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SAMMANFATTNING 

 

Compassion fatigue (CF) är ett begrepp som introducerades som en form av utmattning för 

sjuksköterskor. CF utvecklas från att känna ett obehag för medlidande till att i värsta fall 

övergå till att sjuksköterskan permanent har svårt att känna medlidande. Compassion fatigue 

användes första gången 1992 och det beskrevs som att sjuksköterskor glömde saker, dess 

uppmärksamhet minskade och de upplevde utmattning, trötthet, ilska samt kände sig sjuka. 

De brydde sig mindre och mindre och till slut inte alls. 

 

Syftet med denna studie var att beskriva de faktorer som kan orsaka compassion fatigue hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvård. 

 

Metoden som användes var en litteraturöversikt. Databas sökningar gjordes via PubMed, 

CINAHL Complete och PsycINFO varav 18 artiklar inkluderades i resultatet. I denna 

litteraturöversikt användes både kvalitativa, kvantitativa och mixade artiklar, skrivna mellan 

2009- 2019. 

 

I resultatet framkom det att de faktorer som kan orsaka CF var sociodemografiska, sociala, 

arbetsrelaterade, psykologiska och övriga faktorer såsom intag av olika substanser. Bland 

dessa faktorer fanns stress, chefsstöd och hantering av svåra situationer i form av exempelvis 

PsyCap.  

 

Slutsatsen var att Compassion fatigue är vanligt förekommande bland sjuksköterskor inom 

akutsjukvård och bör förebyggas för att sjuksköterskor ska kunna stanna kvar i yrket och ge 

en god och hållbar omvårdnad. 

 

 

 

 

Nyckelord: akutsjukvård, akutsjuksköterskor, compassion fatigue, secondary traumatic stress, 

sjuksköterskor. 

 

 



ABSTRACT 
 

Compassion fatigue (CF) is a concept that was introduced as a form of fatigue for nurses. CF 

develops from feeling uncomfortable for compassion to, in the worst case, transitioning to the 

fact that the nurse is permanently having difficulty feeling compassion. Compassion fatigue 

was first used in 1992 and it was described as nurses forgetting things, their attention 

diminished and they experienced fatigue, tiredness, anger and feeling sick. They cared less 

and less and, in the end, not at all. 

The purpose of this study was to describe the factors that can cause compassion fatigue in 

nurses in emergency care. 

The method used was a literature review. Database searches were done via PubMed, CINAHL 

complete and PsycINFO of which 18 articles were included in the result. This literature 

review used both qualitative, quantitative and mixed articles, written between 2009 and 2019. 

The results showed that the factors that could cause CF were socio-demographic, social, 

work-related, psychological and other factors such as the intake of various substances. Among 

these factors were stress, support from managers and coping with difficult situations, as for 

example, PsyCap. 

The conclusion was that Compassion fatigue is a common occurrence among nurses in 

emergency care and should be prevented in order for nurses to remain in the profession and 

provide good and sustainable nursing care. 

 

 

 
 

Keywords: compassion fatigue, emergency care, emergency nurses, nurses, secondary traumatic 

stress. 
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INLEDNING 

 

Compassion fatigue, CF, är ett begrepp som inledningsvis introducerades som en form 

av utmattning för sjuksköterskor men det definierades aldrig i den kategorin. CF 

utvecklas från att känna ett obehag för medlidande till att i värsta fall övergå till att 

sjuksköterskan permanent har svårt att känna medlidande (Coetzee & Klopper, 2010). 

Enns och Sawatzky (2016) beskriver sjuksköterskans ständigt dåliga samvete över att 

aldrig ha tid eller kunna finnas där för patienten och att sjuksköterskan upplever att 

patienten inte längre räknas in i dagens sjukvård. 

  

Wiklund, Gustin och Bergbom (2012) fann att sjuksköterskan ibland vårdar svårt sjuka 

människor i sårbara situationer. Detta kan leda till en känsla av otillräcklighet och en 

känsla av eget lidande infinner sig, som sjuksköterskan vill trycka undan genom att 

skynda vidare till nästa patient eller nästa uppgift. Akutsjuksköterskan exponerar sig för 

traumatiska händelser i sin vardag för att på ett professionellt sätt kunna hjälpa patienten 

och härbärgera dennes känslor. Detta kan ske utan att reflektera över vilket pris som kan 

komma att avkrävas. Att möta det som gör ont kan kräva någon typ av offer, uppoffring, 

ibland genom att gå ur sin trygghetszon för att bekräfta och acceptera sina egna fel och 

brister och för att orka stå kvar tillsammans med patienten när det känns svårt. 

 

CF har identifierats som en av orsakerna till att sjukvårdspersonal slutar att bry sig, 

förändras i sitt omhändertagande och vårdande samt väljer att lämna yrket (Sorenson, 

Bolick, Wright & Hamilton, 2017). 
 

BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 

 

I Socialstyrelsens rapport om väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar beskrivs 

akutsjukvård som all den vård som baseras på medicinskt akuta tillstånd, inom såväl 

akut öppenvård som inom akut slutenvård (Socialstyrelsen, 2014). Socialstyrelsens 

definition av akutsjukvård är följande: “med akut sjukdom eller skada avses plötsligt 

inträdande, hastigt förlöpande sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut 

omhändertagande avser patienter som kräver omedelbar behandling i öppenvård eller 

inskrivning i sluten vård.” (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). Akutsjukvård bedrivs på 

akutmottagningar, akutvårdsavdelningar och liknande avdelningar (SENA, 2010).  

 

Arbetet på en akutmottagning  

I Sverige finns det 62 akutmottagningar och antalet besök till akutmottagningar har ökat 

stadigt, dock visar den senaste mätningen från 1 juni 2017 till 31 maj 2018 på en 

minskning motsvarande 1,3 procent (Socialstyrelsen, 2019). De personer som söker sig 

till en akutmottagning har olika symtom och behov. Arbetet på en akutmottagning kan 

ibland vara kaotiskt och stressfyllt, det innebär att personalen som arbetar där tar ofta 

snabba beslut om åtgärder och arbetsbelastningen kan vara hög. Enns och Sawatzky 

(2016) beskriver den kaotiska miljön inom akutmottagningar som en unik kultur. 

 

Det dagliga arbetet på en akutmottagning delades in i fyra olika kategorier, enligt 

Andersson, Jakobsson, Furåker och Nilsson (2012). Dessa kategorier var: 

patientrelationer, vårdaktiviteter, strukturering av det dagliga arbetet och samarbete. 

Akutsjuksköterskan och övrig personal skapar relationer med patienter och deras 
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anhöriga under korta möten och under kort tid. Vårdaktiviteter innefattar bedömning, 

undersökning, behandling och dokumentation. Det innebär både provtagningar, 

uppföljning av vitala parametrar, läkemedelsadministrering, men också att ge vatten, 

mat, hjälpa till att gå på toalett eller ändra ställning i sängen, ge filtar och omtanke. Det 

dagliga arbetet behöver struktureras med tanke på tillgängliga resurser i form av 

personal, utrustning och material. Det finns oftast en obalans mellan in och utflödet och 

det bör finnas en beredskap för att anpassa arbetssättet till den rådande 

arbetsbelastningen. Med samarbete menas att personalen planerar arbetet, diskuterar 

arbetsformer och hjälper varandra samt skapar förutsättningar för att främja teamanda 

(Andersson et al., 2012). 

 

Andersson, Sundström, Nilsson och Ung (2014) beskrev vilka kompetenser och 

kunskaper som behövs i det vardagliga arbetet på en akutmottagning i Sverige. De 

genomförde intervjuer av undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och chefer vid två 

akutmottagningar i Sverige. Deras resultat delades in i två underteman: ett akut- och 

livräddande orienterat och ett hierarkiskt orienterat, samt i ett huvudtema: 

konsolidering. Det akut- och livräddande orienterade temat var det som dominerade 

bland personalen, vilket innebar att medicinska kompetenser och kunskaper fick en 

högre status än kunskaper om vårdande och omvårdnad. Samtidigt ansåg deltagarna att 

omvårdnad var nödvändigt för att kunna nå patienterna och etablera relationer med dem. 

Det hierarkiska temat innebar exempelvis att sjuksköterskors utbildning och 

kompetensutveckling var hierarkiskt underordnade läkarnas. Konsolidering var att 

arbetet inom akutmottagningar präglades av en traditionell och ensidig inställning till 

kompetens och nödvändiga kunskaper, det fanns en hierarkisk skillnad mellan 

yrkesgrupper och det fanns odefinierade arbetsfunktioner (Andersson et al., 2014).   

 

Källberg et al. (2014) fann att den vanligaste orsaken som medförde att misstag begicks 

på akutmottagningar var den mänskliga faktorn. På andra plats var det miljön på 

akutmottagningen och därefter var det misstag som begicks av teamet. Dessa tre 

utgjorde 69 procent av de faktorer som bidrog till att det förekom fel och misstag i 

behandlingen av patienterna och därmed blev patientsäkerheten äventyrad. När det var 

stressigt och det förekom för många patienter på akutmottagningen identifierades 

följande underkategorier: resurser, hög arbetsbelastning och rutiner samt riktlinjer. Med 

resurser ansågs det både personal bemanning och utrustning (Källberg et al., 2014).  

 

I en studie bedömde sjuksköterskor graden av hur överbelagd akutmottagningen var till 

nio procent av tiden och läkarna bedömde det som 11 procent. Verkligheten visade att 

det var överbelagd tre procent av tiden. När det fanns överbeläggningar och dessa 

erkändes, först då kunde det vidtas åtgärder för att garantera att nödvändig medicinsk 

vård kunde ges till de patienter som befann sig på akutmottagningen vid den tiden 

(Anneveld, Van der Linden, Grootendorst & Galli-Leslie, 2013). 

 

Taylor och Benger (2004) undersökte vilka faktorer som bidrog till 

patienttillfredsställelse inom akutmedicin. De tre vanligaste var personalens attityder 

samt deras interpersonella kompetenser, tillhandahållande av information och 

upplevelsen av väntetider. Denna studie visade bland annat att utbildning för att 

förbättra attityder och kommunikation bland personalen kunde förbättra patienters 

tillfredsställelse (Taylor & Benger, 2004). 
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Akutsjuksköterskans roll 

 

Den sjuksköterska som har studerat och fått sin examen på avancerad nivå med 

inriktning mot akutsjukvård får tituleras akutsjuksköterska. Arbetet innebär att ge 

avancerad vård och omvårdnad till patienter som söker till exempel akutmottagningen 

på grund av plötsligt påkommen ohälsa och/eller har behov av akutsjukvård. 

Akutsjuksköterskan bör ge vård och omvårdnad som är evidensbaserad, personcentrerad 

och patientsäker. Hen arbetar och samverkar i team med andra professioner (SENA, 

2010). Under korta möten och ibland under en begränsad tid skapar akutsjuksköterskan 

relationer med patienter och deras anhöriga. Under dessa möten kan tillit och förtroende 

skapas, så att information kan ges, vården kan planeras och på så sätt kan patienter och 

anhöriga bli involverade (Andersson et al., 2012). Akutsjuksköterskan på en 

akutmottagning kan vårda patienter som befinner sig i livshotande situationer och som 

kan behöva kvalificerad vård (Jonsson & Halabi, 2006). Akutsjuksköterskan står ofta 

som medlare mellan patienten och andra professioner, som spindeln i nätet, med 

patienten i fokus. Hen är också ansvarig för utbildning av andra sjuksköterskor samt 

även ansvarig för att en trygg och säker vård ges under tiden (Perregrini, 2019).  

 

Arbetsmiljön där akutsjuksköterskan arbetar präglas ofta av en hög arbetsbelastning i 

form av ett högt inflöde av patienter, ibland långa arbetsskift, samt samarbete med 

läkare och specialister som kan vara krävande. Miljön på en akutmottagning består 

ibland av snabba beslut med känslomässiga och fysiska utmaningar, detta är en del av 

vardagen för de som arbetar där (Healy & Tyrrell, 2011). Akutsjuksköterskan 

koordinerar och leder arbetet på akutmottagningar genom att kontrollera vad som 

behöver göras, ta hänsyn till de rådande resurserna och till arbetsbelastningen 

(Andersson et al., 2012). 

