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SAMMANFATTNING 
 

Inom akutsjukvården idag råder ett högt tempo och en tung arbetsbelastning. Att som 

sjuksköterska arbeta inom denna verksamhet ställer krav på både kompetens, ork och 

empati. Att möta svårt sjuka eller skadade patienter och anhöriga i kris kräver ett 

känslomässigt engagemang. Flera faktorer påverkar dock individens förmåga att 

upprätthålla detta engagemang. När orken och empatin brister kan detta leda till den form 

av empatitrötthet som kallas compassion fatigue.  

 

Syftet var att beskriva de faktorer och omständigheter som orsakar compassion fatigue hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvård.  

 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt innehållande 17 vetenskapliga artiklar. 

Artikelsökningen gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO och sökorden valdes utifrån 

att kunna besvara syftet.  

 

Resultatet visade att flera faktorer och omständigheter bidrar till utvecklandet av 

compassion fatigue hos akutsjuksköterskor. Fyra huvudkategorier framträdde; 

psykosociala faktorer så som att i sin yrkesroll ställas inför etiska dilemman och psykiskt 

krävande arbetsuppgifter, traumatisering genom att ofta möta lidande och död, 

arbetsplatsrelaterade faktorer orsakade av hög arbetsbelastning, brist på stöd från chefer 

och ledare och en utebliven teamkänsla samt demografiska faktorer så som ung ålder och 

kort arbetslivserfarenhet.  

 

Slutsatsen är att ett flertal faktorer och omständigheter påverkar den bristande ork och 

förlust av empati som sjuksköterskor inom akutsjukvård kan uppleva på sin arbetsplats. 

Problemet behöver uppmärksammas, både av anställda och av arbetsgivare inom 

akutsjukvården, för att kunna erbjuda det stöd som behövs.  
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ABSTRACT 
 

Working in emergency services today is by all means a heavy workload and a stressful 

environment. Being a nurse in this field of operation requires competence, energy and 

empathy. Facing critically ill or severe injured patients and their relatives demands an 

emotional engagement as a nurse. The capacity of the individual to maintain this 

engagement is due to multiple factors. Lack of energy and empathy could lead to the 

concept of compassion fatigue.  

 

The aim was to describe the factors and circumstances that may cause compassion fatigue 

among nurses in emergency services.  

 

The method of choice was a literature review including 17 articles related to the aim. The 

articles where retrieved from the databases PubMed, CINAHL and PsycINFO. 

 

The findings show that multiple factors and circumstances contribute to the development 

of compassion fatigue in emergency service nurses. Four main categories where revealed; 

psychosocial factors including ethical dilemmas and mentally demanding duties, 

traumatisation when having to cope with suffering and death, workplace related factors 

caused by heavy workload, lack of managerial support and lack of team spirit and also 

demographic factors such as young age and lack of work experience. 

 

The conclusion is that the loss of energy and empathy that emergency service nurses can 

experience in their work environment is due to multiple factors and circumstances. The 

problem needs to be acknowledged, both by employees and employers, in order to enable 

the support needed.  

 

 

Keywords: compassion fatigue, empathy, stress, emergency care, nurse 
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INLEDNING 

 

Som sjuksköterska på en akutmottagning möter man ofta kritiskt sjuka eller traumatiserade 

patienter och deras anhöriga i pressade situationer och under högt tempo och hög 

arbetsbelastning. Det är ofrånkomligt att påverkas såväl fysiskt som psykiskt av detta. 

Under de senaste tjugofem åren har flertalet studier gjorts i ämnet, främst i syfte att belysa 

på vilket sätt den känslomässiga avtrubbningen påverkar sjuksköterskan i sin relation till 

patienter och anhöriga. 

 

BAKGRUND 

 

Sjuksköterska inom akutsjukvård 

 

Akutsjuksköterskan internationellt 

Ingen konsensus råder idag internationellt gällande den specialistutbildade sjuksköterskan 

kring utbildning, titel, arbetsbeskrivning, arbetsuppgifter och ansvarsområden, vilka 

varierar från land till land. Dock har International Council of Nurses (2009) definierat 

specialistsjuksköterskan som ”en sjuksköterska som har förvärvat kunskapen på 

expertnivå, har skicklighet i ett komplext beslutsfattande samt innehar en klinisk 

kompetens inom sitt specialistområde, vilket formas av den verksamhet och/eller det land 

han eller hon verkar i”. 

 

Det ökade patienttrycket och en åldrande befolkning har, framförallt i västvärlden, orsakat 

ett allt högre tryck på akutmottagningarna. För att kunna möta detta och kunna upprätthålla 

en effektiv vård har flertalet länder infört så kallade ”emergency nurse practitioners” 

(Hudson & Marshall, 2008). Melby, Gillespie & Martin (2010) beskriver hur dessa 

specialistsjuksköterskor gör en självständig bedömning och undersökning av patienter med 

mindre allvarliga skador och/eller tillstånd, samt ordinerar läkemedel och utför rådgivning. 

 

Akutsjuksköterskan i Sverige 

I en studie av Andersson och Nilsson (2009) efterfrågar en majoritet av enhetscheferna på 

Sveriges akutmottagningar en specialistutbildning inom akutsjukvård. Detta för att 

säkerställa den höga kompetensnivå som krävs inom akutsjukvården. En ändring av 

högskoleförordningen gjorde detta möjligt och numera bedriver flera lärosäten den 

specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård som innefattar 60 

högskolepoäng och leder till yrkes- och magisterexamen inom omvårdnad (Sadurskis, 

2010; SFS 2006:1053, kap. 6, 4§; Riksföreningen för akutsjuksköterskor, [SENA], 2016). 
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Akutsjuksköterskan måste trots begränsad information om patienten kunna fatta snabba, 

professionella, säkra och korrekta beslut vid omhändertagandet av akut sjuka och skadade 

patienter. Som sjuksköterska inom akutsjukvård behövs evidensbaserade kunskaper för att 

snabbt kunna identifiera potentiellt livshotande tillstånd och utifrån det kunna påbörja en 

eventuell behandling. Arbetet som akutsjuksköterska skall genomsyras av ett 

personcentrerat förhållningssätt gentemot patienten och dennes unika behov (SENA, 

2010). I sitt arbete på en akutmottagning måste akutsjuksköterskan enligt Wentzel och 

Brysiewicz (2014) kunna upptäcka och prioritera akutfall, utföra snabba akutvårdsåtgärder 

och påbörja behandlingar under hög arbetsbelastning.  

 

Akutsjuksköterskor arbetar inom akutsjukvårdens samtliga grenar (prehospital vård, 

akutmottagning, slutenvård, intermediärvård och intensivvård) och utifrån patientens 

tillstånd är det av stor vikt att de ska kunna koordinera och prioritera 

omvårdnadsåtgärderna med stöd i sina omvårdnadsdiagnostiska och medicinska kunskaper 

(SENA, 2010). 

 

Akutsjukvård 

Enligt SENA (2010) är akutsjukvård den vård och omvårdnad en patient erhåller under de 

första 24 timmarna på en akutmottagning, akutvårdsavdelning och/eller motsvarande. 

Akutsjukvården bör ha som målsättning att, utan att riskera den medicinska säkerheten, 

bevara patientens och anhörigas värdighet och integritet. Teamarbete mellan olika 

professioner spelar en viktig roll inom akutsjukvården för att säkerställa ett gott 

omhändertagande. Att som sjuksköterska arbeta inom denna sektor anses vara extra 

krävande, eftersom en stor del av arbetspasset spenderas i ett högt tempo, med snabba 

beslut och med stor interaktion med andra människor, som ofta befinner sig i nöd 

(Gillespie & Melby, 2003). 

 

Prehospital vård 

Prehospital akutsjukvård definieras som ”Omedelbara medicinska insatser som görs av 

hälso- och sjukvårdspersonal utanför sjukhus” (SOSFS, 2005:13, kap. 2, 1 §). Enligt Short 

(2012) kan prehospitalt arbete innebära skiftarbete, falsklarm och en oförutsägbarhet 

gällande hur arbetsdagen skall komma att se ut. Ambulanspersonalen får sällan 

återkoppling gällande om deras insats har gjort någon skillnad för patienten, vilket kan 

upplevas som en brist på avslut. 

 

Akutmottagning 

Akutmottagningen har en hög omsättning av patienter med olika grad av akut vårdbehov. 

Ett stort antal patienter passerar akutmottagningen under kort tid. För den som inte är insatt 

i arbetssättet och strukturen kan akutmottagningen verka kaotisk och stressig. På en 

akutmottagning är arbetsdagarna fyllda med oförutsägbara händelser och ingen dag är den 

andra lik. Kontrasterna mellan traumatiska händelser och de mindre allvarliga 

sjukdomstillstånden är stora, till exempel från att någon dör till klagomål på långa 
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väntetider (Wikström, 2012). Potter (2006) beskriver akutmottagningar som extremt 

stressiga, oförutsägbara samt under ständiga förändringar. Vårdpersonalen spenderar stor 

tid av sin arbetsdag med att interagera med människor i denna stressfyllda miljö där 

överbeläggningar är en vanlig företeelse. 

