Harvey, M. E. 

& 

Ingersoll, G. L. 

 

2015 

 

USA 

Compassion 

satisfaction and 

compassion 

fatigue among 

critical care 

nurses. 

Syfte med studien 

var att utforska 

ställning av 

empati-

tillfredsställelse 

och empatitrötthet 

hos IVA-

sjuksköterskor 

som jobbar på ett 

stort sjukhus i 

New-York State. 

Andra målet var 

att beskriva 

faktorer som 

påverkar både 

empati-

tillfredsstälelse 

och 

empatitrötthet, 

såsom 

demografiska 

faktorer, faktorer 

som är relaterade 

till vårdenheter 

och 

organisatoriska 

faktorer. 

 

 

En tvärsnittsstudie 

gjordes. 

Sjuksköterskor som var 

anställda på sjukhuset 

och jobbade på en 

intensivvårdsavdelning 

kunde delta i studien. 

Datainsamlingen skedde 

via epost. En enkät 

skulle fyllas i. 

Data analyserades 

statistiskt med hjälp av 

analysprogram SPSS 

version 17.0 (IBM 

SPSS) 

N=221 Studien visade att det fanns 

signifikanta skillnader 

mellan 

empatitillfredsställelse och 

empatitrötthet, som var 

relaterade till kön, ålder, 

utbildningsnivå, 

arbetsplatsstruktur, 

vårdrelaterade förändringar 

och strukturövergripande 

förändringar. 

Nivån av 

empatitillfredsställelse var 

högre hos kvinnor än hos 

män.  

Sjuksköterskor i åldern 

mellan 40-49 år visade 

mindre 

empatitillfredsställelse än 

sjuksköterskorna i andra 

åldersgrupper och hade 

därmed högsta nivån av 

utbrändhet och 

empatitrötthet.  

En hög nivå av 

empatitillfredsställelse 

fanns hos sjuksköterskor 

som vårdade bara IVA-

patienter. De som vårdade 

P1 



 

 

13 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 patienter på en mixad 

avdelning med såväl IVA-

patienter, IMA-patienter 

och patienter med ett 

allmänt vårdbehov visade 

en betydligt högre nivå av 

utbrändhet och 

empatitrötthet.  

Sjuksköterskor med högre 

utbildningsnivå uppvisade 

en högre nivå av 

empatitillfredsställelse. 

Förändringar i ledarskapet 

påverkade 

sjuksköterskornas 

empatinivå: de som 

upplevde en nyligen 

inträffad förändring av 

management visade mindre 

empatitillfredsställelse och 

högre nivå av utbrändhet. 

 

Sinclair, S., 

McClement, S., 

Raffin-Bouchal, 

S., 

Hack, T.F., 

Hagen, N. A., 

McConnell, S. 

Compassion in 

health care: An 

empirical model. 

Syfte var att skapa 

ett kritiskt 

perspektiv på 

empati och 

empatins 

betydelse. Därför 

utforskades 

En grundad teori studie 

genomfördes.  

Cancerpatienter som 

vårdades på en palliativ 

vårdavdelning och som 

visade inga tecken på 

N=53 Författarna definierade 

empati genom att utvärdera 

alla kärnvariabler på 

följande sätt: Empati var ett 

mångfaldigt svar på 

patienternas lidande och 

behov som bars av 

K1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

& 

Chochinov, H. M. 

 

2015 

 

Kanada 

palliativa 

cancerpatienters 

upplevelser med 

empati och deras 

förståelse av 

empati. 

konfusion kunde delta i 

studien. 

Datainsamlingen skedde 

via semistrukturerade 

intervjuer, där en 

intervjuguide användes. 

Dataanalys gjordes 

genom att använda 

grundad teori tekniken 

enligt Strauss & Cobin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mellanmänsklig förståelse 

och handlingar. 

Datautvärderingen 

genererade sju kategorier 

som definierades som 

empatins kärnelement med 

olika tema och undertema. 

Sammanspelet av 

kategorier och det kliniskt 

arbete presenterades som 

en empirisk modell av 

empatisk yrkesutövning. 

Kategori ett definierades 

som goda egenskaper. 

Tema till denna kategori 

var bland annat kärlek, ära, 

tolerans, acceptans. 

Kategori två definierades 

som relationsnivå med 

tema patientmedvetenhet 

och engagerad omvårdnad. 

Kategori tre definierades 

som redliga svar baserad på 

tema empatiskt antagande 

av patientens situation, 

patienten alltid först och 

välgörenhet. 

Kategori fyra definierades 

som strävan efter förståelse 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

med tema förståelse för 

personen själv och 

förståelse för personens 

behov. 

Kategori fem definierades 

som relationell 

kommunikation med tema 

uppträdande, hållning och 

engagemang. Subtema 

definierade alla verbala och 

ickeverbala aspekter av 

kommunikation till 

exempel aktivt lyssnande 

eller visa respekt. 

Kategori sex definierades 

som att vårda behov. Tema 

utgjordes av empati 

relaterat till behov och 

tidsanpassad handling. 

Subtema inkluderade 

sjukdom och behandling, 

emotioner eller familj. 

Kategori sju definierades 

som patientrapporterade 

med tema lindrad lidande, 

ökat välbefinnande och 

förbättrad omvårdnad. 

Kategori sju visade 

patienternas positiva 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

erfarenheter med empatisk 

omvårdnad. 

 

Strekalova, Y. A., 

Krieger, J. L., 

Kleinheksel, A. J. 

& 

Kotranza, A. 

 

2017 

 

USA 

Empathic 

communication in 

virtual education 

for nursing 

students. I`m 

sorry to hear that. 