 

I en studie av Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips och Wilson (2016) 

undersökte forskarna akutsjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter som dog på 

en akutmottagning. De undersökte de faktorer som underlättade eller försvårade 

omvårdnaden av dessa patienter och deras sörjande anhöriga. Svaren delades in i tre 

teman: “Det är inte ett trevligt ställe att dö på”, “Jag ser sorgen” och “Att behöva veta 

att du har gjort ditt bästa”. De beskrev miljön som intensiv, frenetisk, präglad av snabba 

beslut och där det saknades både utrymme och tid för att kunna ge medkännande 

(compassionate) omvårdnad. De slets mellan olika uppgifter, de vårdade inte bara 

döende och deras familjer utan också akut sjuka patienter och deras anhöriga. Arbetet på 

akutmottagningen liknades vid att arbeta med löpande bands princip. Sjuksköterskorna 

bevittnade sorgen hos anhöriga och detta kunde vara ett av de mest svåra uppgifter i 

deras profession. ”Att behöva veta att du gör ditt bästa” innebar att försöka förbättra 

exempelvis för de sörjande samt att reflektera över det som hänt för att finna mening 

och tillfredsställelse (Hogan et al., 2016). 

 

Arbetet är ständigt varierande, föränderligt och det präglas också av olika sorts avbrott. 

Kosits och Jones (2011) genomförde en observationsstudie där de mätte antalet avbrott 

som akutsjuksköterskan hade i sitt arbete. Avbrotten var antingen på grund av 

kommunikation med andra eller avbrott för att hinna med någon annan uppgift. 

Resultatet visade att akutsjuksköterskan hade i genomsnitt 3,3 avbrott per timme, och 

det varierade mellan 2-12 avbrott per timme.  
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Dessa avbrott utgjordes till 95 procent av direkta kontakter med andra på 

akutmottagningen, till största delen med andra akutsjuksköterskor, därefter med läkare 

och anhöriga. Avbrott som var orsakade av patienter kom på sjunde plats (Kosits & 

Jones, 2011). 

 

Empati 

 

Empati är ett begrepp som är komplext och det består av aspekter som är både kognitiva 

och affektiva. Affektiv empati innebär att uppleva andras känslor och kognitiv empati 

innebär förmågan att förstå andra människors känslor och upplevelser samt att kunna 

förmedla denna förståelse (Williams, Lau, Thornton & Olney, 2017). Hein och Singer 

(2008) beskriver empati som ett emotionellt tillstånd som orsakas av att människan 

delar eller upplever en annan människas känslor eller sinnestillstånd (Hein & Singer, 

2008). Att känna empati är enligt Van Der Cingel, (2009) en förutsättning för att kunna 

känna medlidande och medkänsla. Empati gör att människor kan förstå både positiva 

och negativa känslor som en annan människa känner. En människa kan dela både glädje 

och sorg men för den skull inte ta över en annan människas känslor. Empatin anses vara 

början till vård, omvårdnad och omsorg. När en person känner empati för andra får 

personen positiva känslor för dessa andra och detta medför en förmåga till att visa 

omtanke, omsorg och att kunna handla, göra något för dessa andra (Van Der Cingel, 

2009).  

 

Singer och Klimecki (2014) har funnit att empati kan leda till två olika reaktioner: 

medlidande (compassion) eller empatisk stress. Medlidande i detta fall innebär sympati, 

en känsla av oro för de andras lidande och som åtföljs av en motivation att hjälpa på ett 

kärleksfullt sätt. Medlidande utgör ett underlag för prosocial motivation, det vill säga 

viljan och önskan att skydda och stödja andras välbefinnande, och för “att närma sig” 

(to approach) andra eftersom den som handlar, gör något, och får en känsla av 

meningsfullhet. Empatisk stress är när empatin skapar stress och personen ger ett starkt 

negativt och självupptaget svar på de andras lidande. Empatisk stress följs av en önskan 

att dra sig ur en situation för att skydda sig från alltför negativa känslor (Singer & 

Klimecki, 2014). 

 

För att en sjuksköterska ska kunna skapa en relation till patienten är det viktigt att förstå 

och bygga upp en relation tillsammans. I en professionell relation där sjuksköterskan 

kan bli känslomässig engagerad och känna empati bör sjuksköterskan arbeta med en 

medveten medvetenhet, för att på så sätt strukturera upp sina känslor och kunna ha en 

hållbar relation till patienten (Travelbee, 1963). 

 

Medlidande 

 

Medlidande beskrivs som att känna för och inte att känna med en annan människa. 

Medlidande innebär inte att dela en annan människas lidande, det snarare kännetecknas 

av känslor av värme, oro, omtanke och omsorg för denna människa, samt en vilja för att 

dennes välbefinnande ska förändras till det bättre, att vilja lindra lidandet och att vilja 

den andra väl, på ett kärleksfullt sätt (Singer & Klimecki, 2014). Van Der Cingel (2009) 

fann att medlidande förenar oss människor i tider då vi upplever lidande och vid olika 

svårigheter och elände. Såväl i de teorier som Aristoteles lade fram, samt i kristna som i 

buddhiska traditioner, beskrivs det att där det finns lidande då frammanas medlidande. 

Med andra ord, medlidande finns när människor känner sorg.  
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Medlidande kan beskrivas som smärta, bedrövelse eller sorg för en annan människa. Å 

andra sidan, när en människa känner för mycket medlidande kan det leda till 

självuppoffringar, men att känna för lite eller inget alls leder till försummelse och 

underlåtenhet (Van Der Cingel, 2009). Medlidande kan vara vägledande för 

sjuksköterskor som arbetar inom vården, det kan vara sjuksköterskans motivation för att 

vilja fortsätta att vårda patienter. Medlidandet gör även att sjuksköterskan känner sig 

engagerad och tillgänglig för patienten (Wiklund-Gustin & Bergbom, 2017). Betydelsen 

av medkänsla är att bära lidande, när till exempel sjuksköterskan visar medkänsla för en 

patient bär sjuksköterskan patientens lidande (Figley, 2002). 

 

Stress  

 

Stress definieras som kroppens fysiologiska och psykologiska reaktioner på de 

påfrestningar som människor utsätts för. Människan aktiverar och använder olika 

resurser för att hantera dessa påfrestningar. Hur människan reagerar på dessa påfrest-

ningar bygger på egna erfarenheter, upplevda känslor samt på fysiologiska reaktioner. 

Stress är inte farlig förutom när personens förmåga att hanterar den inte räcker till, det 

blir för mycket. Människan reagerar vid för hög stress med somatiska, psykiska och 

beteendemässiga negativa reaktioner (Institutet för stressmedicin, ISM, 2019). 

 

De faktorer som leder till stress för akutsjuksköterskor i deras arbete på en 

akutmottagning är mångfacetterade. De består av att hantera patienters smärta och 

lidande, familjens närvaro på akutmottagningen och de anhörigas reaktioner. De kan 

också utgöras av tunga arbetsuppgifter, tidspress samt att vårda och ta hand om döende 

och döda patienter (Adeb-Saeedi, 2002).  

 

Healy och Tyrrell (2011) beskrev att sjuksköterskor med mindre yrkeserfarenhet var 

mer benägna att bli stressade när de vårdade svårt sjuka patienter än mer erfarna 

sjuksköterskor. Däremot påvisades det ingen signifikant skillnad på stressfaktor mellan 

kvinnor och män. De negativa effekterna av långvarig stress var många och de kunde 

leda till dålig sömn men även till alkoholmissbruk eller missbruk av andra substanser. 

 

Arbetsrelaterad stress 

Stress som är arbetsrelaterad kan påverka en organisation eller en arbetsplats på flera 

olika sätt, såsom relationerna inom arbetsgruppen, arbetets produktivitet och dess 

kvalité. Det kan även påverkar medarbetarnas arbete i form av frånvaro och olyckor, det 

kan öka personalomsättning samt öka klagomål från klienter och kunder (Gandi, Wai, 

Karick & Dagona, 2011). 

 

Tavakoli et al. (2018) genomförde en tvärsnittsstudie där sjuksköterskor som arbetade 

på akutmottagningar i tio olika sjukhus svarade på frågor om bland annat de tre 

komponenter som ingår i utbrändhet: emotionell utmattning, depersonalisering och 

personlig prestation. Studien visade på ett signifikant samband mellan dessa tre 

komponenter. Arbetsrelaterad utmattning var direkt korrelerad med arbetsstress så att 

utmattning ökade när arbetsbördan ökade. Å andra sidan när arbetstillfredsställelse 

ökade då minskade graden av utmattning (Tavakoli et al., 2018). 

 

Samvetsstress 

Sjuksköterskan använder sig själv som arbetsredskap och försöker göra allt för patienten 

men tycker inte det räcker.  
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Det tar till slut stopp, sjuksköterskan kan bli apatisk och kan då komma att vilja ha så 

lite som möjligt att göra med patienterna (Coetzee & Klopper, 2010). Jalali, Tabari-

Khomeiran, Asgari, Sedghi-Sabet och Kazemnejad (2019) beskrev att många 

sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård kände en hög samvetsstress. I en artikel 

skriven av Enns och Sawatzky (2016) beskrevs det som en känsla av skuld, att aldrig ha 

tillräckligt med tid för patienten. Sjuksköterskans känsla blev att patienten skulle 

tillbringa så kort tid som det bara gick på akutmottagningen. 

 

Posttraumatisk stressyndrom 

Posttraumatisk stressyndrom, PTSD, används för att beskriva och diagnostisera de 

fysiska och psykologiska effekterna av traumatiska händelser. Initialt kunde en person 

diagnostiseras med PTSD både av att vara med om ett trauma eller genom att 

omhänderta andra som var traumatiserade eller att bära deras ångest (Figley, 2002). 

Forskningen om PTSD har vartefter kommit att handla enbart om den traumatiserade 

personen (Figley, 1995). 

 

Sekundär traumatisk stress 

Sekundär traumatisk stress, STS, var den termen som Figley (1999) började att använda 

för att beskriva den traumatiska stressen som de som vårdade traumatiserade personer 

uppvisade. Symtomen var liknande de som förekom vid PTSD förutom att dessa 

symtom uppkom från en vilja att hjälpa den personen som var traumatiserad och att 

lindra dennes lidande  (Figley, 1999). STS hade med andra ord samma innebörd som CF 

och både Joinson (1992) och Figley (1995) ansåg att CF var lättare att förstå, ta till sig 

och lättare att användas av sjuksköterskor (Sorenson et al., 2017). 

 

Definition av Compassion fatigue 

 

Ordet compassion betyder medlidande och fatigue betyder trötthet. Compassion fatigue, 

CF, användes först av Carla Joinson (1992). Hon beskrev det som ett sorts 

utmattningssyndrom där sjuksköterskor upplevde att de glömde saker och deras 

uppmärksamhet minskade. De upplevde utmattning, trötthet och kände sig sjuka. Detta 

ledde till att de kände ilska och apati samt att de brydde sig mindre eller inte alls 

(Joinson, 1992).  

 

CF är ett komplext koncept som härrör från vårdgivares upplevelser av posttraumatisk 

stressyndrom (Sorenson et al., 2017). Enligt Figley (2002) definieras CF som ett 

tillstånd av ansträngning, då exempelvis sjuksköterskan känner sig orolig, spänd och 

blir för engagerad. Sjuksköterskan lever sig in i patientens traumatiska händelserna, 

samtidigt som hen undviker den ångest som patienten känner. Skillnaden mellan vanlig 

utmattning och CF är att utmattning innebär att bli trött fysisk, emotionell och mental. 

Detta orsakas av ett långvarigt engagemang i situationer som är emotionellt krävande. 