 

Slutenvård, intermediärvård och intensivvård 

Socialstyrelsen (2012) definierar slutenvård som ”hälso- och sjukvård när den ges till en  

patient vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom öppenvård eller 

hemsjukvård”. Vårdavdelningar inom samtliga specialiteter förutsätts kunna regelbundet 

kontrollera de vitala parametrar som krävs för varje enskild patient, ta blodprover, mäta 

diures och ge de flesta typer av läkemedel (Swedish Society for Emergency Medicine, 

[SWESEM], 2012). Intermediärvård är en övervakningsavdelning som behandlar kritiskt 

sjuka patienter med stort övervakningsbehov och/eller svikt i ett organsystem 

(Gulbrandsen & Stubberud, 2009). På en intensivvårdsavdelning behandlas, vårdas och 

övervakas de patienter som har svikt i en eller flera vitala organfunktioner. Ofta är 

sjukdomstillståndet eller skadorna hos patienten livshotande. Det är patientens tillstånd och 

inte diagnosen som avgör om patienten hamnar på en intensivvårdsavdelning (Svensk 

Förening för Anestesi och Intensivvård, 2015). 

 

Två sidor av myntet – att arbeta som sjuksköterska 

 

Sjuksköterskans etiska kod 

Enligt International Council of Nurses etiska kod för sjuksköterskor (2012) är de fyra 

grundläggande ansvarsområdena för en sjuksköterska att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska även, inom sin profession, visa 

lyhördhet, respektfullhet, trovärdighet, integritet och medkänsla. 

 

Empati 

Empati är en förutsättning för ett etiskt förhållningssätt och gott bemötande inom vården. 

Begreppet empati innebär att man känner in någons situation och lidande och benämns 

som en förmåga att mentalt sätta sig in i en annan människas känslor och upplevelser, att 

ha medkänsla utan att tycka synd om (Cronlund, 2011). Empati innebär enligt Holm (2009) 

att fånga upp och förstå en annan människas känslor och att låta sig vägledas av den 

förståelsen i kontakten med den andra människan. Empatin är en inre process för att nå 

förståelse såväl som ett sätt att visa sin förståelse i både ord och handlingar.  

 

En annan definition är inlevelse som innefattar medkänsla utan att för den skull vara 

medlidande och kan enligt Egidius (2006) vara till hjälp för vårdpersonal för att kunna 

sätta sig in i andra människors situationer samt ha förståelse för hur situationer upplevs. 

Kunyk och Olsons begreppsanalys (2001) kategoriserar ordet empati som en mänsklig 

egenskap, ett professionellt förhållningssätt, psykisk och fysisk omvårdnad samt en 

ömsesidig relation. En konkret definition för begreppet empati saknas inom 
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omvårdnadsforskningen, en mängd olika definitioner och beskrivningar står att finna i 

litteraturen och begreppet breddas och utvecklas fortlöpande. Det finns ett behov av 

fortsatt utveckling och forskning för att finna konsensus för begreppet (Kunyk & Olson, 

2001; Irving & Dickson, 2004). 

 

Stress 

Vad som upplevs stressande för en människa är individuellt och upplevelsen är subjektiv. 

Kroppen reagerar  med fysiologiska och psykologiska stressreaktioner. Den fysiologiska 

reaktionen förbereder kroppen för strid eller flykt, så kallad fight or flight reaction. Här 

samarbetar det autonoma nervsystemet, det centrala nervsystemet och kroppens 

hormonsystem. Fysiologiska reaktioner som kan följa är bland annat ökad hjärtrytm, 

stigande blodtryck, ökad muskeltonus, trötthet och koncentrationssvårigheter. 

Psykologiska reaktioner kan vara ångest, oro, utmattning och depression (Gulbrandsen & 

Stubberud, 2009).  

 

Socialstyrelsens publikation Utmattningssyndrom – Stressrelaterad psykisk ohälsa (2003, 

s. 15) beskriver att ”stress är organismens reaktion på obalans mellan belastningar som den 

utsätts för och de resurser den har för att hantera dessa“. Med detta menas att tid för 

återhämtning, vila samt känsla av kontroll måste balanseras mot de yttre fysiska och 

psykiska påfrestningar och intryck vi utsätts för i det dagliga livet. Wilkinson (2014) 

nämner att personal upplever arbetsrelaterad stress när kapaciteten att möta omgivningens 

krav inte räcker till.  

 

Det har gjorts många studier på stress hos personal inom akutsjukvården, för att försöka 

utröna vilka faktorer som bidrar mest till deras arbetsrelaterade stress. Det har kunnat 

påvisas vissa kulturella- och geografiska skillnader i vad som anses vara de största 

stressorerna i arbetet (Healy & Tyrell, 2011). En studie gjord av Adeb-Saeedi (2002) visar 

på att iranska akutsjuksköterskor stressas mest av att hantera patienters smärta och lidande, 

hög arbetsbelastning och kontakten med anhöriga i akutsituationer. Laposa, Alden och 

Fullerton (2003) visade i en kanadensisk studie att konflikter i personalgruppen utgjorde 

den största stressfaktorn. Ross-Adije, Leslie och Gillman (2007) gjorde en studie i 

Australien som visade på att våld mot personalen var det som utlöste den största stressen, 

följt av hög arbetsbörda och vårdande av mycket svårt sjuka patienter. I en studie gjord i 

mellanöstern blev resultatet att den största stressen i arbetet kommer av situationer som 

involverar död och döende samt konflikter med läkare (Jonsson & Halabi, 2006).  

 

Enligt en litteraturöversikt gjord av Healy & Tyrell (2011) är stressiga situationer vanliga 

på akutmottagningar och kan ha en djupgående inverkan på personalen, på grund av att de 

ofta är dåligt förberedda på att hantera dessa situationer. Studien visar att de flesta av 

personalen på en akutmottagning ofta upplever arbetsrelaterad stress. Det som mest visade 

sig öka stressnivån är arbetsmiljöhändelser, våld eller aggressioner, vård av kritiskt sjuka 

patienter samt plötslig död eller livräddande åtgärder hos ett barn eller en ung person. 

Denna stress kan ha en kraftigt negativ påverkan på vårdpersonalens arbetslivskvalitet. 

Även arbetsförmågan påverkas negativt av stress. Studier visar enligt Potter (2006) att 



 
 

5 

 

stressad akutpersonal presterar mindre på arbetet, blir sämre på att ge stöd till sina 

kollegor, får en negativ attityd samt oroar sig mindre för sina patienter. 

 

Stress och ohälsa 

Studier har visat på sambandet mellan stress och uppkomsten av depression. Depression 

definieras enligt World Health Organisation [WHO] (2016), som en psykisk åkomma som 

kan ge sig uttryck genom melankoli, sorgsenhet, skuldkänslor, låg självkänsla, nedsatt 

aptit, trötthet och utmattning. Tillståndet kan vara långvarigt och påverka en människas 

förmåga att klara av och fungera i det dagliga livet. En mild variant av depression 

behandlas med läkemedel, medan en medelsvår eller svår depression hos en patient kräver 

professionell samtalsterapi. En central frågeställning är dock om människor själva ansvarar 

för de stressande händelser som uppkommit kring dem eller om det beror på 

personlighetsdrag (Socialstyrelsen, 2003). I en studie gjord av Kendler, Karkowski och 

Prescott (1999), där sambandet mellan stressande händelser i livet och insjuknande i 

depression undersökts hos enäggs- och tvåäggstvillingar, beräknades ca 65-75 procent bero 

på detta samband.  

 

Forskningen kring vilka typer av stressfaktorer som kan utlösa en depression har mest 

inriktats på stora och negativa livshändelser, men hur den långvariga men förmodade 

mindre dramatiska stressen påverkar oss är inte lika väl utforskat (Socialstyrelsen, 2003). 

Stress kan förutom depression leda till både fysiska och psykiska besvär såsom tarmbesvär, 

huvudvärk, ångest, trötthet, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter (Wilkinson, 

2014). 

 

År 2014 var antalet långtidssjukskrivna (mer än 60 dagar) med psykiska sjukdomar som 

stressreaktioner och depression det högsta någonsin och detta främst bland kvinnor. Det är 

de dominerande diagnoserna bland sjukskrivningar i Sverige och anledningen till det anses 

vara att de med stressrelaterade diagnoser har svårare att återgå till arbetslivet än de som är 

sjukskrivna för fysiska sjukdomar (Försäkringskassan, 2015). 

 

Utmattning och utbrändhet 

De senaste trettio åren har utmattningssyndrom och utbrändhet inom arbetslivet blivit en 

allt vanligare orsak till sjukskrivning och har av många ansetts som modediagnoser 

(Socialstyrelsen, 2003). Socialstyrelsen (2003) har därför definierat begreppen, dels för att 

få en samlad väg till diagnos och för att kunna utesluta de somatiska orsaker som har 

liknande symtom. Exempel på diagnoskriterier är: symtom under minst två veckor, 

påtaglig brist på psykisk energi, signifikant lidande socialt eller i yrkeslivet, labilitet och 

irritabilitet.  