Syfte var att 

undersöka 

kommunikations-

strategier hos 

sjuksköterske-

studenter för att 

visa empati under 

ett virtuellt 

simulerat 

patientsamtal. 

En retrospektiv 

studiedesign valdes i 

denna studie. 

Studenter från åtta olika 

skolor i åtta olika 

delstater i USA valdes 

ut för denna studie. 

Datainsamlingen skedde 

under ett virtuellt 

patientsamtal.  

Utvärderingen av 

transkriberade data 

skedde med hjälp av en 

kodbok, CHI-två-test 

och ett dataprogram för 

deskriptiv statistisk 

analys (SPSS 22 för 

Windows). 

 

N=343 I ett interagerande med en 

virtuell patient fanns nio 

tillfällen där det krävdes 

empatisk kommunikation. 

Sjuksköterskestudenter 

identifierades bara 33,54 

procent av alla tillfällen 

(som motsvarade 4,7 av 

alla tillfällen) och agerade 

empatiskt vid 1.6 tillfällen. 

Empatiskt yttrande 

varierade mellan de olika 

tillfällena. 

R1 

Ward, J. 

 

2016 

 

USA 

The empathy 

enigma. 

Does it still exist? 

Comparison of 

empathy using 

students and 

Syfte var att 

undersöka 

sjuksköterskestud

enternas 

självvärdering 

relaterad till 

empati före och 

Studiedesign var en 

mixad metod, med en 

kvasi-experimentell del 

och en kvalitativ 

beskrivande del. 

Deltagarna bestämdes 

via ett 

N=146 

(16) 

Resultat presenterades i en 

kvantitativ och en kvalitativ 

utvärdering. 

Kvantitativa data 

presenterades i en tabell, 

där det jämfördes resultat 

av pretest och posttest. Det 

R1 & 

K1 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

standardized 

actors. 

efter en 

intervention i 

form av en 

simulationsträning 

med skådespelare. 

bekvämlighetsurval. 

Data insamlades vid tre 

tillfällen genom enkäter 

och korta intervjuer: i 

början av terminen via 

enkät och strax efter den 

första och andra 

interventionen via 

intervjuer. Deltagarna 

var studenterna som 

gick den traditionella 

högskoleutbildningen 

(Baccalaureate Nursing 

Students [BSN]) och 

studenter som gjorde en  

Facilitated Academic 

Coursework Track 

[FACT] program  

(accelererad utbildning). 

Data analyserades 

deskriptivt, induktivt 

statistiskt med hjälp av 

dataprogram SPSS 22 

för Windows (IBM 

Armonk, New York). 

Kvalitativa data 

analyserades genom en 

innehållsanalys.  

 

visade sig att FACT-

studenternas empatinivå 

ökades signifikant i 

jämförelse med en mindre 

höjning hos BNS studenter. 

Genom den kvalitativa 

utvärderingen kom fram att 

studenterna kände att 

interventionen var lämpligt 

för att granska deras 

empatiförmåga. 
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Författare 

År 

Land 
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Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Yugoero, O., 

Marsal, J. R., 

Esquerda, M., 

Vivanco, L. 

& 

Soler-Gonzàlez, J. 

 

2016 

 

Spanien 

Association 

between low 

empathy and high 

burnout among 

primary care 

physicians and 

nurses in Lleida, 

Spain. 

Syfte var att 

undersöka 

samband mellan 

utbrändhet och 

empati inom 

primärvården, 

med hänsyn till 

faktorer som 

ålder, kön, 

profession och 

arbetsplatsens 

lokalisation. 

En beskrivande 

tvärsnittsstudie gjordes. 

Deltagarna kontaktades 

via e-post. 

Enkäten som skulle 

besvaras anonymt, var 

en spansk version av 

Maslach Burnout 

Inventory. 

Data analyserades med 

hjälp av Cronbach`s 

alpha, Spearman`s 

korrelationskoefficient, 

Chi-två-test och 

dataprogram SPSS 

version 15.0. 

 

N=267 

 

Allmän-

läkare:  

      136 

 

Distriktsjuk-

sköterskor:        

      131 

 

 

Hög empati var signifikant 

relaterat till låg utbrändhet. 

Inga signifikanta relationer 

till kön och ålder kunde 

påvisas. Låg empatinivå 

och depersonalisation av 

patienterna stod i samband. 

CCT 1 

Yugoero, O., 

Forné, C., 

Esquerda, M., 

Pifarrè, J., 

Abadias, M. J. 

& 

Vinas, J. 

 

2017 

 

Spanien 

 

Empathy and 

burnout of 

emergency 

professionals of a 

health region. A 

cross-sectional 

study. 

Syfte var att 

analysera 

samband mellan 

empatinivå och 

utbrändhet hos 

sjukvårdspersonal 

inom 

akutsjukvården. 

 

En observerande 

tvärsnittsstudie gjordes. 

Deltagarna kontaktades 

via e-post. 

Enkäten som skulle 

besvaras anonymt, var 

en spansk version av 

Maslach Burnout 

Inventory. 

Data analyserades med 

hjälp av Cronbach`s 

N=100 Utvärderingar av data 

presenterades genom tre 

tabeller och två grafiker för 

att synliggöra resultat. Det 

kom fram att en hög nivå 

av utbrändhet korrelerade 

med en låg empatinivå och 

vice versa. Grafiker 

presenterade inflyttande av 

empatinivån på 

avhumanisering av 

patienter och personalens 

CCT1 
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Författare 

År 
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Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling, analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

 alpha, Spearman`s rho 

och Chi-två test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prestationsförmåga. En låg 

empatinivå korrelerade 

med en högre grad av 

avhumanisering och mindre 

prestationsförmåga hos 

personalen 
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