Vid CF känner personen hopplöshet samt isolerar sig från andra människor som skulle 

kunna vara ett stöd. När sjuksköterskan är empatisk och visar medlidande kan själva 

handlingen leda till att sjuksköterskan själv lider av att bli för engagerad. Ett högt 

empatisk engagemang för patienten som har exempelvis ångest eller befinner sig i kris 

eller olika trauman, kan leda till att sjuksköterskan utvecklar CF. CF, liksom andra 

former av trötthet och utmattning, minskar vårdgivarens kapacitet eller intresse för att 

drabbas av andras lidande  (Figley, 2002). CF är priset som betalas när sjuksköterskan 

utsätts för upprepade interaktioner (möten) som kräver empati, medlidande och 

medkänsla.  
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CF fungerar då som ett skydd för sjuksköterskan som blir mindre känslig för andras 

lidande genom att fjärma av sig och bli mindre intresserade av just de andras lidande 

(Figley, 2002). Motsatsen till CF är Compassion Satisfaction, CS, som beskrivs som 

förmågan att kunna känna tacksamhet och känna sig belåten av att ge vård och 

omvårdnad till patienter (Hooper, Craig, Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010). Figley 

(2002) beskriver CS som en känsla av belöning och tillfredsställelse över att ha 

fullbordat sitt arbete med att ha gett vård och visat medlidande för en person som har 

gått igenom en traumatisk händelse. 

 

Utmattningssyndrom (benämns BO eller BOS, från engelskans burnout syndrome) är en 

emotionell utmattning på grund av olika stressfaktorer på personens arbete. Den 

drabbades känslomässiga resurser tar slut och detta kan leda till att inte ha några känslor 

kvar att ge (Maslach & Jackson, 1981). Figley (2002) definierade utmattning som ett 

resultat av människors frustration, av maktlöshet samt en oförmåga att uppnå de 

uppställda målen med deras arbete. De negativa känslor som sjuksköterskor får när de 

ger empatisk vård och omvårdnad benämns som utmattning, BO/BOS och compassion 

fatigue, CF, medan de positiva känslor som compassion satisfaction CS (Hunt, Denieffe 

& Gooney, 2017). 

 

Konsekvenser av Compassion fatigue 

Den som drabbas av CF kan känna sig deprimerad, arg, ineffektiv i sitt arbete samt även 

ha somatiska åkommor som huvudvärk, mag -tarmbesvär och även lida av sömnlöshet. 

Sjuksköterskan känner ångest när det är hög arbetsbelastning och vid vården av svårt 

sjuka patienter. Sjuksköterskan kan också drabbas av minskad empati och dåligt 

omdöme (Sinclair, Raffin-Bouchal, Venturato, Mijovic-Kondejewski & Smith-

MacDonald, 2017). Den drabbade sjuksköterskan kan också visa tecken på hopplöshet 

och uttrycka en ointresse över patienten samt över arbetet och sina kollegor. Detta kan 

även ge ökad hjärtfrekvens på grund av ångest. Det är vanligt att CF medför negativa 

konsekvenser i relationer med den egna familjen eftersom sjuksköterskan har en 

minskad interaktion med sina familjemedlemmar och ställer sig utanför gemenskapen 

med dem (Perregrini, 2019).  

 

En annan konsekvens av CF kan vara att sjuksköterskan får en minskad förmåga till att 

känna medlidande, medkänsla och empati och det kan medföra att hen, i och med det, 

gör ett sämre arbete. Sjuksköterskan går in i sin yrkesroll med stolthet och har en 

förväntan på sig själv att vara expert på medlidande och empati, men upplever sig 

istället frånkopplad från patienten (Peters, 2018). 

 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori som teoretisk referensram 

 

För att vårda en person som är allvarligt sjuk krävs speciella färdigheter och förståelser 

som sjuksköterska. Hur sjuksköterskan hanterar att vårda den sjuke beror mycket på hur 

sjuksköterskan upplever att vårda en svårt sjuk person. Sjuksköterskans erfarenhet och 

känslor kring död är av stor vikt men även synen på religion och filosofiska inställning 

till livet. Ingen människa kan bli exponerad om och om igen för sjukdom, lidande och 

död utan att påverkas och sjuksköterskan är inget undantag. Travelbee beskriver att 

sjuksköterskan som dagligen blir konfronterad med andras utsatthet påminns om sin 

egen sårbarhet på ett sätt som inte kan nonchaleras. Beroende på hur sjuksköterskan 

hanterar dessa kriser kommer det att påverka förmågan att kunna ta hand om den sjuka, 

lidande och döende människan (Travelbee, 1971).  
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Problemformulering 

 

Omvårdnad, medlidande och empati för patienten kan berika sjuksköterskans liv både 

på ett personligt och ett professionellt plan. Att vara sjuksköterska är ett vårdande och 

ansvarsfullt yrke där andra människors liv påverkas både i en positiv men även i en 

negativ mening. Sjuksköterskan möter i sin yrkesroll människor i akuta livskriser, sorg 

och smärta. Kraven att prestera i en miljö, som många gånger är både stressfylld och 

krävande, är höga. Det kan medföra att sjuksköterskan inte kan utföra sin yrkesroll på 

ett tillfredsställande eller säkert sätt. Sjuksköterskan som drabbas av CF saknar 

medlidande, (medkänsla) vilket kan leda till negativa konsekvenser i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten. Det finns ingen given mall på vilken sjuksköterska som 

kan drabbas av CF, alla kan drabbas. 

 

CF kan innebära att sjuksköterskan inte orkar med sitt arbete på ett tillfredsställande 

sätt, att inte ha uthållighet eller engagemang för patienten. Detta kan leda till att 

patientsäkerheten äventyras. Genom en ökad medvetenhet om vilka faktorer som kan 

leda till CF skulle det kunna vara till stöd för akutsjuksköterskor. En fördjupad 

medvetenheten om CF kan innebära att stödåtgärder sätts in för att minska dess 

förekomst och dess negativa påverkan på de sjuksköterskor som vårdar och arbetar 

inom akutsjukvård. 

 

SYFTET 

 

Syftet var att beskriva faktorer som kan orsaka compassion fatigue hos sjuksköterskor 

inom akutsjukvård.  

 

METOD 

 

Design 

 

En allmän litteraturöversikt gjordes för att inhämta kunskap om de faktorer som kan 

leda till CF bland sjuksköterskor inom akutsjukvård. En litteraturöversikt är en 

forskningsmetod som används för att beskriva och sammanfatta det aktuella kunskaps- 

och forskningsläget inom ett specifikt ämne eller område. Syftet med en 

litteraturöversikt kan vara att få en överblick och insikt över ett område som det bör 

forskas mer om, eller för att kunna sammanställa evidensbaserad kunskap och därmed 

kunna utveckla evidensbaserade riktlinjer och arbetssätt på olika verksamheter och 

arbetsplatser (Polit & Beck, 2017; Henricson, 2017). En allmän litteraturöversikt skiljer 

sig från en systematisk litteraturöversikt i det att den systematiska inkluderar all den 

relevanta litteratur som finns i det valda ämnet på ett systematisk sätt och anses vara av 

hög kvalité. I den allmänna litteraturöversikten sammanställs valda studier, med andra 

ord, författarna gör ett urval av relevanta studier. Den allmänna litteraturöversikten 

saknar oftast en systematisk ansats, vilket kan innebära att denna metod kan vara mindre 

tillförlitlig (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Denna allmänna litteraturöversikt baserades på en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats 

innebär att forskarna granskar en definierad företeelse eller fenomen och resultatet som 

de finner förs samman till en teori eller modell (Forsberg & Wengström, 2016). 

Författarna undersökte olika faktorer och sambandet mellan dem och CF, för att på så 

sätt finna de faktorer som orsakar CF.  
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Författarna utgick från publicerade vetenskapliga artiklar inom det ämne som hade 

valts. Med publicerade, vetenskapliga artiklar avses artiklar som har granskats och blivit 

publicerade i vetenskapliga tidningar (Polit och Beck, 2017). 

 

Urval 

 

Författarna till denna litteraturöversikt sökte och valde artiklar som skulle svara på 

problemformuleringen och syftet (Friberg, 2017). Urvalet av de relevanta artiklar 

baserades på begränsningar i tid, typ av artiklar, val av ämne och av språk. Författarna 

strävade efter att ha tydliga inklusions- och exklusionskriterier, detta för att 

litteraturöversikten skulle vara reproducerbart och genomfört på ett sätt som kunde 

verifieras (Polit & Beck, 2017; Henricson, 2017).  

 

Inklusionskriterier 

Artiklarna skulle vara publicerade under åren 2009- 2019. De skulle vara peer reviewed 

samt vara originalartiklar. Peer reviewed innebär att artiklarna har blivit granskade av 

två eller fler oberoende experter i det ämne som forskats i innan publiceringen (Polit & 

Beck, 2017). De skulle vara prövade och godkända av en etisk kommitté. Artiklarna 

skulle vara skrivna på engelska vilket var ett språk som författarna behärskar väl. 

Studier som handlade om det valda ämnet: CF och liknande termer som STS, BO/BOS 

och stress, samt om sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård inkluderades 

(Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Exklusionskriterier 

Studier som genomfördes endast inom pediatrisk-, psykiatrisk- eller onkologisk 

akutsjukvård eller vars deltagare var sjuksköterskor som endast arbetade inom 

pediatrisk-, psykiatrisk- eller onkologisk akutsjukvård exkluderades. Detta på grund av 

att pediatrisk- psykiatrisk- och onkologisk akutsjukvård innebar alldeles för specifik 

vård som författarna inte behärskade väl. 

 

Datainsamling 

 

I mitten av december 2019 utförde författarna en provsökning på databasen PubMed, se 

tabell 1. PubMed är en internationell medicinsk databas vars material inhämtas från 

olika biomedicinska områden som medicin, omvårdnad och tandvård (Henricson, 2017). 

I december 2019 fortsatte de mer detaljerade datasökningar av lämpliga och relevanta 

artiklar och dessa sökningar fortsatte även under januari 2020. Datasökningarna 

utfördes på PubMed, CINAHL Complete och PsycINFO. CINAHL Complete är en 

databas vars innehåll påbörjades 1981, mestadels på engelska och som uppdateras 

kontinuerligt. Dess material är inom omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi. Databasen 

PsycINFO innehåller material inom psykologi och beteende vetenskap. Materialet 

härrör från 1880- talet framåt och är mestadels på engelska (Henricson, 2017). 

 

Sökningarna i PubMed utfördes utifrån MeSH-termer som besvarade syftet. Genom-

gående MeSH termer användes för att begränsa sökningen. I både PubMed, CINAHL 

Complete och PsycINFO användes booleska operatorer OR och AND för att sätta 

samman olika sökord (Friberg, 2017). Google Scholar användes för att hämta fulltext-

dokument av artiklar (Forsberg & Wengström, 2016). Google Scholar är en sökmotor 

som används för att söka material som är vetenskapligt granskade och som innehåller 

artiklar, examensarbeten, böcker och avhandlingar från internet. (Henricson, 2017). 
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Google Scholar har även tillgång till fulltext. Två av artiklarna återfanns i både PubMed 

och CINAHL Complete. Den artikel som inkluderades från PsycINFO fanns också i 

PubMed och i CINAHL Complete, se tabell 1. 

 

 

Tabell 1. Datasökningar i PubMed, CINAHL och PsycINFO 

 

Databas Datum Sökord MeSH 

termer och 

fritext termer 

Begränsningar  Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar  

Pub 

Med  

191217 compassion 

fatigue [MESH] 

OR burnout 

[MESH] OR 

professional stress 

disorder [MESH] 

OR post-traumatic 

stress [MESH] 

2014-2019, 

English and 

Swedish and 

Human 

3191 0 
  

Pub Med 191217 emergency nurse 

[MESH]  OR 

nursing, 

emergency room  

[MESH] OR 

emergency room 

nursing [MESH] 

 
21163 0 

  

Pub Med  191217 sökning 1+2  2009-2019 90 75 20 7 

CINAHL 

Complete 

191214 compassion 

fatigue AND 

nurses 

2009-2019 439 0 
  

CINAHL 

Complete 

200105 compassion 

fatigue AND 

nurses 

2009-2020, full 

text available 

237 155 24 13 

CINAHL 

Complete 

200106 compassion 

fatigue AND 

emergency nurses 

OR burnout AND 

emergency care 

2009-2019, full 

text available, 

all adults, 

English 

language 

11 5 5 1 

PsycINFO 200109 compassion 

fatigue AND 

nurses 

2009-2020 190 
   

PsycINFO 200109 compassion 

fatigue AND 

nurses AND 

emergency 

departments 

2009-2020 13 13 6 1 
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Sökord 

Sökorden började att formuleras när problemformuleringen och syftet var definierade. 