 

Maslach och Leiter (1999), beskriver sex källor till utbrändhet: för stor arbetsbörda, 

avsaknad av kontroll, låga ekonomiska förutsättningar, orättvisa i systemet, 

gruppkonflikter och värdekonflikter. Vårdpersonal drabbas i högre grad än andra av 
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utmattningssyndrom, en anledning är den inre konflikt som uppstår då tiden inte räcker till 

för patientens behov (Socialstyrelsen, 2003). Vårdpersonal har ofta sökt sig akutsjukvården 

på grund av att det är ett omväxlande arbete med högt tempo, den farliga stressen uppstår 

dock när alltför många stressorer finns närvarande, detta kan då leda till utbrändhet (Potter, 

2006). 

 

Theory of the nurse as a wounded healer – teoretisk referensram 

En människas reaktioner och sätt att hantera traumatiska händelser kan vara såväl effektiva 

som rent av ineffektiva. Vid det senare bearbetas inte den traumatiska händelsen i 

tillräcklig grad, vilket medför att eventuell inre stress och smärta som hör ihop med 

händelsen kan förbli outlöst och oidentifierad. Detta kan i sin tur leda till brist på empati 

gentemot andra och en oförmåga att sätta sig in i såväl sina patienters som sina kollegors 

känslor och sårbarhet (Zerubavel & Wright, 2012). Om den traumatiska händelsen däremot 

bearbetas på ett effektivt sätt, där stress och inre oro uppmärksammas och hanteras, 

fungerar detta som en läkande process på individen och dess känslor. Detta medför att den 

traumatiska upplevelsen inte hänger kvar och stör vårdarens förmåga att utföra en god 

omvårdnad innehållande empati och förståelse för sin patient och dennes problem 

(Zerubavel & Wright, 2012). 

 

 

Baserat på denna hypotes utformade Marion Conti-O´hare (2002) ”the theory of the nurse 

as a wounded healer” och som beskrivs i Figur 1 används denna teori för att utforska 

sjuksköterskans möjligheter att belysa sin egen personliga smärta och lidande (walking 

wounded) i syfte att skapa bättre terapeutiska relationer med andra, till exempel patienter 

och kollegor (wounded healer). Ett misslyckande av detta skulle istället kunna leda till ett 

självdestruktivt beteende och dåligt mående samt empatibrist.  

 
Figur 1. Använd  med tillstånd från Online Journal of Issues in Nursing. 
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Compassion fatigue 

 

De första forskningsresultaten som visade på utbrändhetssyndrom hos personer som 

arbetar inom vården togs fram av Maslach (1978). Detta syndrom beskrevs som ett 

tillstånd av fysisk, emotionell och mental utmattning orsakad av långvarig emotionell 

involvering i krävande vårdsituationer. Joinson (1992) använder för första gången 

begreppet compassion fatigue. I studien påvisas hur den stress och känslomässiga 

anspänning som vårdpersonal upplever i sitt yrkesutövande leder till denna specifika typ av 

utmattning, då det empatiska engagemanget kan leda till emotionell utmattning och det 

finns risk att både entusiasm och energi går förlorad.  

 

Compassion fatigue beskrivs av Figley (2002) som en uttalad brist på egenvård och belyser 

vikten av att hitta ett sätt att fylla på de emotionella depåerna, som i det dagliga arbetet 

med patienter kan bli uttömda. Sabo (2011) menar att compassion fatigue är 

sammankopplat med den känslomässiga relationen mellan en vårdgivare och en patient, 

där patientens utsatthet och/eller lidande bidrar till att framkalla olika typer av reaktioner 

hos vårdgivaren. Wentzel och Brysiewicz (2014) ser fenomenet som en yrkesrisk som 

vårdpersonal utsätts för på grund av omtanken för sina patienter och kan vara en anledning 

till att vårdpersonal lämnar sina arbeten. Compassion fatigue kan enligt samma författare 

också ha en stor negativ inverkan även på privatlivet. Enligt Mealer och Jones (2013) är 

compassion fatigue en emotionell stress som vårdgivare upplever. Denna emotionella 

stress är en effekt av arbetet med traumatiserade patienter. Compassion fatigue kan enligt 

Gerge (2011) variera i allvarlighetsgrad mellan knappt märkbart till ett tillstånd av 

fullständig mental utmattning och empatibrist.  

 

Terminologi och definition 

I denna litteraturöversikt används begreppet compassion fatigue. Dess innebörd är 

mångtydigt och det är inte ovanligt att valet av begrepp varierar mellan de olika studier 

som finns i ämnet, på grund av en bristande konsensus kring vilket begrepp som gäller 

(Beck, 2011). Begreppen används omväxlande och med snarlik eller helt likvärdig 

innebörd. De vanligaste förekommande enligt Ledoux (2015) och Gerge (2011) är, 

förutom compassion fatigue, secondary traumatic stress, secondary trauma syndrome, post-

traumatic stress syndrome, burnout, moral distress samt vicarious traumatization. 

Gemensamt för samtliga olika ordval gällande syndromet är att de individer som utvecklar 

compassion fatigue delvis bär med sig lidande och smärta från vårdande relationer med 

andra människor, vilket kan ge uttryck på olika negativa sätt. Om detta fortgår 

ouppmärksammat kan det leda till en serie negativa känslor som till sist orsakar 

utmattningssyndrom (Todaro-Franceschi, 2015).  

 

Någon vedertagen översättning av compassion fatigue till svenskan finns inte idag, utan ett 

flertal olika uttryck används, till exempel samvetsstress (Todaro-Franceschi, 2015), 

empatitrötthet och medkänsleutmattning (Gerge, 2011).  
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Compassion fatigue och patientperspektivet 

Inom sjuksköterskeyrket finns en tradition av att hjälpa och vårda andra medan betydelsen 

av sjuksköterskans eget välmående kommer i skymundan. Utmattning, stress och 

nedstämdhet i yrkeslivet kan leda till sänkt arbetsmoral och kan därmed påverka både 

patientnöjdhet och patientsäkerhet (Boyle, 2011). För att på bästa sätt kunna utföra 

omvårdnad av sina patienter måste sjuksköterskan ta hand om sig själv, såväl på ett 

personligt som ett professionellt plan (Beck, 2011). När det på en arbetsplats finns hög 

frekvens av långtidssjukskrivningar bland personalen, så drabbas i förlängningen även 

patienten i form av sämre patientkontakt och högre risk för medicinska felbehandlingar 

(West et al., 2006).  

 

Problemformulering 

 

De förväntningar som ställs på sjuksköterskor, såväl av dem själva som av arbetsgivaren, 

gällande hur sjuksköterskan ska bedriva vård och utvecklas inom sin profession, kan skapa 

en medveten eller omedveten stress.  

 

Det känslomässiga engagemanget som sjuksköterskor i akutsjukvården utvecklar för 

kritiskt sjuka eller traumatiserade patienter med hjälp av sin empatiska förmåga, kan leda 

till en känslomässig stress och i förlängningen brist på engagemang samt svårighet att visa 

empati. Inom forskningen benämns detta som compassion fatigue.  

 

Att som sjuksköterska vara drabbad av compassion fatigue kan förutom det personliga 

lidandet även leda till en oförmåga att på önskvärt sätt bemöta och vårda patienter. I 

förlängningen kan compassion fatigue även leda till ökad sjukskrivning samt att 

sjuksköterskan inte längre kan fortsätta med sitt yrke. Det finns således ett behov av att i 

litteraturen eftersöka de bakomliggande omständigheter/faktorer som påverkar att 

sjuksköterskor i akutsjukvården drabbas av compassion fatigue.  

 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva de faktorer och omständigheter som orsakar compassion fatigue hos 

sjuksköterskor inom akutsjukvård. 

 

METOD 

 

Design 

 

För att kunna beskriva ett kunskapsläge inom ett specifikt område eller kunna motivera till 

empiriska studier kan man använda sig av en sammanställning av vetenskaplig forskning; 

en litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 2013; Maier, 2013). Att göra en 
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litteraturöversikt kan ha olika syften. Dels kan en litteraturöversikt bidra till att överblicka 

ett kunskapsområde som författaren kanske avser att studera mer ingående i framtiden. 

Dels så kan en litteraturöversikt ligga till grund för en sammanställning av kunskapen inom 

ett ämnesområde, för att med hjälp av denna nya kunskap senare kunna skapa nya riktlinjer 

på till exempel en arbetsplats eller verksamhetsområde (Polit & Beck, 2012). Målet med en 

litteraturöversikt är att sammanställa data från tidigare utförda empiriska studier, i syfte att 

kunna dra en slutsats om kunskapsläget inom det valda ämnet och därigenom kunna 

besvara kliniska frågeställningar. Fokus bör ligga på aktuell forskning inom det valda 

ämnet eller problemområdet (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Att genomföra en litteraturöversikt innebär enligt Forsberg och Wengström (2013) 

systematiskt sökande, kritisk granskning och sammanställande av litteratur inom det valda 

problemområdet eller ämnet och ger författaren möjligheter att utifrån både kvantitativ och 

kvalitativ forskning från hela världen inhämta forskningsresultat med bredd och aktualitet.  

En litteraturöversikt av hög kvalitet skall vara omfattande, bygga på aktuell data samt vara 

reproducerbar, dvs. att en annan forskare skall kunna göra om studien och komma fram till 

liknande slutsats vad gäller evidens (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

 

För att erhålla artiklar som stämde överens med syftet för litteraturöversikten, valdes ett 

antal inklusions- och exklusionskriterier. De inklusionskriterier som litteraturöversikten 

hade var att artiklarna skulle vara peer reviewed, det vill säga vetenskapligt granskade. 

Både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes, vilket enligt Polit och Beck (2012) är 

fullt möjligt. Kvalitativa artiklars metod innebär att resultatet grundar sig på till exempel 

intervjuer, medan kvantitativa artiklars resultat baseras på till exempel enkäter och statistik 

(Polit & Beck, 2012). Övriga inklusionskriterier var att studierna skall ha genomgått ett 

etiskt godkännande och av hänsyn till författarnas språkkunskaper vara skrivna på 

engelska.  

 

Artiklarnas innehåll skulle svara mot syftet, handla om sjuksköterskor inom akutsjukvård 

och vara publicerade inom en tioårsperiod, mellan 2005-2015. De exklusionskriterier som 

valdes var att utesluta de artiklar som berörde andra vårdyrken än sjuksköterskor, 

avhandlingar eftersom dessa inte går att få tag på i fulltext, review-artiklar, artiklar som ej 

besvarade syftet samt de artiklar som inte gick igenom Sophiahemmet Högskolas mall för 

kvalitetsgranskning (Berg, Dencker och Skärsäter, 1999; Willman, Stoltz och Bahtsevani, 

2011) (Bilaga 1).  

 

Artiklarnas abstract lästes först för att identifiera om relevans fanns för studiens syfte. 

Därefter lästes artiklarna i sin helhet och genomgick en kvalitetsgranskning med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt 

kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad och 

utarbetad utifrån material från Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2011) (Bilaga 1). Artiklar med låg kvalitet exkluderades. De artiklar som 

hade medelhög eller hög kvalitet analyserades vidare och lästes upprepade gånger för att 

skapa en helhet och få en överblick över problemområdet. Enligt Forsberg och Wengström 

(2013) bidrar detta till en bredare kunskap om materialet.  
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Genomförande 

 

I januari 2016 påbörjades de inledande sökningarna av artiklar.  De huvudsakliga 

sökningarna av vetenskapliga artiklar, relevanta till studiens syfte, gjordes sedan i februari 

2016. Litteratursökningen gjordes elektroniskt i databaserna PubMed, The Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och PsycINFO. PubMed är en 

databas med bredd som täcker forskning inom såväl medicin som omvårdnad (National 

Center for Biotechnology Information, u.å). CINAHL är den databas som innehåller 

forskning inom omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi (EBSCO Nursing Resources, 

2016). PsycINFO innehåller psykologisk forskning inom det medicinska området och 

omvårdnadsområdet (American Psychological Association, [APA], 2016). 

 

Sökningarna gjordes med hjälp av de för de olika databasernas unika och vedertagna 

sökord: I PubMed användes [MeSH-termer] Medical Subject Headings. I CINAHL 

användes CINAHL headings och i PsycINFO användes subject headings. För att erhålla 

fler för syftet relevanta artiklar användes fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2013) i 

samtliga databaser. När sökningarna i databaserna gjordes och det kom upp artiklar med 

rubriker som förväntades motsvara syftet lästes då artiklarnas abstract. Om dessa i sin tur 

ansågs besvara syftet skrevs artikeln ut och lästes i sin helhet (35 stycken). Totalt valdes 17 

vetenskapliga artiklar ut som motsvarande litteraturöversiktens syfte. 

 

Sökorden, som efter noggrann läsning i litteratur ansågs vara de lämpligaste för att 

motsvara syftet, var ”Compassion fatigue”, Compassion Fatigue [MeSH], [subject 

heading], Emergency nursing [MeSH] [CINAHL heading],”Secondary traumatic stress”, 

Burnout, professional [MeSH] [CINAHL heading], Fatigue syndrome, chronic [MeSH] 

[CINAHL heading], Chronic fatigue syndrome [subject heading], Emergency service, 

hospital [MeSH][CINAHL heading], Emergency services [subject heading], Occupational 

stress [subject heading] samt nurs*. Sökorden kombinerades med varandra, där de 

booleska operatorerna AND och OR sattes mellan olika termer för att erhålla de mest 

relevanta artiklarna. Sökningar gjordes även på de svenska begreppen och översättningarna 

som finns för compassion fatigue: empatitrötthet, medkänsleutmattning och samvetsstress 

utan resultat. Begränsningar sattes i form av tidsperiod på tio år, artiklarna skulle gälla 

människor samt vara skrivna på engelska.  
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Tabell 1. Översikt artikelsök PubMed 

Databas Nummer 

på 

sökningen 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

 

 

 

 

PubMed 

 

160208 

 

 

 

 

 

 

1 

Compassion 

fatigue 

[MeSH] 

OR 

”secondary 

traumatic 

stress” 

OR 

Fatigue 

syndrome, 

chronic 

[MeSH] 

OR 

Burnout, 

professional 

[MeSH] 

  

 

 

 

 

 

8056 

   

 

 

PubMed 

 

160208 

 

 

 

 

2 

Emergency 

nursing 

[MeSH]  

OR  

Emergency 

medical 

services 

[MeSH] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108007 

   

PubMed 

 

160208 

 

 

3 

 

 

1 AND 2 

2005-2015 

 

English 

 

Humans 

 

 

95 

 

 

28 

 

 

14 

 

 

7 
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Tabell 2. Översikt artikelsök CINAHL 

Databas Nummer 

på 

sökningen 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

 

 

 

 

CINAHL 

 

160208 

 

 

 

 

 

 

1 

”compassion 

fatigue” 

OR 

“secondary 

traumatic 

stress” 

OR 

Fatigue 

syndrome, 

chronic 

[CINAHL 

heading] 

OR 

Burnout, 

professional 

[CINAHL 

heading] 

  

 

 

 

 

 

6440 

   

 

 

 

CINAHL 

 

160208 

 

 

 

 

 

2 

Emergency 

nursing 

[CINAHL 

heading] 

OR 

Emergency 

medical 

services 

[CINAHL 

heading] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26800 

   

CINAHL 

 

160208 

 

 

3 

 

 

1 AND 2 

2005-2015 

 

Peer Reviewed 

 

English 

 

 

45 

 

 

17 

 

 

14 

 

 

6 
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Tabell 3. Översikt artikelsök PsycINFO 

Databas Nummer 

på 

sökningen 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa 

artiklar 

Utvalda 

artiklar 

 

 

 

 

PsycINFO 

 

160208 

 

 

 

 

 

 

1 

“Compassion 

fatigue” 

[Subject 

heading] 

OR 

“secondary 

traumatic 

stress” 

OR 

Chronic 

fatigue 

syndrome 

[Subject 

heading] 

OR 

Occupational 

stress 

[Subject 

heading] 

  

 

 

 

 

 

19525 

   

 

PsycINFO 

 

160208 

 

 

 

2 

Nurs* 

AND 

Emergency 

services 

[Subject 

heading] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

945 

   

PsycINFO 

 

160208 

 

 

3 

 

 

1 AND 2 

2005-2016 

 

Peer 

reviewed 

 

English 

 
 

19 

 
 

10 

 
 
7 

 
 
4 

Dataanalys 

 

För att redovisa artiklarnas innehåll gjordes en artikelmatris (Bilaga 2). Därefter utfördes 

en innehållsanalys där de 17 artiklarna lästes igenom grundligt flera gånger. Resultatet 

baserades sedan på dessa artiklar, 16 stycken med kvantitativ ansats och en med kvalitativ 

ansats. Vid en innehållsanalys klassificeras de data som återfinns i materialet i efter olika 

synliga mönster och teman, för att beskriva specifika fenomen. För att beskriva dessa 

teman och mönster, som är direkt synliga vid analys, gjordes en så kallad manifest 

innehållsanalys (Forsberg & Wengström, 2013).  Utifrån de teman som framkom vid 

innehållsanalysen av artiklarna, med stöd i den teoretiska referensramen, presenterades 

därefter resultatet, både i tabellform samt i löpande text. Resultatet delades in i fyra 

huvudkategorier med totalt tolv subkategorier. Detta för att göra en första presentation av 

resultatet på ett strukturerat och lättöverskådligt sätt. I löpande text presenterades sedan 

dessa kategorier som rubriker och underrubriker. 
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Forskningsetiska överväganden 

 

I enlighet med Polit och Beck (2013) har endast de artiklar som blivit granskade av en etisk 

kommitté, eller där noggranna etiska övervägande gjorts, använts. Artiklarna i 

litteraturstudien har, precis som förespråkat av Forsberg och Wengström (2013), efter bästa 

förmåga analyserats objektivt av bägge författarna. De har presenterats med en tydlig 

hänvisning till korrekt källa.  