Sökord utgör en bas för att genomföra litteratursökningar (Polit & Beck, 2017; Forsberg 

& Wengström, 2016). Sökord består av relevanta ord och eller sökfraser som används i 

olika databasers sökmotorer (Polit & Beck, 2017). De sökord som användes i PubMed 

var compassion fatigue, burnout, professional stress disorder, post traumatic stress, 

emergency nurse, nursing, emergency room och emergency room nursing. I de 

sökningar som utfördes i CINAHL Complete var sökorden compassion fatigue, burnout, 

nurses, emergency nurses and emergency care. I PsycINFO var sökorden compassion 

fatigue, nurses och emergency departments, se tabell 1. 

 

Kvalitetsgranskning  

 

Vid genomförande av en litteraturöversikt är det viktigt att kvalitetsgranska de artiklar 

som inkluderas i den. Författarna till denna litteraturöversikt har kvalitetsgranskat 

artiklarna var för sig för att sedan granska dem tillsammans, detta för att öka 

reliabiliteten i sitt arbete (Henricson, 2017). Vid kvalitetsgranskningen undersöktes hur 

de inkluderade artiklarna var utformade med hänsyn till design, vald metod, 

presentation av exempelvis resultatet, hur urvalet genomfördes, samt förekomst av 

urvalskriterier. Det skedde en granskning av vilka urvalskriterierna var, om det fanns 

angivna inklusions- och exklusionskriterier och om forskarna redovisade eventuella 

bortfall. Det var också viktigt att undersöka om forskarna hade redovisat 

forskningsetiska aspekter samt förekomst av eventuella samtycken, med andra ord, 

studiens metodologi och genomförandet (Polit & Beck, 2017). 

 

Kvalitetsgranskningen baserades på Sophiahemmet högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, 

Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), se Bilaga A.  

    

Dataanalys  

För att finna relevanta artiklar som svarade upp mot syftet lästes titlarna på 

vetenskapliga artiklar, samt deras abstrakt, igenom. Om abstrakten svarade på studiens 

syfte lästes dessa igenom i sin helhet. Några artiklar exkluderades i detta stadie, till 

exempel de artiklar som endast handlade om akutsjukvård inom pediatrik, psykiatri eller 

onkologi. Andra artiklar som exkluderades var de som var litteraturöversikter. 

Författarna kom gemensamt överens om vilka artiklar som skulle inkluderas i 

litteraturöversikten. Därefter identifierades huvudkategorier som svarade på syftet. Efter 

ytterligare diskussioner identifierades kategorier och underkategorier. Studiematerialet 

bestod av 14 artiklar med kvantitativ ansats, två stycken med kvalitativ ansats och två 

artiklar med mixad metod.  

En litteraturöversikt kan baseras på både kvantitativa och kvalitativa studier (Forsberg 

& Wengström, 2016). De 18 vetenskapliga artiklarna lästes igenom ett flertal gånger av 

författarna, för att på så sätt få en samlad bild över resultatet. Texten i artiklarna som 

svarade på syfte/frågeställningar formades till kategorier och subkategorier, syftet var 

hela tiden i åtanke vid analysen (Henricsson, 2017). Utifrån studiens syfte identifierades 

fem olika kategorier. Dessa utgör rubrikerna i resultatet, se tabell 2.  
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Forskningsetiska överväganden 

Målet med denna litteraturöversikt var att få en ökad kunskap om vilka faktorer som kan 

orsaka CF för sjuksköterskor inom akutsjukvård. Det var av vikt att studien skulle ha en 

väsentlig fråga. Den skulle även ha vetenskaplig kvalitet samt att den skulle genomföras 

på ett etiskt sätt. Båda författarna till denna litteraturstudie har läst igenom artiklarna för 

att litteraturöversikten ska vara forskningsetiskt korrekt och för att undvika egna 

tolkningar och påståenden.  

Författarna har strävat efter att beskriva resultatet objektiv och inte exkluderat det som 

är kontroversiellt eller på andra sätt motsätter sig författarnas åsikter. Medveten 

plagiering av text har inte förekommit. Artiklarna i denna litteraturöversikt är granskade 

av etisk kommitté eller har på annat sätt genomgått etiska överväganden (Forsberg & 

Wengström, 2016). Resultatet kommer att redovisas i sin helhet oavsett de förförståelser 

som författarna kan ha haft innan litteraturöversikten påbörjades. 

RESULTAT 

Resultatet från de inkluderade artiklarna delades in i fem olika huvudkategorier som 

utgjorde faktorer som kan orsaka compassion fatigue hos sjuksköterskor inom 

akutsjukvård. Dessa huvudkategorier var: sociodemografiska faktorer, sociala faktorer, 

arbetsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer och övriga faktorer. Se tabell 2. 

 

Huvudkategorin sociodemografiska faktorer bestod av följande sju kategorier: kön, 

ålder, civilstånd, sömnvanor, yrkeserfarenhet, utbildningsnivå och arbetsform. 

Kategorin arbetsform hade följande två subkategorier: arbetstimmar per skift och 

skiftarbete. Huvudkategorin sociala faktorer innehöll tre kategorier: socialt kontaktnät, 

med subkategorierna stöd och samtal med närstående, samt religiösa kontakter, 

kategorin att ha husdjur och kategorin fritidsaktiviteter, där subkategorierna 

medlemskap i klubb och träning ingick. 

 

Arbetsrelaterade faktorer utgjorde en tredje huvudkategori och bestod av tre kategorier: 

arbetsmiljö där följande fyra subkategorier ingick: arbetsplats (typ av sjukhus, typ av 

avdelning, patientklientel och patientnära arbete), arbetsbelastning, 

samarbete/teamarbete och stress. De två resterande kategorier var arbetsengagemang, 

med subkategorierna ansvar, kunna påverka ens arbete och vilja byta arbete, samt stöd 

med subkategorierna stöd från arbetskamrater och stöd från chefer.  

 

I huvudkategorin psykologiska faktorer ingick tre kategorier: stöd, coping och 

exponering. Subkategorin professionell stöd ingick i kategorin stöd och i kategorin 

coping ingick stresshantering, meditation och PsyCap. I den femte huvudkategorin 

benämndes övriga faktorer där kategorin bruk av olika substanser med subkategorierna 

olika mediciner,  alkohol intag och andra substanser ingick.  
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Tabell 2. Huvudkategorier, kategorier och subkategorier 

 

Huvudkategorier Kategorier  Subkategorier 
 

 

 

Sociodemografiska faktorer 

Ålder  

Kön  

Civilstånd  

Sömnvanor  

Yrkeserfarenhet  

Utbildningsnivå  

Arbetsform Arbetstimmar per skift 

 Skiftarbete 

 

 

Sociala faktorer 

Socialt kontaktnät Stöd och samtal med närstående 

 Religiösa kontakter 

Ha husdjur  

Fritidsaktiviteter Medlemskap i klubb 

 Träning 

 

 

 

 

Arbetsrelaterade faktorer 

Arbetsmiljö Arbetsplats 

 Arbetsbelastning 

 Samarbete/teamarbete 

 Stress 

Arbetsengagemang Ansvar 

 Kunna påverka ens arbete 

 Vilja byta arbete 

Stöd Stöd från arbetskamrater 

 Stöd från chefer 

 

 

Psykologiska faktorer 

Stöd Professionell stöd 

Coping Stresshantering 

 Meditation 

 PsyCap 

Exponering av traumatiska 

händelser 

 

 

Övriga faktorer 

Bruk av olika substanser Olika mediciner 

 Alkohol intag 

 Andra substanser 

 

 

Sociodemografiska faktorer  

 

Ett flertal studier sökte samband mellan sociodemografiska faktorer och förekomsten av 

CF, BO/BOS och STS. das Neves Borges et al. (2019) visade att hos kvinnor som var 

36 år eller äldre, som levde utan partner och som hade arbetat mindre än 11 år inom 

yrket var risken hög för att få STS. Sung, Seo och Kim (2012) fann att sjuksköterskor 

som var mellan 20-29 år hade en högre risk att utveckla CF än de sjuksköterskor som 

var i gruppen äldre än 40 år. De visade också att den grupp som hade arbetat mindre än 

två år hade högre risk att få CF jämförelsevis med den grupp som arbetat sex år eller 

mer. Detta bekräftades av Mooney et al. (2017) när de fann att ju fler år sjuksköterskan 

hade arbetat och ju mer erfarenhet inom yrket desto lägre tendens till CF. 

 

Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) redovisade att manliga sjuksköterskor och 

sjuksköterskor med högre utbildning (kandidat, masters eller PhD) hade lägre risk att få 

STS. Män samt gifta kvinnor hade högre tendens att drabbas av CF (Jarrad, Hammad, 

Shawashi & Mahmoud, 2018).  
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Adriaenssens, De Gucht och Maes (2015) fann att äldre sjuksköterskor hade högre 

önskan att byta arbete och lägre engagemang i sitt arbete. Det fanns ingen signifikant 

skillnad beträffande ålder, utbildningsnivå, arbetstimmar eller att arbeta skift 

(Adriaenssens et al., 2015). 

 

Hinderer et al. (2014) fann att arbetsskift bestående av många timmar, med andra ord 12 

kontra 8 timmar, och att ha arbetat i flera år på nuvarande arbetet kunde leda till BO. 

Beträffande CS så var korrelationen att hög ålder ledde till högre nivå av CS (Hinderer 

et al., 2014). Yngre sjuksköterskor hade högre tendens till BO och CF enligt Hunsaker, 

Chen, Maughan och Heaston (2015). I denna studie fanns det inget samband mellan 

män och kvinnor beträffande CS, BO och CF. En högre utbildningsnivå kunde leda till 

lägre tendens till BO men ingen signifikant skillnad beträffande CF. Ju längre 

sjuksköterskor hade arbetat på akutmottagningen desto lägre tendens till BO men ingen 

korrelation till CF. Denna studie fann att de som arbetade 8-10 tim/skift hade lägre 

tendens till BO jämfört med de som arbetade 12- timmars skift eller längre (Hunsaker et 

al., 2015). 

Kelly, Runge och Spencer (2015) fann att bland deltagarna i sin studie som var 21-33 år 

uppvisade högre poäng för att få STS och BO och lägre för CS än de som var 34 år eller 

äldre. Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet uppvisade högre poäng för CF och 

lägre CS (Kelly et al., 2015). Å andra sidan visade studien som Duffy, Avalos och 

Dowling (2015) genomförde ingen signifikant skillnad bland de sjuksköterskor som 

uppvisade förekomst av STS och de som inte uppvisade det, i relation till yrkesår, ålder 

eller år inom akutsjukvård. Smart et al. (2014) visade att om sjuksköterskan sov dåligt 

indikerade det på en ökad risk för att drabbas av CF. 

Sociala faktorer  

Sociala faktorer studerades i fem av studierna. Deltagarna i studien av Berg, 

Harshbarger, Ahlers-Schmidt och Lippoldt (2016) berättade att samtal med personer 

som stod dem nära var viktiga för deras välbefinnande. Likaså var det att prata med nära 

vänner ett sätt att mildra arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskorna i studien av Duffy 

et al. (2015). De sjuksköterskor som hade mindre stöd hade högre risk för BO och de 

med starka och flera olika stöd uppvisade högre CS poäng i studien av Hinderer et al. 

(2014). Stöden kunde vara familjemedlemmar, vänner, att ha husdjur, religiösa 

kontakter eller medlemskap i klubb. De som hade hobbies hade lägre risk för CF och att 

de som tränade mindre hade högre risk för BO (Hinderer et al., 2014).   

Några deltagare uppgav att gå till kapellet eller att träna var metoder de använde sig av 

för att minska irritabilitet eller stress (Berg et al., 2016). Träning, medlemskap i olika 

grupper och att ha olika hobbies hjälpte också för att dämpa stress (Duffy et al., 2015). 

das Neves Borges et al. (2019) visade att bristen på fritidsaktiviteter ökade risken för 

BOS och STS. 