 

RESULTAT 

 

Resultatet från litteraturöversikten presenteras som kategorier nedan i form av rubriker och 

underrubriker. 

 

Tabell 4. Kategori- och subkategoriindex 

Huvudkategori Subkategorier 

 

Psykosociala faktorer 

Yrkesrollen 

Etiska dilemman 

Samspelet med anhöriga 

Socialt skyddsnät 

Traumatisering Lidande och död 

Utsatthet 

 

 

Arbetsplatsrelaterade faktorer 

Stöd 

Teamarbete 

Arbetsplatsstruktur 

Socioekonomi och anställningsvillkor 

 

Demografiska faktorer 

Erfarenhet inom akutsjukvård 

Ålder och kön  

  

 

Psykosociala faktorer 

 

Yrkesrollen 

I studien av Lu et al. (2015) framkommer att en bidragande faktor till compassion fatigue 

var hos akutsjuksköterskorna en ständig rädsla att begå misstag i sitt arbete och sina 

arbetsuppgifter. Att i sin yrkesroll ständigt möta psykiskt krävande arbetsuppgifter kunde 
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även det bidra till compassion fatigue (Escríba-Agüir, Martín-Baena & Pérez-Hoyos, 

2006). 

 

Etiska dilemman 

Att utföra livsuppehållande åtgärder på patienter vars liv inte kommer gå att rädda är enligt 

Fernandez-Parsons, Rodriguez och Goyal (2013) och Mealer, Burnham, Goode, Rothbaum 

och Moss (2009) en starkt bidragande faktor till compassion fatigue. Fernandez-Parsons et 

al. (2013) identifierar även känslan av att anhöriga har en önskan om livsuppehållande 

åtgärder på patienten, trots att man som sjuksköterska vet att det i slutändan enbart bidrar 

till mer lidande, som en bidragande faktor. Lavoie, Talbot och Mathieu (2011) menar att 

det inte är dödsfallet i sig, utan specifika omständigheter runt det, till exempel förlängda 

och fruktlösa akutvårdsinsatser, som skapar en riskfaktor för compassion fatigue. 

 

Samspelet med anhöriga 

Ibland är det inte händelsen i sig, utan omständigheterna runt den, som skapar stress, till 

exempel att bemöta oroliga anhöriga i en traumatisk situation kan ge upphov till 

compassion fatigue (Lavoie et al., 2011). I den kinesiska studien av Lu et al. (2015) 

uppkommer även den faktor att anhöriga är otrevliga, oartiga och svåra att samarbeta med. 

Däremot, i studien av Adriaenssens, De Gucht och Maes (2012) uppger endast två och en 

halv procent av de tillfrågade akutsjuksköterskorna att interaktionen med anhöriga är något 

som upplevs som traumatiskt. 

 

Socialt skyddsnät 

I studien av Von Reuden et al. (2010) framkommer det att de akutsjuksköterskor som 

drabbas av compassion fatigue i större utsträckning lider brist på, eller är inte mottagliga 

för, socialt stöd från vänner och familj. Bristande socialt stöd visade i studien av 

Adriaenssens et al. (2012) ha en liten men signifikant betydelse för utvecklandet av 

compassion fatigue. I studien av Duffy, Avalos och Dowling (2015) finns däremot inget 

samband mellan compassion fatigue och socialt stöd från vänner och familj. 

 

Traumatisering 

 

Lidande och död 

Att vårda kritiskt sjuka, skadade och döende patienter, att i sitt dagliga arbete ofta möta 

lidande och död, påverkar akutsjuksköterskornas psykiska välbefinnande och har i flera 

studier visat sig vara en starkt bidragande faktor till utvecklandet av compassion fatigue 

(Lavoie et al., 2011; García-Izquierdo & Ríos-Rísquez, 2012; Gillespie & Gates, 2013; Lu 

et al., 2015). Särskilt hög risk förelåg vid vårdandet av svårt sjuka och/eller döende barn 

(Lavoie et al., 2011; Adriaenssens et al., 2012), samt om man som akutsjuksköterska 

behövde vårda en anhörig eller kollega (Lavoie et al., 2011). Att efter traumatiska 
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händelser och vårdsituationer inte ha möjlighet att få delta i debriefing bidrog ytterligare 

till utvecklande av compassion fatigue (Von Reuden et al., 2010; Gillespie & Gates, 2013). 

 

Utsatthet 

Minnen av specifika traumatiska händelser på jobbet som tränger sig på (Dominguez-

Gomez & Rutledge, 2009) och/eller en oförmåga att koppla bort tankar på jobb och 

patienter efter avslutat arbetspass (Dominguez-Gomez & Rutledge, 2009; Duffy et al., 

2015) är kopplade till utvecklandet av compassion fatigue. Även att upprepat i sitt arbete 

utsättas för traumatiska händelser visade sig vara en tydlig faktor (Adriaenssens et al., 

2012). Aggressivt beteende och fysiskt eller psykiskt hot eller våld från patienter, anhöriga 

eller kollegor var negativt inverkande faktorer på akutsjuksköterskors välmående (Lavoie 

et al., 2011; Adriaenssens et al., 2012).  

 

Arbetsplatsrelaterade faktorer 

 

Stöd 

Ett tydligt samband fanns mellan uteblivet eller lågt stöd från chefer och ledare och ett 

minskat välmående på arbetsplatsen samt utvecklandet av compassion fatigue (Escribá-

Agüir et al., 2006; Adriaenssens, De Gucht, Van der Doef & Maes, 2011; García-Izquierdo 

och Ríos-Rísquez, 2012; Adriaenssens, De Gucht och Maes, 2015; Hunsaker, Chen, 

Maughan & Heaston, 2015; Lu et al., 2015). Detta kunde styrkas när det i studien av 

Adriaenssens et al. (2012) påvisas att ett direkt och relevant stöd från cheferna hade en stor 

betydelse för akutsjuksköterskorna och deras välmående på arbetsplatsen. Sawatsky och 

Enns (2012) och Hunsaker et al., (2015) såg i sina studier att en reducerad risk för 

compassion fatigue fanns hos de medarbetare som kände att de hade inflytande och 

medbestämmande över sin arbetssituation.  

 

Att bli sedd och uppskattad som medarbetare bidrog till upplevelsen av ett gott 

arbetsklimat och ökat engagemang (Adriaenssens et al., 2011). Escribá-Agüir (2006) säger 

däremot att sambandet mellan just inflytande över arbetssituationen och compassion 

fatigue hos akutsjuksköterskor saknas. I studien av Adriaenssens et al. (2015), 

identifierades mobbing inom personalgruppen som en orsak till compassion fatigue och det 

påpekas att det är arbetsgivarens/chefernas ansvar att se till att mobbing inte förekommer 

på arbetsplatsen. 

 

Teamarbete 

Utebliven teamkänsla, när det i den grupp som ska samarbeta saknas kommunikation, 

visade sig i studierna av Adriaenssens et al. (2015), Garciá-Izquierdo & Ríos-Rísquez 

(2012) och Lu et al. (2015) ha ett tydligt samband med utvecklandet av compassion 

fatigue. Att en sådan låg eller helt utebliven teamkänsla bidrar till en sämre vård av 

patienten upplevde akutsjuksköterskorna i studien av Fernandez-Parsons et al. (2013) ha en 
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negativ inverkan på välmåendet. Samma studie pekar också på att compassion fatigue kan 

kopplas till upplevelsen av att arbeta i team med kollegor vars kompetens inte räcker till 

och därmed kan anses som en patientrisk (Fernandez-Parsons et al., 2013). Konflikter i 

personalgruppen visade sig vara direkt relaterat till traumatisk stress hos 

akutsjuksköterskorna och kan därmed vara en bidragande faktor till compassion fatigue 

(Von Reuden et al., 2010; Lavoie et al., 2011; Garciá-Izquierdo & Ríos-Rísquez, 2012; Lu 

et al., 2015).  