Yuwanich, Sandmark och Sharareh (2016) beskrev att relationer med 

familjemedlemmar och privata relationer påverkades av arbetsrelaterad stress på ett 

negativt sätt. Sjuksköterskorna drog sig undan, sökte inte kontakt eller stöd hemma och 

visade tendenser till ilska, aggressivitet och att inte kunna kontrollera sina känslor.  
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Arbetsrelaterade faktorer 

De arbetsrelaterade faktorer som kunde orsaka CF beskrevs i 12 av studierna. Smart et 

al. (2014) fann att 63 procent av deltagarna var sjuksköterskor och 31 procent arbetade 

på akutmottagningen. Den personal som arbetade på icke kritiska avdelningar uppvisade 

högre tendens till BO än de som arbetade inom kritiska avdelningar, såsom på en 

akutmottagning. Att arbeta med kritiskt sjuka patienter ledde till lägre BO och att arbeta 

på en intensivvårdsavdelning predisponerade för STS och CF (Smart et al., 2014).  

Berg et al. (2016) fann att 41 procent av traumateam sjuksköterskor uppvisade medel 

risk för att få stress och 33,3 procent hög risk för BO. 25 procent befann sig inom medel 

risk för att få BO, 25 procent hade hög risk för STS och 50 procent inom medel STS. 

Att vara en del av teamet, rädda liv samt att komma nära patienter och anhöriga, var 

positiva aspekter av arbetet. Det var tillfredsställande och gav stolthet. Bland de 

aspekter som ledde till stress var att vårda barn eller äldre patienter som hade blivit 

utsatta för misshandel, traumafall där flera familjemedlemmar hade blivit svårt skadade, 

onödiga dödsfall eller dödsfall som hade kunnat undvikits. När teamet inte var 

sammansvetsat och när det fanns dåligt fungerande arbetsprocesser och/ eller riktlinjer 

ledde det till stress (Berg et al., 2016). 

Hinderer et al. (2014) fann att patientnära arbete kunde leda till BO. Deltagare med hög 

risk för BO hade sämre relationer med sina medarbetare och de med bra 

medarbetarrelationer visade lägre risk för CF (Hinderer et al., 2014). Hunsaker et al. 

(2015) visade att av sjuksköterskorna på akutmottagningen hade 54 procent medel 

tendens till BO och 66 procent befann sig inom den lägre risken för CF. De fann också 

att stöd från sina chefer höjde tendensen till CS samt minskade CF och BO (Hunsaker et 

al., 2015).  

Kelly et al. (2015) undersökte faktorer som kunde leda till CF och de fann inget 

samband mellan att arbeta på olika avdelningar. Av deltagarna var det 15 procent som 

funderade på att byta arbete. Sjuksköterskor som arbetade patientnära hade den högsta 

förekomsten av STS, och att de som sade sig vara tillfreds med sitt arbete uppvisade 

högre tendens till CS och lägre till CF än de som var missnöjda (Kelly et al., 2015). 

Bland de sjuksköterskor som visade tendens till att få STS fanns det en statistisk 

signifikans korrelerad till att vilja byta arbete (Duffy et al., 2015). Sung et al. (2012) 

fann att sambandet mellan BO och CF kunde leda till önskan att byta arbete. 

Jarrad et al. (2018) fann att arbete på ett universitetssjukhus kunde i högre utsträckning 

bidra till att sjuksköterskan drabbades av CF jämfört med att arbeta på ett statligt 

sjukhus. Att arbeta på ett landsortssjukhus där människor kände varandra upplevdes 

som en faktor som kunde vara negativ bland deltagarna enligt Dekeseredy, Kurtz Landy 

och Sedney (2019). Sjuksköterskorna blev tillfrågade av bekanta eller andra som de 

träffade om de hade behandlat den eller den personen, samt de kunde hamna i 

situationer där de utförde exempelvis A-HLR på sina egna bekanta. Att ta hand om unga 

skadade patienter, arbeta med få resurser eller att sakna nödvändig kunskap kunde leda 

till ökad stress och negativ påverkan på den mentala hälsan. De kunde även känna sig 

fångade på arbetet då det inte fanns andra arbetsmöjligheter. De kände sig dock stolta 

över att arbeta i team, de såg sig själva som tuffa som klarade av arbetet på 

akutmottagningen (Dekeseredy et al., 2019).  

 



16 

 

Yuwanich, Sandmark och Sharareh (2016) fann att för många arbetsuppgifter, dåliga 

relationer i arbetsgruppen, våld på arbetsplatsen, inga utvecklingsmöjligheter, vården av 

patienter och interrelationer med patienters anhöriga, samt låg inkomst kunde leda till 

arbetsrelaterad stress. De fann även att arbetsrelaterad stress kunde leda till försämrad 

hälsa både fysisk och mental. Det kunde även leda till sämre arbetstillfredsställelse och 

försämrad patientvård (Yuwanich et al., 2016).  

Ilic, Arandjelovic, Jovanovic och Nesic (2017) fann att patientrelaterad BO var hög för 

sjuksköterskor. Faktorer som ledde till BO och som de beskrev var direkt korrelerade 

till BO var kognitiva, kvantitativa och emotionella krav. Arbetsrelaterad BO var 

korrelerat med bland annat ansvaret på arbetet och hur mycket sjuksköterskan kunde 

påverka sin egen arbetssituation. De fann att upplevde sjuksköterskan att hen inte kunde 

påverka sitt arbete och sin situation på arbetsplatsen ledde detta till ökad BO (Ilic et al., 

2017).  

Den högsta risken för moralisk stress var att arbeta med kollegor som sjuksköterskan 

själv ansåg inte hade rätt kompetens för att arbeta med den svårt sjuka patienten. Den 

näst högsta risken för moralisk stress var att följa familjens önskan att fortsätta med 

livsuppehållande vård trots att det inte gagnade patientens bästa. Även dålig 

kommunikation i teamet där sjuksköterskan utförde order om livsuppehållande åtgärder, 

som troligtvis kunde leda till att förlänga död och lidande för patienten kunde leda till 

moralisk stress (Fernandez-Parsons, Rodriguez & Goyal, 2013). 

Adriaenssens et al. (2015) följde upp sjuksköterskor vid en tidpunkt, T1, och 18 

månader senare, T2. De fann att de sjuksköterskor som vid T1 kände tillfredsställelse i 

sitt arbete var benägna att känna så vid T2, likaså när de uppfattade att arbetskraven var 

acceptabla och att de fick stöd från chefer ledde detta till ökad arbetstillfredsställelse. 

De som var emotionell utmattade vid T1 fortsatte att vara så vid T2. Att vara trakasserad 

eller mobbad på arbetet ledde till emotionell utmattning (Adriaenssens et al., 2015).  

Psykologiska faktorer 

Yang och Kim (2016) fann att svåra händelser i arbetet, problemhantering och 

känslomässig hantering efter traumatiska händelser kunde leda till CF. Yuwanich et al. 

(2016) fann att exponering för våld på arbetet och vårdandet av svårt sjuka patienter var 

stressande och påfrestande. Dekeseredy et al. (2019) skrev att sjuksköterskor upplevde 

att vården av unga, svårt skadade patienter var särskilt svårt. Några sjuksköterskor i 

studien av Duffy et al. (2015) beskrev känslor av att vilja undvika vårda visa patienter 

(Duffy et al., 2015). 

Yuwanich et al. (2016) fann att stresshantering kunde vara antingen individuell eller i 

grupp. Individuell var exempelvis att lyssna på musik, ta pauser eller raster, och umgås 

med vänner. Stresshantering i grupp bestod av att prata med arbetskamrater och debriefa 

varandra (Yuwanich et al., 2016). Spontan debriefing i mindre grupper, oftast utanför 

sjukhuset, beskrevs som bra fungerande stresshanteringsstrategier bland deltagarna i 

studien av Berg et al. (2016). Deltagandet i stresshanterings aktiviteter ledde till mindre 

förekomst av STS enligt studien av Dominguez-Gomez och Rutledge (2009) och att 

söka professionell hjälp hos exempelvis en terapeut minskade stressen (Duffy et al., 

2015). Att söka terapeutisk stöd fanns i högre grad hos dem som hade hög risk för BO i 

resultatet från Hinderer et al. (2014). De som mediterade visade högre tendens till CS 

(Hinderer et al., 2014). 
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Bao och Taliaferro (2015) fann att om sjuksköterskan hade ett lågt PsyCap, det vill säga 

att ha dålig självkänsla samt att sakna hopp och optimism, kunde leda till att hen hade 

en högre risk att drabbas av CF. Faktorer som kunde bidra till BO var relaterade till 

kvantitativa, kognitiva och emotionella krav samt bristen för karriärutveckling men 

även till allmän hälsa och känsla av sammanhang (Ilic et al., 2017). 

Övriga faktorer 

Alkoholkonsumtion förekom som ett sätt att hantera en dålig dag på jobbet och mildra 

stress (Dekeseredy et al., 2019; Duffy et al., 2015; Yuwanich et al., 2016). Hinderer et 

al. (2014) fann att de deltagarna som hade högre risk för BO och CF använde högre 

andel av olika läkemedel eller konsumerade alkohol (Hinderer et al., 2014).  

Jarrad et al. (2018) fann i sin studie att 69 procent av sjuksköterskorna drack kaffe, 41 

procent tog smärtstillande läkemedel, 29 procent rökte cigarretter och 18 procent drack 

energidrycker. Vidare fann de att 17 procent använde ångestdämpande läkemedel, 16 

procent sömntabletter, 15 procent tog antidepressiva läkemedel, 12 procent använde 

amfetamin och att åtta procent drack alkohol. Resultatet visade att sjuksköterskor som 

rökte, använde energidrycker, tog sömnmedel, antidepressiva eller ångestdämpande 

läkemedel hade högre tendens till CF jämfört med de som inte brukade dessa 

substanser. Det visade ingen signifikant skillnad beträffande tendens till att få CF bland 

de som drack kaffe, brukade alkohol, tog amfetamin eller använde smärtstillande 

läkemedel (Jarrad et al., 2018). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt hade en kvalitativ ansats och dess metod borde diskuteras 

utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Henricson, 2017). 

Trovärdigheten bestod i att forskarna sökte att förstå innebörden av CF och hur den 

påverkade de sjuksköterskor som drabbats av det. De diskuterade termerna CF, STS, 

BO/BOS samt olika former av stress och blev medvetna om att det rådde en viss 

förvirring kring dessa termer. Sambanden mellan framför allt CF och STS stod klart 

ganska tidigt under studiens gång eftersom dessa begrepp innefattade samma tillstånd 

(Figley, 1995; Sorenson et al., 2017). Denna kunskap utgjorde basen för vidare 

forskning kring detta ämne samt en önskan att finna de faktorer som kunde orsaka CF 

och på så sätt kom denna studie att inneha giltighet (Henricson, 2017).    

Författarna hade erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård. De hade en viss 

förförståelse av vad det innebar att få en minskad förmåga till medlidande, både genom 

att själva känna en viss distansering och minskat intresse för vissa patienter under olika 

faser i deras yrkesliv, samt genom att bli medvetna om detta hos arbetskamrater och 

kollegor. För att denna litteraturöversikt skulle präglas av pålitlighet sökte författarna 

efter studier som skulle svara på syftet. Detta utan att låta sig påverkas av vad de själva 

trodde eller förväntade sig att resultatet skulle visa. De strävade efter att presentera 

resultatet i sin helhet (Henricson, 2017).  

Överförbarhet innebar, enligt Henricsson (2017) att resultatet som presenterades skulle 

kunna användas även för andra grupper, inom andra situationer eller sammanhang. De 

artiklar som inkluderades var genomförda i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika. 

Detta kunde ge en ökad kunskap om de faktorer som kan orsaka CF i olika länder.  
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Att det var så många studier som sju stycken genomförda i USA var föga överraskande 

eftersom begreppet CF började att användas där (Joinson, 1992; Figley, 1995). 

Författarna fann dock ingen forskning om CF och dess faktorer i Sverige. De var 

medvetna om att detta kunde påverka överförbarheten till svenska förhållanden. 

Sjukvården i USA samt i andra länder kan skilja sig åt sinsemellan men framför allt, i 

relation till den svenska sjukvården. Författarna ansåg att det var viktigt att forska om 

dessa faktorer samt presentera deras resultat. Detta för att kunna öka medvetenheten om 

dessa faktorer bland sjuksköterskor, arbetsgivare och organisationer. Enligt författarna 

skulle svensk forskning kunna visa hur stor andel av sjuksköterskor inom akutsjukvård, 

men även inom övrig sjukvård som drabbas av CF i Sverige. 

För att ge arbetet ett bredare perspektiv strävade författarna efter att inkludera 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dock var de kvantitativa artiklarna i majoritet 

och i sökningarna framkom det även två mixade artiklar som inkluderades i resultatet. 

Kvantitativ forskning strävar efter ett urval som är av större population vilket kan leda 

till att öka överförbarheten (Polit & Beck, 2017), vilket kan ses som en styrka i 

litteraturöversikten. Författarna fann att det hade forskats mycket om CF de senaste åren 

och valde att söktiden skulle vara 2009-2019 för att kunna uppnå önskat resultat om att 

litteraturöversikten skulle innehålla minst 15 artiklar i detta ämne. Det fanns ett antal 

artiklar som till en början inkluderades men efter noggrannare granskning valdes att 

exkluderas på grund av att de inte svarade på författarnas syfte. 

Författarna var medvetna om att feltolkningar kunde ha uppstått, trots goda kunskaper i 

det engelska språket, eftersom de inte hade engelska som modersmål. Författarna 

översatte artikel texterna med hjälp av lexikon och tog även hjälp av varandra. Det 

minskade risken för tolkningsfel av texten. Då föreliggande litteraturöversikt skrivits av 

två personer, som självständigt och tillsammans kvalitetsgranskat och översatt 

materialet, ansågs trovärdigheten och pålitligheten av översikten ha stärkts. Detta i 

jämförelsen med om endast en författare hade skrivit och tolkat de vetenskapliga 

artiklarna (Henricson, 2017). 

Författarna hade en begränsad erfarenhet när det gällde att bedöma om artiklarna var av 

hög eller låg kvalité. De använde sig av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag 

för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016), (se bilaga A). De artiklar som 

klassificerade sig som av låg kvalité var två stycken, tio stycken artiklar som av medel 

och sex stycken var av hög kvalité. De som författarna klassificerade som av låg kvalité 

saknade viktiga kriterier i urval eller bortfall: Ilic et al. (1999) och Sung et al. (2016).   

Samtliga studier har varit granskade av ett etiskt råd. Författarna har strävat efter att 

vara objektiva och har inte medvetet valt bort något från resultatet. Etiskt övervägande 

innebär inte bara skyddande av människors integritet och anonymitet utan även att 

skydda författares integritet och pålitlighet (Polit & Beck, 2017). 

Författarna gjorde ett medvetet val genom att exkludera de studier som bedrevs endast 

inom pediatrisk-, onkologisk- eller psykiatrisk akutsjukvård. Omvårdnad inom 

pediatrik, onkologi och psykiatri kan innebära en högre exponering till traumatiska 

händelser för de sjuksköterskor som arbetar med dessa patienter och det fanns ett stort 

antal artiklar genomförda inom dessa områden.  
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Men författarna ansåg sig inte vara tillräckligt kunniga inom dessa områden samt 

upplevde att studien skulle bli för omfattande. Författarna hade haft svårt att göra ett 

inte alltför omfattande urval och dess analys hade kunnat ta en alltför lång tid i anspråk. 

Tid som författarna inte hade till sitt förfogande. 

En litteraturöversikt har presenterats från det urval av artiklar författarna gjorde. 

Författarna är dock nyfikna på om resultatet hade varit annorlunda om de hade kunnat 

genomföra sin studie baserad på en intervjustudie. Det hade varit intressant att 

undersöka exempelvis hur vanligt förekommande CF var inom den svenska 

akutsjukvården. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva faktorer som kan orsaka compassion 

fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård. Denna litteraturöversikt påvisade vad 

dessa faktorer kunde medföra för akutsjuksköterskor inom akutsjukvård beträffande 

deras tendens till att få CF och för deras välbefinnande.  

Sociodemografiska faktorer  

Ålder och yrkeserfarenhet var faktorer som var kontroversiella vid jämförelser av 

studiernas resultat. Det är svårt att tolka detta, om sjuksköterskan är ung så torde hen 

vara mindre exponerad till traumatiska händelser. Det i sig borde leda till mindre 

tendens till att få CF, eftersom CF är en följd av att vårda patienter som genomgått 

trauma eller traumatiska händelser. Å andra sidan, unga och mindre yrkeserfarna 

sjuksköterskor har mindre erfarenhet av att handskas med svåra händelser och kan bli 

mer påverkade av dessa, enligt Healy och Tyrrell (2011). De har kanske även svårt att 

söka den hjälp som de behöver. Sjuksköterskor som har längre erfarenhet borde kunna 

hantera traumatiska händelser bättre. Samtidigt kan de inte låta bli att påverkas av alltför 

många svåra händelser i sitt arbete. Travelbee (1971) menar att det krävs speciella 

färdigheter och erfarenheter av sjuksköterskan för att vårda svårt sjuka patienter och att 

sjuksköterskor inte kan exponeras år efter år utan att påverkas av alltför svåra och 

traumatiska händelser. 

 

Sociala faktorer 

Att samtala med närstående var en skyddande faktor mot CF och stress, samt att umgås 

med sina husdjur minskade tendensen att få CF. I en studie av Rew (2000) om unga 

bostadslösa framkom det att umgås och prata med vänner var positivt för 

välbefinnandet. Deltagarna som hade hund kände att den kunde ge dem säkerhet, 

villkorslös kärlek och mening i livet (Rew, 2000). Det fanns ett samband mellan att 

umgås med djur och hur patienters fysisk-, psykologisk-, emotionell- och andlig hälsa 

förbättrades inom palliativ vård, enligt MacDonald och Barret, (2015). Patienterna i 

studien av Engelman (2013) berättade att den tid de tillbringade med en hund var 

lugnande, avslappnande och att det ibland kunde leda till att smärtan minskade 

(Engelman, 2013). Samma känslor och behov av välmående som patienterna och de 

unga bostadslösa hade i dessa studier torde kunna gälla även för de sjuksköterskor som 

befinner sig i farozonen för att drabbas av CF. Författarna till denna litteraturöversikt 

kan bara hålla med om att socialt stöd av olika former stärker människor så att de kan 

hantera svåra och traumatiska händelser på ett bättre sätt, samt att husdjur kan göra 

underverk för ens välbefinnande. CF i sig påverkar relationer till närstående på ett 

negativt sätt. De sjuksköterskor som drabbas drar sig undan och minskar sitt umgänge 

med familjen (Perregrini, 2019), därför bör åtgärder mot CF sättas in i ett tidigt stadium. 
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Arbetsrelaterade faktorer 

Tio av studierna fann att arbetet inom akutsjukvård i sig kunde vara en faktor för att 

drabbas av BO och/eller CF, men det fanns även en studie (Kelly et al., 2015) som 

visade att det inte spelade någon roll var sjuksköterskorna arbetade, de drabbades lika 

mycket av CF. Deltagarna i denna studie arbetade på ett “magnet designed” sjukhus 

som innebar bland annat att de sjuksköterskor som arbetade nära patienterna styrde 

vilka omvårdnadsinsatser som borde prioriteras, att det fanns planer för kompetens- och 

kvalitetsutveckling för de sjuksköterskor som arbetade inom sjukhuset och att det fanns 

kompetens inom omvårdnad på alla nivåer (Omvårdnadsmagasinet, 2015). Ytterligare 

en studie (Smart et al., 2014) drevs också bland personal som arbetade på ett magnet 

designed sjukhus vars organisation åtog sig att främja de anställdas hälsa och 

tillfredsställelse. I denna studie var de sjuksköterskor som arbetade med icke kritiska 

patienter de som uppvisade en högre nivå av BO, vilket var anmärkningsvärt. Att kunna 

påverka sitt arbete, som att bestämma över omvårdnadsåtgärder, och att sjukhusen har 

planer för kompetens och utveckling borde kunna innebära att tendensen till att få CF 

skulle vara låg eller obefintlig. När sjuksköterskor och övrig personal planerar arbetet, 

med andra ord, påverkar arbetet bör det leda till ett bättre samarbete och bättre 

teamanda, enligt Andersson et al. (2012). 

 

Arbetsmiljön var en ofta förekommande faktor bland studierna, vilket var förväntat. 

Resursbrist i form av både material och personaltillgång gentemot antal patienter kunde 

leda till arbetsrelaterad stress. Det i sin tur kunde leda till sämre vård för patienter samt 

sämre fysisk och mental hälsa bland sjuksköterskor, enligt Yuwanich et al. (2016). En 

sjuksköterska i en av studierna (Yuwanich et al., 2016) beskrev det som att hennes 

omtänksamma omvårdnad minskade vartefter och hennes uppmärksamhet var låg. 

Sjuksköterskan fokuserade mindre på patienterna och deras holistiska vård och mera på 

deras fysiska behov. Som tidigare nämnts kan arbetsrelaterad stress även leda till 

klagomål och olyckor (Gandi, Wai, Karick & Dagona, 2011). Författarna till denna 

litteraturöversikt har egna erfarenheter av att arbeta inom akutsjukvård och är medvetna 

om att arbetsmiljön påverkar dem själva och deras arbetskollegor bland annat i form av 

stress, både positivt men även negativt. Patienttillfredsställelse inom akutsjukvård är 

beroende av bland annat hur patienterna upplever personalens interpersonella 

färdigheter och attityder, enligt Taylor & Benger (2004). Om akutsjuksköterskor får CF 

borde det leda till sämre patienttillfredsställelse, vilket bör undvikas.  

 

Att vilja byta arbete och att kunna påverka sitt arbete var faktorer som borde kunna 

åtgärdas och förebyggas. AnAaker och Elf (2014) skrev att med sina hälsokunskaper är 

sjuksköterskan viktig för att kunna driva hållbara sjukhus och för att upprätthålla 

arbetsmiljön kring dessa. Hållbarhet i denna fråga blir då att få en arbetsmiljö där 

sjuksköterskan kan stanna och fortsätta utvecklas. Hållbarhet innebär även att kunna 

påverka sitt arbete med implementering av nya idéer och evidensbaserad omvårdnad. 

Studien av Enns och Sawatzky (2016) beskriver att arbete på akutmottagning kan vara 

en kaotisk miljö och det är då extra viktigt att i sitt arbete känna sig trygg med kollegor i 

alla yrkesgrupper. Perregrini (2019) bekräftar detta med att sjuksköterskan medlar 

mellan patient och olika professioner. Om arbetsplatsen ständigt består av nyanställda 

eller oerfarna sjuksköterskor blir det svårt att skapa en utvecklande och hållbar 

arbetsmiljö.  
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Endast studien av Adriaenssens et al. (2015) tog upp ämnet trakasserier som ett problem 

på organisationsnivå. När trakasserier togs på allvar ledde det till minskad emotionell 

utmattning. Trakasserier och mobbning förekommer på olika arbetsplatser och är ämnen 

som författarna till denna litteraturstudie skulle vilja läsa mer om. Det är viktigt att som 

sjuksköterska, kollega och vän vara medveten om att de som arbetar med krävande 

yrken och inom arbetsplatser där personalen upplever stress, kan drabbas av CF. Det 

kan innebära en vinning för samhället och för individen, om organisationer och personer 

i chefspositioner, i ett tidigt skede, är uppmärksamma på de faktorer som kan leda till 

CF.  

 

Psykologiska faktorer 

Sjuksköterskor beskrev hur exponering av olika traumatiska händelser påverkade dem 

på ett negativt sätt. De kunde drabbas av återkommande tankar, stress symtom, att vilja 

undvika vissa patienter och några önskade att de kunde byta arbete eller karriär. 

Travelbee (1971) beskriver att beroende på hur sjuksköterskan hanterar kriser och 

vilken som är inställningen till livet, kommer det att påverka sjuksköterskans förmåga 

att vårda patienten. 