 

Arbetsplatsstruktur 

Flertalet av studierna i litteraturöversikten visar på det starka samband som finns mellan 

compassion fatigue och en hög arbetsbelastning (Mealer et al., 2009; Hooper, Craig, 

Janvrin, Wetsel & Reimels, 2010; Lavoie et al., 2011; Garciá-Izquierdo & Ríos-Rísquez, 

2012; Sawatsky & Enns, 2012; Lu et al., 2015). Även personalbrist är en bidragande faktor 

(Garciá-Izquierdo & Ríos-Rísquez, 2012; Sawatsky & Enns, 2012; Lu et al., 2015) dock 

finns ingen evidens på om dessa två faktorer står i relation med varandra. Att arbetsbördan 

är så pass tung eller att personalbristen så pass stor, så att det saknas möjlighet att kunna ta 

en rast efter att ha arbetat med svåra traumafall var en faktor för compassion fatigue enligt 

Gillespie & Gates (2013). Så även känslan av att inte kunna upprätthålla de krav som finns 

att tillgodose patientnöjdheten (Hooper et al., 2010). Den arbetsuppgift som hos 

akutsjuksköterskor i studien av Lavoie et al. (2011) bidrog som en faktor till compassion 

fatigue var att arbeta med triage, det vill säga göra en första bedömning av patienternas 

akuta tillstånd. 

 

Socioekonomi och anställningsvillkor 

I vården arbetar de flesta skift över dygnet och i studien av Sawatsky och Enns (2012) 

visade resultatet att akutsjuksköterskor som bara jobbade dagtid uppvisade en lägre grad av 

compassion fatigue jämfört med de som jobbade treskift eller nattskift. Helt i motsats till 

detta resultat säger Adriaenssens et al. (2011) att de akutsjuksköterskor som jobbar treskift 

är de som är mest nöjda och därmed har en lägre risk för utvecklandet av compassion 

fatigue. Däremot i studier av Dominguez-Gomez och Rutledge (2009), Adriaenssens et al. 

(2012) samt Adriaenssens et al. (2015) påvisas dock ingen ökad risk för compassion 

fatigue på grund av skiftarbete. Heltidsarbete har en negativ inverkan på det 

arbetsrelaterade välmåendet enligt Adriaenssens et al. (2012).  

 

Sjuksköterskor med enbart grundutbildning påvisar en högre grad av compassion fatigue 

jämfört med sjuksköterskor med vidareutbildning och utökat ansvar (Mealer et al., 2009; 

Duffy et al., 2015). Varken Dominguez-Gomez och Rutledge (2009), Von Reuden et al. 

(2010), Adriaenssens et al. (2012) eller  Adriaenssens et al. (2015) har dock kunnat påvisa 

något samband mellan compassion fatigue och utbildningsnivå hos akutsjuksköterskorna. I 

studien av Stathopoulou, Karanikola, Panagiotopoulouoch och Papathanassoglou (2011) 

ses en ökad risk för compassion fatigue hos de akutsjuksköterskor som är anställda inom 

den statliga sektorn. Låga löner och låg social yrkesstatus anges i studien av Lu et al. 

(2015) vara starkt kopplad till förekomsten av compassion fatigue. 
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Demografiska faktorer 

 

Erfarenhet inom akutsjukvård 

Att arbeta på en akutmottagning i många år innebär per automatik att man som 

akutsjuksköterska kommer i kontakt med och utsätts för fler traumatiska händelser än den 

som är ny på arbetsplatsen. Trots detta upplever de mer erfarna akutsjuksköterskorna en 

lägre grad av compassion fatigue än sina yngre kollegor (Mealer et al., 2009; Von Reuden 

et al., 2010;  Lavoie et al., 2011). 

 

Ålder och kön 

Akutsjuksköterskans ålder har i studier av Mealer et al. (2009) samt Hunsaker et al. (2015) 

visat sig ha en signifikant betydelse, låg ålder innebär en högre risk för utvecklandet av 

compassion fatigue, vilket resultatet i studien av Von Reuden et al. (2010) dock inte kunnat 

påvisa. Kvinnor hade i studien av Hooper et al. (2010) en statistiskt signifikant högre 

förekomst av compassion fatigue jämfört med sina manliga kollegor. Däremot kunde 

varken Dominguez-Gomez och Rutledge (2009), Von Rueden et al. (2010) eller Hunsaker 

et al. (2015) finna någon skillnad i förekomst av compassion fatigue gällande kön. 

 

Resultatsammanfattning 

 

I resultatet framträdde tydliga huvudkategorier och subkategorier innehållande de faktorer 

och omständigheter som bidrar till utvecklandet av compassion fatige hos 

akutsjuksköterskor. Under huvudkategorin psykosociala faktorer var de etiska dilemman 

som akutsjuksköterskan behöver handskas med de mest framträdande orsakerna till 

compassion fatigue. Att i sitt arbete ofta möta lidande och död påverkade 

akutsjusköterskans välbefinnande och denna traumatisering stod i direkt relation med 

utvecklandet av compassion fatigue. Flertalet arbetsplatsrelaterade faktorer visade sig ha 

en tydlig koppling till utvecklandet av compassion fatigue. Särskilt utmärkande var bristen 

på stöd från chefer och ledare samt avsaknad av teamkänsla, men även arbetstider och 

arbetsbelastning spelade in. Att vara ung och/eller ha en kort arbetslivserfarenhet var de 

främsta demografiska faktorer som låg bakom utvecklandet av compassion fatigue. 

 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Valet av metod föll på litteraturöversikt. Litteraturöversikten gjordes inom ämnet 

compassion fatigue, vilket är ett relativt nytt begrepp. Inom ämnet finns idag en adekvat 

mängd forskning att tillgå vilket underlättade vid valet av metod. Ett alternativ till 
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litteraturöversikt hade kunnat vara en intervjustudie för att få en bredare uppfattning om 

kvalitativa data, så som upplevelser och erfarenheter kopplade till ämnet. Dock föll detta 

val av metod bort på grund av tidsbrist.  

 

Tidigt stod det klart att en begreppsförvirring råder inom forskningsområdet, då konsensus 

saknas gällande compassion fatigue och andra snarlika begrepp som går in i varandra och 

har samma eller liknade betydelse. Utifrån denna erfarenhet gjordes en grundlig teoretisk 

kartläggning med hjälp av böcker, artiklar och webbsökningar, för att identifiera de 

vanligast förekommande termerna och därmed få fram lämpliga sökord. Detta gav en 

större bredd i sökningen, men det skulle också kunna bidragit ytterligare till oklarheter 

gällande begreppet och tolkning av resultatet, eftersom innebörden av termerna kan ses 

som en tolkningsfråga. I denna litteraturöversikt valdes termen compassion fatigue att 

innefatta de vanligaste begreppen som idag förekommer i ämnet. Att genomgående 

använda sig av en term underlättar förståelsen för läsaren och skapar en enhetlighet i just 

detta arbete. Validiteten kan dock påverkas negativt på grund av begreppsförvirringen; vad 

som är en artikel motsvarande syftet för en författare behöver inte vara det för en annan. 

Därför är det av vikt att forskning inom området vidareutvecklas, men även att begreppet 

som sådant analyseras och definieras, för att nå konsensus. 

 

Artikelsökningen utfördes i de internationellt erkända databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO.  Dessa databaser är kända för att innehålla omvårdnadsforskning (Polit & 

Beck, 2012). Flertalet av de artiklar som inkluderades i denna litteraturöversikt 

förekommer även i annan forskning. Detta skulle kunna innebära att de sökord som 

använts varit relevanta och att det finns en vetenskaplig tyngd i forskningen kring ämnet. I 

databaserna PubMed och CINAHL användes identiska sökord, medan det i PsycINFO till 

viss del användes för den databasen unika sökord. Dock var innebörden av dessa gentemot 

innebörden av sökorden i PubMed och CINAHL likvärdiga, vilket säkerställdes genom att 

använda de enskilda databasernas specifika ämnesord. Genom att presentera 

artikelsökningen i tabeller redovisades innehållet på ett lättöverskådligt sätt för att 

underlätta för läsaren. På ett enkelt sätt kan sökningarna göras om och samma sökresultat 

kan då uppnås, vilket ger litteraturöversikten en bra reliabilitet.  

 

Artiklarnas tidsbegränsning bestämdes till tio år. Till en början sattes tidsperioden 2006-

2016, men vid tidpunkten för artikelsökningarna, februari 2016, hade inga artiklar släppts 

som var från 2016, varför spannet sattes till 2005-2015 istället. Helst skall den forskning 

som används vara yngre än fem år (Forsberg & Wengström, 2013). 14 artiklar av 17 som 

användes i denna litteraturöversikt stämmer in på denna rekommendation men resterande 

tre artiklar, med publikationsår 2006, 2009 och 2009, bedömdes ändå vara av hög 

vetenskaplig kvalitet och ha en fortsatt relevans för ämnet. Totalt användes 17 artiklar i 

litteraturstudien, där 16 var kvantitativa och en var kvalitativ. Ambitionen var att inkludera 

fler artiklar med kvalitativ forskning, men det fanns få inom ämnet som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte, där av den ojämna fördelningen. Användandet av mestadels 

kvantitativ forskning i litteraturöversikten bidrog till en ökad generaliserbarhet eftersom 

artiklarnas resultat visade sig vara till största delen överensstämmande med varandra, även 

om det fanns vissa specifika motsättningar, vilka diskuteras i resultatdiskussionen. 
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Artiklarna har lästs igenom ett flertal gånger av båda författarna för att säkerställa att 

resultatet tolkats korrekt. Vissa artiklars resultatredovisningar var dock ändå svårtolkade på 

grund av avancerade statistiska tabeller och viss risk fanns för tolkningsfel, detta även 

relaterat till författarnas oerfarenhet att tolka och läsa statistiska data. Alla artiklar utom en 

visar ett etiskt godkännande för sin studie. Denna artikel saknar denna information i 

klartext, men det går att läsa sig till och förstå att ett etiskt godkännande förekommit. 