 

Stresshantering kunde minska tendensen att få CF och STS, vilket visade på att borde 

finnas mer stresshantering på våra arbetsplatser. Wei, Ji, Li och Zhang (2017) visade att 

när sjuksköterskor uppmuntrades att prata om det som var stressande, undervisades i 

förmågor för att kommunicera, hantera känslor och i konflikthantering, ledde det till 

minskad emotionell utmattning. Bourgault et al. (2015) visade att om en person mår 

mentalt bra så har hen en högre empatisk förmåga (Bourgault et al., 2015).  

 

Ilic et al. (2016) fann att hur den egna personligheten hanterade problem och känslor 

kunde vara till stor hjälp för att motverka BO. Bao och Taliaferro (2015) skrev om 

psykologiskt kapital, PsyCap. PsyCap innebär att ha hopp, motståndskraft, optimism 

och ett slags själveffektivitet i sitt arbete (Luthans, Youssef & Avolio, 2007). Om en 

person har högt PsyCap kan det medföra att personen ökar sin potential för att kunna 

implementera effektiva interventioner och på så sätt förbättra sin prestanda och även sin 

egen professionella livskvalitet. Att finna åtgärder och metoder för att främja ett 

välutvecklat PsyCap samt för att utveckla och stödja positiva personliga egenskaper i 

vårdandet skulle kunna leda till att sjuksköterskans arbete präglas mer av compassion 

satisfaction, CS och mindre av CF. CS, som är motsatsen till CF (Hunt et al., 2017) och 

prosocial motivation, det vill säga viljan och önskan att skydda och stödja andras 

välbefinnande (Singer & Klimecki, 2014), är egenskaper som bör finnas och främjas i 

sjuksköterskans arbete och profession, anser författarna till denna studie. För att skapa 

en professionell relation är det viktigt att jobba med sig själv för att på så sätt kunna ha 

en hållbar relation till patienten (Travelbee, 1963). 

 

Övriga faktorer 

Alkoholintag togs upp som ett sätta att mildra och hantera stress, vilket var särskilt 

alarmerande. Likaså användning av andra substanser såsom antidepressiva läkemedel 

och sömntabletter. Långvarig stress kunde leda till missbruk av alkohol eller av andra 

substanser enligt Healy och Tyrrell (2011) och detta borde undvikas genom att öka 

möjligheter till bland annat stresshantering för sjuksköterskor och övrig personal.  
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Genom kunskap om och tillgång till stresshantering och olika coping strategier på våra 

arbetsplatser kan förståelse och välbefinnande öka för de sjuksköterskor som arbetar 

där. Det i sin tur skulle kunna bidra till att vi får en bättre arbetsmiljö, där missbruk 

ersätts av exempelvis meditation och samtal, där vi vill stanna kvar och kan utvecklas 

vidare i vår profession. 

 

Slutsats 

I resultat framkom det att äldre sjuksköterskor och de som hade arbetat en längre tid 

hade en minskad risk för CF. Samtidigt fanns studier som beskrev det motsatta 

förhållandet, att längre erfarenhet och en högre ålder kunde leda till CF. Båda 

slutsatserna är alarmerande eftersom de mer erfarna sjuksköterskorna handleder 

nyexaminerade och även sina yngre kollegor. Detta kan innebära att de påverkar sina 

kollegor med negativa attityder till omvårdnad. Samtidigt är det viktigt att de yngre inte 

förlorar sin förmåga till att känna medlidande eller drabbas av CF, så att de ska kunna 

stanna i kvar sitt yrke med glädje och stolthet samt fortsätta att föra med sig nya idéer, 

nytänkande och ny kunskap. Compassion fatigue är vanligt förekommande bland 

sjuksköterskor inom akutsjukvård och bör förebyggas för att sjuksköterskor ska kunna 

stanna kvar i yrket och ge en god och hållbar omvårdnad. 

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat tyder på att ökad kunskap om vilka faktorer som orsakar CF kan vara 

till stöd för medarbetare och chefer, så att CF kan förebyggas. Detta genom att lyfta 

frågan och synliggöra vad som kan förhindra CF. Men också genom att arbeta mer med 

förebyggande åtgärder, exempelvis genom att förbättra arbetsmiljön inom 

organisationer och arbetsplatser. Förebyggande åtgärder skulle kunna säkerställa att 

sjuksköterskor inte slutar inom yrket. Kunskap om stresshantering, mentorskap eller 

införandet av olika traineeprogram kan vara början till hållbara modeller för att behålla 

både nyexaminerade och mer erfarna sjuksköterskor övertid på våra arbetsplatser. 
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BILAGA A – Granskningsprotokoll 
Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, 

modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 
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 välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

* Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 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 välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder.  

* Begränsat/för få 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 deltagare och adekvata statistiska 

metoder.  

* Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till 

något som redan inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad 

och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.   

* Begränsat/för få 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. Motiverat 

urval. Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna 

tillförlitlighets/reliabilitetshänsyn. 

Interaktionen mellan data och tolkning 

påvisas. Metodkritik.  

* Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

*Några av kriterierna från I =hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvalitén värderas högre än III = låg kvalitet.  
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Artikelmatris      BILAGA B 
 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Adriaenssens, J., De 

Gucht, V. & Maes, 

S. 

2013. 

Nederländerna.  

Causes and 

consequences 

of occupational 

stress in 

emergency 

nurses, a 

longitudinal 

study 

Att undersöka 

påverkan av 

förändringar över en 

viss tid i arbetet och 

organisatoriska 

egenskaper på 

arbetstillfredsställels

e, arbetsengagemang, 

känslomässig 

utmattning, intention 

att lämna/byta arbetet 

och psykosomatiska 

besvär hos 

akutsjuksköterskor. 

En longitudinell studie 

(two-wave panel design) 

mätningar av beroende och 

oberoende variabler vid två 

olika tillfällen: T1 (dec 07- 

mars ´08) och T2 (april- juli 

´09) bland sjuksköterskor 

på 15 icke 

universitetssjukhus 

Akutsjuksköter

skor 

T1: 308 

inkluderades 

och 254 deltog. 

T2: 204 (av de 

254 i T1 som 

fortfarande 

arbetade kvar), 

170 deltog. 

Graden av att vilja byta/lämna 

arbetet mellan T1 och T2 

deltagarna var hög. Viktiga 

förändringar över tiden 

hittades i prediktorer och 

resultat. Förändringar i 

arbetskrav, arbetskontroll och 

socialt stöd förutspådde 

arbetstillfredsställelse, 

arbetsengagemang och 

känslomässig utmattning. 

Dessutom förutspådde 

förändringar i belöning, 

sociala trakasserier och 

arbetsavtal 

arbetsengagemang, emotionell 

utmattning och viljan att 

lämna/byta arbetet 

P  

Kvalite: I 

Relevant 

Bao, S. & 

Taliaferro, D. 

2015. 

USA 

Compassion 

fatigue and 

psychological 

capital in nurses 

working in 

acute care 

settings 

Att undersöka 

sambandet mellan 

variablerna empati, 

Psykologisk Capital 

(PsyCap) och 

Compassion Fatigue 

(CF), hos 

sjuksköterskor som 

vårdar vuxna 

inneliggande 

patienter 

Tvärsnittsstudie, med 

bekvämlighetsurval av 

sjuksköterskor som 

arbetade inom akutvård på 

ett sjukhus, med två skalor: 

Professional quality of life  

(ProQOL V5) och PsyCap 

questionnaire (PCQ). 

260 

sjuksköterskor 

tillfrågades och 

156 deltog 

Resultaten av denna studie 

antydde att PsyCap var 

måttligt till starkt negativt 

korrelerat med CF och att 

förbättra PsyCap kan vara en 

bra intervention för att 

förhindra CF. 

P  

Kvalite: I 

Relevant 
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Berg, G. M., 

Harshbarger, J. L., 

Ahlers-Schmidt, C. 

R. & Lippoldt, D. 

2016. 

USA 

Exposing 

compassion 

fatigue and 

burnout 

syndrome i a 

trauma team: a 

qualitative 

study 

Att mäta CF och 

BOS i ett trauma 

team och dela 

uppfattning om vad 

som är stress triggers 

för CF och BSO och 

även copingstrategier 

Fokusgrupp bestående av 

12 deltagare, tre olika 

frågeformulär samt olika 

frågor 

12 deltagare Fyra teman 

positiva erfarenheter i att vara 

i ett trauma team och rädda liv 

Stress triggers, att hantera 

svårt sjuka människor , 

familjemedlemmar och död 

Stressymptom, personalen blir 

rädd att saker ska hända den 

egna familjen eller så blir det 

motsatta att de nonchalerar 

när den egna familjen blir 

skadade/ sjuka Viktigt att hitta 

tid att lära sig hantera stress 

Mixad 

metod 

Kvalite: II 

Relevant 

das Neves Borges, 

E. M., da Silva 

Fonseca, C. I. N., 

Baptista, P. C. P., 

Queirós, C. M. L., 

Baldonedo-

Mosteiro, M., & 

Mosteiro-Diaz, M. 

P.  

2019. Portugal 

Compassion 

fatigue among 

nurses working 

on an adult 

emergency and 

urgent care unit 

Att bedöma nivåer av 

CF mellan 

sjuksköterskor och 

dess variation 

beroende på 

sociodemografiska 

och professionella 

egenskaper 

Kvantitativ, beskrivande 

tvärsnittsstudie, med en 

sociodemografisk och 

professionell frågeformulär 

samt Professional quality of 

life (ProQOL V5) skalan 

87 

sjuksköterskor 

Compassion satisfaction (CS) 

var hög hos 51%, utbrändhet 

hos 54% och sekundär 

traumatisk stress hos 59%. 

Äldre deltagare presenterade 

högre poäng av CS, och yngre 

sjuksköterskor, kvinnor, 

sjuksköterskor med mindre 

arbetslivserfarenhet och 

sjuksköterskor utan 

fritidsaktiviteter visade högre 

nivåer för sekundär 

traumatisk stress. 

Mixad 

metod 

Kvalite: II 

Relevant 

Dekeseredy, P., 

Kurtz Landy, C. & 

Sedney, C. L. 

2019. 

USA/Canada 

An exploration 

of work related 

stressors 

experimented 

by rural 

emergency 

nurses 

Att utforska 

arbetsrelaterade 

stressfaktorer som 

upplevs av 

akutsjuksköterskor 

på landsbygden 

En semistrukturerad 

kvalitativ intervjuguide. 13 

öppna djupgående frågor, 

ca 30-60 min som bandades 

och transkriberades. 

Sjuksköterskor som arbetar 

på landet deltog. 

10 st 

akutsjuksköters

kor, bara 

kvinnor 

Stressigt att arbeta på ett akut 

mottagning på landsbygden.  

Sjuksköterskor känner 

patienten och familj 

personligen. De känner sig 

fast på arbetet/inte så många 

val, samt extremt stressande 

att vårda unga patienter Dåligt 

K 

Kvalite: II 

Relevant 
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med resurser. Emotionell 

stress  

Tar med sig arbetet hem, 

känner sig tom på känslor. 

Dominguez-Gomez, 

E. & Rutledge, D. 

N. 

2009. 

USA 

Prevalence of 

secondary 

traumatic stress 

among 

emergency 

nurses 

Att undersöka 

förekomsten av 

sekundär traumatisk 

stress (STS) hos 

akutsjuksköterskor. 

Explorativ, jämförande 

studie. Frågeformulär 

distribuerades bland 

sjuksköterskor som hade 

blivit exponerade för 

traumatiska händelser 

upprepade gånger 

111 

frågeformulär 

delades ut, 67 

sjuksköterskor 

deltog 

Sjuksköterskorna 

rapporterade symtom som 

irritabilitet (54%), att undvika 

patienter (52%) och 

påträngande tankar om 

patienter (46%). Majoriteten 

(85%) rapporterade minst en 

av dessa symtom under den 

gångna veckan. 33% 

uppfyllde kriterier för att få 

STS medan 15% av dem inte 

uppfyllde någon. Att delta i 

aktiviteter för stress 

management medförde 

mindre förekomst av STS 

symtom 

P 

Kvalite: II 

Relevant 

Duffy, E., Avalos, 

G., & Dowling, M.  

2015. 

Irland 

Secondary 

traumatic stress 

among 

emergency 

nurses 

Att bestämma 

förhållandena mellan 

psykosociala risker 

som uppstår till följd 

av arbete, stress, 

personliga 

egenskaper och 

utbrändhet bland 

läkare och 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvården 

Tvärsnittsstudie baserad på 

en enkätundersökning som 

innehöll Köpenhamns 

psykosociala frågeformulär 

(COPSOQ) och 

Copenhagen Burnout 

Inventory (CBI). 

101 läkare och 

103 

sjuksköterskor 

tillfrågades, 88 

läkare och 80 

sjuksköterskor 

deltog 

Läkarna hade högre 

känslomässiga och kognitiva 

krav jämfört med 

sjuksköterskorna. Båda 

grupperna hade höga 

sensoriska krav och ansvar på 

arbetet, trots den låga graden 

av autonomi. Betydelsen av 

arbete, engagemang för 

arbetsplatsen och osäkerhet i 

arbetet var hög för båda 

grupperna. Bland alla 

deltagare var stressande 

beteende och reaktioner inom 

gränserna för låga värden och 

P 

Kvalite: I 

Relevant 
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hanteringsstrategier visade 

höga värden. Personlig och 

patientrelaterad utbrändhet 

var hög för båda grupperna, 

där läkare påverkades 

avsevärt av arbetsrelaterad 

utbrändhet. Påverkan på 

jobbet, graden av frihet på 

jobbet, socialt stöd, känsla av 

sammanhållning, mental hälsa 

och problemfokuserad 

hantering är negativt 

relaterade till arbetsrelaterad 

utbrändhet. 

Fernandez-Parsons, 

R. Rodriguez, L. & 

Goyal, D. 

2013. 

USA 

Moral distress 

in emergency 

nurses 

Att avgöra om 

tidigare studier 

utförda med andra 

grupper av 

sjuksköterskor kunde 

generaliseras till 

akutsjuksköterskor. 

Kvantitativt, beskrivande 

tvärsnittsstudie.  

MDS frågeformulär 

skickades via mail till 

utvalda sjuksköterskor  

61sjukskötersk

or, 

svarsfrekvens 

var (53%) 

10 st  

bortfall av 

dessa 

Följande kan leda till stress: 

Dålig kommunikation  

Arbeta med kollegor som inte 

har rätt kompetens  

Inte ha stöd från familjen när 

sjuksköterskan hade upplevt 

jobbiga händelser på arbetet 

P 

Kvalite: II 

Relevant 

Hinderer, K. A. 

VonRueden, K. T. 

Friedman, E., 

McQuillan, K. A., 

Gilmore, R., 

Kramer, B. & 

Murray, M. 

2014. 

USA 

Burnout, 

compassion 

fatigue, 

compassion 

satisfaction, and 

secondary 

traumatic stress 

in trauma 

nurses 

Att undersöka hur 

BO, CF och CS 

relaterar till 

utvecklingen av STS.  

Kvantitativ studie med 

fokusgrupp. ProQOL 

skalan och Penn Inventory 

användes. Data kodades i 

SPSS version 15.0 

N = 129 

Svarsfrekvens 

49% 

BO och CF relaterades till 

lägre nivåer av CS. Det 

påvisades en högre frekvens 

av CF om sjuksköterskan inte 

hade hobbies eller var en i 

gänget med sina kollegor 

P 

Kvalite: II 

Relevant 

Hunsaker, S., Chen, 

H.-C., Maughan, D. 

& Heaston, S. 

2014. 

USA 

Factors that 

influence the 

development of 

compassion 

fatigue, 

Att bestämma 

prevalensen mellan 

CS, CF och BO på 

akutmottagningar 

och att undersöka 

Tvärsnitts studie 

,akutsjuksköterskor deltog, 

som skulle ha jobbat minst 

8 tim på akutmottagning. 

ProQOL skalan användes. 

1000 st 

sjuksköterskor 

inkluderades, 

svarsfrekvens 

Studien visade att yngre 

sjuksköterskor var i större 

riskzon för BO och CF än om 

de var äldre när de började 

arbeta inom akutsjukvård. Det 

P 

Kvalite: II 

Relevant 
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burnout, and 

compassion 

satisfaction in 

emergency 

department 

nurses 

vilka demografiska 

och arbetsrelaterade 

komponenter som 

påverkar 

utvecklingen av CS, 

CF och BO 

var 284 st  

(28%)  

6 bortfall av 

dessa 

fanns ingen skillnad mellan 

könen. 

Ilic, I., 

Arandjelovic, M., 

Jovanovic, J. & 

Nesic, M. 

2017. 

Serbien 

Relationships of 

work-related 

psychosocial 

risks, stress, 

individual 

factors and 

burnout- 

questionnaire 

survey among 

emergency 

physicians and 

nurses 

Att bestämma 

förhållandet mellan 

psykosociala risker 

till följd av arbete, 

stress, personliga 

egenskaper och 

utbrändhet 

Enkätundersökning som 

innehöll Copenhagen 

Psychosocial frågeformulär 

(COPSOQ) 

168 

inkluderades 

(82,35% 

svarade ) 

bortfall 36 

(17,65% 

svarade inte) 

Alla typer av utbrändhet var i 

direkt korrelation med 

kvantitativa, kognitiva och 

emotionella förändringar, 

möjligheter för 

karriärutveckling, beteende 

stress, somatisk stress och 

kognitiv stress och i omvänd 

korrelation med skalan från 

allmän hälsa och känslan av 

sammanhang 

P 

Kvalite: 

III 

Relevant 

Jarrad, R., 

Hammad, S., 

Tagreed, S. & 

Mahmoud, N. 

2018. 

Jordanien 

Compassion 

fatigue and 

substance use 

among nurses 

Att upptäcka om det 

fanns skillnader i 

compassion fatigue 

(CF) bland 

sjuksköterskor 

baserat på 

substansanvändning 

och demografiska 

variabler av kön, 

civilstånd, typ av 

sjukhus och inkomst. 

En deskriptiv 

tvärsnittsstudie med 

bekvämlighetsurval. 

Deltagarna genomförde en 

demografisk undersökning 

samt angav om de 

konsumerade någon 

substans såsom 

sömntabletter, cigarretter, 

ångestdämpande, alkohol, 

mm. En CF-självtest av 

Stamm och Figley 

användes (Compassion 

satisfaction and fatigue test) 

282 

sjuksköterskor 

inkluderades 

Det fanns signifikanta 

skillnader i CF-poäng hos 

sjuksköterskor som använde 

cigaretter, sömntabletter, 

power drinks, antidepressiva 

medel och ångestdämpande. 

Inga signifikanta skillnader 

hittades hos de som använde 

kaffe, smärtstillande medel, 

amfetaminer och alkohol. 

Signifikanta skillnader fanns i 

relation till typ av sjukhus, 

kön och civilstånd. Inkomst 

medförde inga skillnader i 

CF-poäng. 

P 

Kvalite: II 

Relevant 
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Kelly, L., Runge, J. 

& Spencer, C. 

2015. 

USA 

Predictors of 

compassion 

fatigue and 

compassion 

satisfaction in 

acute care 

nurses 

Att undersöka 

compassion fatigue 

(CF) och compassion 

satisfaction (CS) hos 

sjuksköterskor inom 

akutvård med olika 

specialiteter, i en 

sjukhusbaserad 

miljö. 

En tvärsnitts, kvantitativ 

studie genomfördes under 

en 3-veckors period med en 

elektronisk enkät 

491 

sjuksköterskor 

inkluderades 

Viktiga prediktorer för 

utbrändhet var: brist på 

meningsfullt erkännande, 

sjuksköterskor med fler års 

erfarenhet och i åldrarna 21–

33 år. Att få meningsfullt 

erkännande, högre 

arbetstillfredsställelse, vara 

50–65 år gammal och färre 

års erfarenhet förutspådde CS. 

Inga signifikanta skillnader 

noterades mellan olika 

sjuksköterskespecialiteter, 

enheter, eller avdelningar. 

P 

Kvalite: II 

Relevant 

Mooney, C., Fetter, 

K., Gross, B. W., 

Rinehart, C., Lynch, 

C. & Rogers, F. B. 

2017. 

USA 

A preliminary 

analysis of 

compassion 

satisfaction and 

compassion 

fatigue with 

considerations 

for nursing unit 

specialization 

and 

demographic 

factors 

Att karakterisera 

nivåer av CF, BO, 

och CS i 

intensivvårdsenhet 

(ICU) och 

onkologiska 

sjuksköterskepopulat

ioner med subanalys 

som jämför specifika 

personliga / 

professionella 

demografiska 

faktorer 

En kvantitativ studie, del 1: 

information om studien och 

om ProQOL skalan, del 2: 

skriven överenskommelse 

om deltagande samt 

demografisk informations 

insamling, del 3: svara på 

formuläret med ProQOL 

skalan. 

102 

sjuksköterskor 

inkluderades 

och 86 deltog 

Nivåerna av CS var lägre och 

av BO var högre hos ICU 

sjuksköterskor jämfört med 

onkologi sjuksköterskor 

Manliga sjuksköterskor 

uppvisade signifikant högre 

CS och lägre BO och CF än 

kvinnliga sjuksköterskor. 

P 

Kvalite: I 

Relevant 

Smart, D., James, J., 

Wilson, M., 

Daratha, K. B., 

Childers, B. & 

Magera, C.  

2013. 

USA 

Compassion 

fatigue and 

satisfaction: a 

cross-sectional 

survey among 

US healthcare 

workers 

Att undersöka CS 

och CF nivåer bland 

sjuksköterskor med 

själv rapporterande 

ProQOL skalan. 

En tvärsnittsundersökning 

med hjälp av ProQOL 

skalan 

139 st 

inkluderades i 

undersökninge

n, 54,9% 

svarsfrekvens 

Sömnbrist och att arbeta med 

kritisk sjuka patienter gav 

ökad CF 

P 

Kvalite: II 

Relevant 
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Sung, K., Seo, Y. & 

Kim J. H. 

2012. 

Korea 

Relationships 

between 

compassion 

fatigue, 

burnout, and 

turnover 

intention in 

Korean hospital 

nurses 

Att identifiera 

förhållanden mellan 

CF, utbrändhet och 

intentionen att 

byta/lämna arbetet 

hos koreanska 

sjuksköterskor. 

Kvantitativ studie med 

frågeformulär 

142 

sjuksköterskor 

deltog 

studien visade ett positivt 

samband mellan CF och 

utbrändhet och intentionen att 

byta/lämna arbetet. CF stod 

för 29,6% av variationen i 

intentionen att byta/lämna 

arbetet bland sjuksköterskorna 

P 

Kvalite: 

III 

Relevant 

Yang, Y. H. & Kim, 

J. K. 

2016. 

Korea 

Factors 

influencing 

turnover 

intention in 

clinical nurses: 

compassion 

fatigue, coping, 

social support, 

and job 

satisfaction 

Att identifiera och 

göra en modell för 

varför sjuksköterskor 

lämnar yrket orsakat 

av CF, coping och 

tillfredsställelse i 

arbetet. 

Tvärsnittsundersökning  

283 sjuksköterskor från 4 

sjukhus Frågeformulär 

användes 

330 

sjuksköterskor 

inkluderades, 

283 deltog 

CF kan bero på traumatiska 

händelser på arbetet, på 

känslomässigt stöd och på hur 

sjuksköterskan löser 

arbetsrelaterade problem 

P 

Kvalite: I 

Relevant 

Yuwanich, N., 

Sandmark, H. & 

Sharareh, A. 

2016. 

Sverige/Thailand 

Emergency 

department 

nurses´ 

experiences of 

occupational 

stress: a 

qualitative 

study from a 

public hospital 

in Bangkok, 

Thailand 

Att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattning om 

arbetsrelaterad stress 

på en akutavdelning 

En kvalitativ studie, med 

semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

21 

sjuksköterskor 

inkluderades 

Tre teman: upplevd stress, 

konsekvenser av stress och 

stresshantering. 

Subkategorierna var bland 

annat: hög arbetsbelastning, 

våld på akutmottagningen, 

inga möjligheter till att 

förbättra professionella 

färdigheter, låg inkomst, 

relationer i teamet, påverkan 

på mental hälsa, individuella 

coping strategier, mm. 

K 

Kvalite: I 

Relevant 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

 

 

 