Enligt Polit och Beck (2012) ska artiklar följa de forskningsetiska regler och koder som 

finns. 

 

Forskning från olika delar av världen har sammanställts i denna litteraturöversikt; USA, 

Kanada, Spanien, Kina, Grekland, Nederländerna och Irland. Denna spridning av 

forskningsresultatens härkomst visar att compassion fatigue hos sjuksköterskor inom 

akutsjukvård är ett globalt problem där etnicitet och härkomst saknar betydelse.  

 

Resultatdiskussion 

 

I denna diskussion har vi använt oss av Marion Conti-O´hares (2002) teoretiska modell 

”the theory of the nurse as a wounded healer” som ett stöd och ett ramverk att diskutera 

vårt resultat mot. Denna teori uppmärksammar att alla människor påverkas av trauman och 

att traumatiska händelser kan orsaka långsiktig påverkan på individens psykiska, fysiska, 

emotionella, sociala och andliga hälsa. Vidare bekräftar teorin att det finns kapacitet hos 

alla individer att läka detta själsliga trauma genom att öppna upp för och ta del av till 

exempel den sjuke patientens lidande. Men för att lyckas med detta krävs att individen 

(sjuksköterskan) identifierat och tagit lärdom av sina tidigare traumatiska upplevelser, 

annars riskerar empatin att utebli. Akutsjuksköterskors arbete och arbetsmiljö består av ett 

högt tempo och snabba beslut. Dock har studier visat på att allt för många stressorer kan 

leda till såväl fysisk som psykisk utbrändhet (Potter, 2006). På 1990-talet användes för 

första gången begreppet compassion fatigue för att beskriva just den typ av utbrändhet eller 

empatitrötthet som kan drabba personer inom vårdande yrken (Joinson, 1992; Figley, 

2002). En vårdgivare kan utveckla compassion fatigue då denne tar till sig och bär med sig 

smärta eller ångest i sin relation till patienter och anhöriga. Detta innebär att vårdgivare 

engagerar sig så djupt i den traumatiserade patienten att de själva också traumatiseras 

(Todaro-Franceschi, 2015).  

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva de faktorer och omständigheter som 

orsakar compassion fatigue hos sjuksköterskor inom akutsjukvård. Ett flertal faktorer och 

omständigheter identifierades, innehållande undergrupper; psykosociala faktorer, 

omständigheter kring traumatisering, arbetsplatsrelaterade faktorer samt demografiska 

faktorer. Compassion fatigue anses vara vanligare idag hos sjukvårdspersonal än tidigare 

och att det skulle kunna bero på det ökade patienttrycket på akutmottagningarna, 

personalbrist och nedskärningar i sjukvårdens ekonomi (Indiana State Nurses Association 

[ISNA], 2012). Men eftersom forskningsområdet i sig är relativt nytt och begreppet 

svårdefinierat saknas jämförande statistik från före 1990-talet.  
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Vissa kulturella skillnader kunde spåras i litteraturöversiktens resultat, framför allt 

skillnader mellan öst- och västvärlden. Till exempel är det i den kinesiska studien av Lu et 

al. (2015) en större förekomst av compassion fatigue kopplat till yrkesstatus, låga löner och 

hierarki än studier från något annat land. Dessutom är förhållandet mellan sjuksköterskan 

och anhöriga mer komplicerat och ansträngt än i västvärlden. Dock så är problemet med 

compassion fatigue ett globalt sådant, akutsjuksköterskor i hela världen drabbas och 

faktorerna som bidrar är i stort sätt desamma. Att långa arbetstider och skiftjobb skulle 

bidra till compassion fatigue råder det delade meningar om. Sawatsky och Enns (2012) 

visar på en ökad risk vid skiftarbete medan Adriaenssens et al. (2011) pekar på motsatsen, 

att skiftarbete till och med minskar risken för compassion fatigue. Att arbetstiderna helt 

saknar betydelse för välmåendet påvisar; Dominguez-Gomez och Rutledge (2009), 

Adriaenssens et al. (2012) samt Adriaenssens et al. (2015). Vad dessa skilda resultat beror 

på är oklart. Skillnader i arbetsbelastning på respektive arbetsplats skulle kunna vara 

avgörande. Likaså om skiftarbetet är självvalt eller påtvingat eller om det finns skillnader i 

lönesättning beroende på arbetstider.  

 

Resultatet visar att det i vården av svårt sjuka, traumatiserade patienter eller anhöriga i kris 

finns en starkt ökad risk för compassion fatigue, särskilt om det inte finns möjlighet till 

debriefing efter traumatiska vårdsituationer och/eller händelser. Detta i kombination med 

ett tufft och ansträngt arbetsklimat, med långa arbetspass, personalbrist och stress bidrar till 

ett minskat välmående hos personalen. Inom akutsjukvården i allmänhet samt 

akutmottagningar i synnerhet är detta ett problem som bör uppmärksammas. Brist på stöd 

från chefer och ledare visade sig i litteraturöversikten vara några av de vanligast 

förekommande faktorerna för utvecklandet av compassion fatigue, vilket även 

uppmärksammats i tidigare studier av Wilkinson (2014), Adriaenssens et al. (2015), Healy 

och Tyrell (2011) samt Mealer och Jones (2013). Att det finns en positiv anda på 

arbetsplatsen, att som anställd känna sig sedd och hörd samt att få uppskattning visad för 

det arbete man utför, är viktiga parametrar för trivseln på arbetsplatsen. Särskilt inom 

akutsjukvården, som i studierna visat sig ha en hög risk för att sjuksköterskor ska utveckla 

compassion fatigue på grund av just bristande stöd, är det viktigt att identifiera problemen 

som finns i till exempel personalgruppen, hos individen eller i det strukturella arbetssättet.  

 

Brist på teamkänsla och konflikter inom arbetsgruppen har också visat sig ha ett tydligt 

samband med utvecklandet av compassion fatigue, vilket är viktigt för arbetsgivaren att 

uppmärksamma. En hög sjukfrånvaro i arbetsgruppen, kommunikationsproblem, 

negativism och konflikter mellan kollegor kan tyda på en utbredd compassion fatigue på 

arbetsplatsen (ISNA, 2012; Adriaenssens et al., 2015). För att motverka compassion 

fatigue inom akutsjukvården bör ledningen vara uppmärksam på att problemet existerar 

samt vara lyhörda för hur personalgruppen mår. Det bör vidare tillhandahållas regelbundna 

handledningsträffar med professionellt stöd för att underlätta för personalen att diskutera 

sina känslomässiga behov och copingmekanismer samt regelbunden debriefing för att 

hjälpa personalen att bearbeta sin oro (Wentzel & Brysiewicz, 2014).  

 

Precis som Conti-O´hare (2002) beskriver i ”the theory of the nurse as a wounded healer”, 

menar Figley (1995) att medarbetarna dels ska uppmärksammas på riskerna med att vårda 

svårt sjuka eller skadade patienter, men även få dem att förstå den belöning det ligger i att 
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hjälpa de lidande med att få tillbaka hopp och hälsa. Särskilt viktigt är det att stötta ung och 

oerfaren personal eftersom dessa enligt litteraturöversikten löper större risk att drabbas av 

compassion fatigue än sina äldre och mer erfarna kollegor. Dessa åtgärder borde ligga i 

arbetsgivarens intresse då förhindrandet av compassion fatigue förhoppningsvis kan göra 

att sjuksköterskor inom akutsjukvård känner att de orkar stanna kvar och utvecklas inom 

akutsjukvården. Detta gynnar såväl patientsäkerhet och arbetsmiljö samt ekonomi. 

 

Slutsats 

 

Resultatet visar att ett flertal faktorer påverkar den bristande ork och förlust av empati som 

sjuksköterskor inom akutsjukvård kan uppleva på sin arbetsplats, till exempel på 

akutmottagning, intermediärvård eller intensivvård. Faktorerna är både emotionella och 

strukturella men effekten av dem blir densamma; compassion fatigue. Sjuksköterskor 

behöver ta hand om sig själva både på och utanför arbetet för att på så sätt kunna 

säkerställa en god och empatisk vård till patienter och deras anhöriga.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Problemet med compassion fatigue måste uppmärksammas inom akutsjukvården. En ökad 

medvetenhet om problemet och förståelse kring de faktorer och omständigheter som 

orsakar denna nedsatta förmåga att visa empati, skulle bidra till ett bättre arbetsklimat inom 

den idag tung belastade akutsjukvården. Det borde ligga i arbetsgivarens intresse att 

tillgodose en attraktiv arbetsplats på alla plan. Hjälp och stöd med att finna avlastning och 

copingstrategier för medarbetarna skulle förmodligen bidra till en mer välmående 

organisation och nöjda medarbetare. Vidare forskning i ämnet behövs, framför allt 

kvalitativ sådan vilken idag är tämligen bristfällig. En kvalitativ forskning gör att man kan 

fånga upp och belysa akutsjuksköterskornas personliga erfarenheter och syn på problemet. 
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                          BILAGA I 
Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats,     modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

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 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

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

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 
otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

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

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd studie 

med adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

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

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat urval. 

Välbeskriven urvals-process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. Beskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

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

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/Typ 

Adriaenssens, 

Jef  

et al. 

2011 

Nederländerna 

Exploring the burden of 

emergency care: Predictors 

of stress-health outcomes 

in emergency nurses 

Hur akutsjuksköterskors arbetsmiljö och 

arbetssätt skiljer sig från 

allmänsjuksköterskors och i vilken 

utsträckning dessa skillnader påverkar 

akutsjuksköterskornas välmående i form 

av compassion fatigue, utbrändhet, 

engagemang etc. 

En tvärsnittsstudie med ett frågeformulär 

som delades ut till 15 belgiska 

akutmottagningar. Självadministrerad 

strukturerad undersökning.  

 

Jämförelsegruppen var 

allmänsjuksköterskor från ett sjukhus. 

N = 254 

(54) 

Akutsjuksköterskorna 

rapporterade högre grad av 

tidspress, lägre grad av 

medbestämmande, 

relevanta arbetsuppgifter 

och uppskattning. En 

avgörande faktor till att 

undvika bristande empati 

och engagemang var ett 

starkt stöd och beröm från 

chefer och ledare. 

I RCT 



 
 

 

 

Adriaenssens, 

Jef  

et al. 

2012 

Nederländerna 

The impact of traumatic 

events in emergency room 

nurses: Findings from a 

questionnaire survey 

Syftet med studien var att undersöka 

frekvensen av utsatthet för och typen av 

traumatiska händelser hos 

akutsjuksköterskor samt förekomsten av 

stressyndrom, compassion fatigue och 

somatiska besvär kopplade till dessa 

händelser.  

En tvärsnittsstudie med ett frågeformulär 

som delades ut till 15 belgiska 

akutmottagningar. 

N = 248 

(54) 

Nästan 25 procent av 

akutsjuksköterskorna 

rapporterade att de till följd 

av sina arbetsuppgifter på 

en akutmottagning upplever 

sekundär traumatisk stress 

och/eller andra 

stressymptom. Särskilt var 

omhändertagande av svårt 

sjuka eller avlidna barn, 

svårt skadade 

traumapatienter, upprörda 

och sörjande anhöriga eller 

våldsbenägna patienter det 

som rapporterades vara de 

främsta orsakerna till 

negativa psykologiska 

effekter. 

I RCT 

Adriaenssens, 

Jef  

et al. 

2015 

Nederländerna 

Causes and consequences 

of occupational stress in 

emergency nurses, a 

longitudinal study 

Syftet var att under en 18-

månadersperiod undersöka hur 

arbetsförhållanden och organisatoriska 

parametrar påverkar akutsjuksköterskors 

compassion fatigue, utmattning och 

jobbengagemang. 

En longitudinell panelundersökning med 

två urval (T1 och T2). 

N (T1) = 

254 (54) 

 

N (T2) = 

170 (34) 

Brist i socialt stöd och 

utebliven teamkänsla visade 

sig vara en stark källa till 

bristande engagemang i sitt 

jobb samt för compassion 

fatigue. 

I RCT 



 
 

 

 

Dominguez-

Gomez, Elvira 

et al.  

2009 

USA 

Prevalence of secondary 

traumatic stress among 

emergency nurses 

Syftet var att undersöka förekomsten av 

secondary traumatic stress (STS) hos 

akutsjuksköterskor. 

En explorativ jämförelsestudie. 

Akutsjuksköterskor fick utföra ett test 

med hjälp av Secondary Traumatic 

Stress Scale (STSS) samt ett 

frågeformulär innehållande 

demografiska data. 

N = 63 

(48) 

Vanligaste orsaken till STS 

hos akutsjuksköterskorna 

var oförmågan att koppla 

bort tankarna på jobbet och 

patienterna efter avslutat 

arbetspass. Näst vanligaste 

orsaken till STS var minnen 

av specifika traumatiska 

händelser på jobbet. 

Dessa orsaker resulterade i 

ett undvikande beteende 

gentemot patienter, 

compassion fatigue och ett 

minskat engagemang i sitt 

arbete. 

II RCT 

Dong-Mei, Lu 

et al. 

2015 

Kina 

Occupational stress and 

coping strategies among 

emergency department 

nurses of China 

Syftet med studien var att hos 

akutsjuksköterskor utforska 

arbetsrelaterade stressfaktorer och 

copingstrategier kopplade till dessa, samt 

bakomliggande faktorer till 

arbetsrelaterade stressreaktioner. 

En tvärsnittstudie med frågeformulär. 

Alla akutsjuksköterskor på 5 olika 

akutmottagningar fick en inbjudan att 

frivilligt deltaga i studien. 

N = 113 

(14) 

Resultatet visar att 46,9 

procent av 

akutsjuksköterskorna i 

studien upplever en hög 

grad av arbetsrelaterade 

stressfaktorer. De 

vanligaste orsakerna var 

rädsla för att begå misstag i 

arbetet, låg social status på 

yrket, konflikter med 

patienter och anhöriga samt 

konflikter på arbetsplatsen.  

I RCT 



 
 

 

 

Duffy, Emer 

et al. 

2015 

Irland 

Secondary traumatic stress 

among emergency nurses: 

a cross-sectional study 

Syftet var att mäta graden av 

självupplevd secondary traumatic stress 

(STS) hos akutsjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie med 

akutsjuksköterskor från tre 

akutmottagningar. Akutsjuksköterskorna 

fick utföra ett test med hjälp av 

Secondary Traumatic Stress Scale 

(STSS). 

N = 105 

(12) 

Vanligaste orsaken till STS 

hos akutsjuksköterskor var 

oförmågan att släppa 

tankarna på jobbet efter 

arbetsdagens slut. Även en 

känsla av att vara 

känslomässigt avstängd 

eller vilja undvika 

patientkontakt. 

I RCT 

Escribá-

Agüir, Vic 

et al. 

2006 

Spanien 

Psychological work 

environment and burnout 

among emergency medical 

and nursing staff 

Studiens syfte var att analysera 

sambandet mellan den psykosociala 

arbetsmiljön och burnout syndrome hos 

personal på akutmottagningar. 

En tvärsnittsstudie med randomiserat 

urval.  

Maslach´s burnout inventory (MBI) med 

tre dimensioner användes som verktyg. 

N = 639 

(306) 

Det hittades inget samband 

mellan compassion fatigue 

och fysisk ansträngning på 

arbetsplatsen. Dåligt stöd 

från chefer och ledare, lågt 

inflytande över 

arbetssituationen samt dålig 

teamkänsla med kollegor 

ökar risken för compassion 

fatigue. 

I RCT 

Fernandez-

Parsons, 

Robin 

et al.  

2013 

USA 

Moral distress in 

emergency nurses 

Hur vanligt förekommande är 

compassion fatigue hos 

akutsjuksköterskor samt vilja faktorer 

och situationer kan kopplas till 

syndromet? 

En kvantitativ, deskriptiv 

tvärsnittsstudie. Akutsjuksköterskorna 

fick ett frågeformulär innehållande 

Moral Distress Scale (MDS) för 

sjuksköterskor. 

N = 51 

(45) 

De vanligaste bidragande 

orsakerna till compassion 

fatigue var att arbeta med 

kollegor med låg 

kompetens, att uppleva att 

patienten får en sämre vård 

på grund av dålig 

teamkänsla hos 

vårdpersonalen samt 

upplevelsen av att 

livsuppehållande vård av en 

patient enbart bidrar till 

lidande.  

II RCT 



 
 

 

 

García-

Izquierdo, 

Mariano 

et al. 

2012 

Spanien 

The relationship between 

psychosocial job stress and 

burnout in emergency 

departments: An 

exploratory study 

Syftet var att undersöka bakomliggande 

faktorer som kan utlösa burnout 

syndrome hos akutsjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie med 

akutsjuksköterskor från tre 

akutmottagningar. Maslach´s burnout 

inventory (MBI) med tre dimensioner 

samt The Nursing Stress Scale (NSS) 

användes som verktyg. 

N = 191 

(71) 

Resultatet visade på fem 

faktorer som bidrar till 

burnout 

syndrome/compassion 

fatigue: konflikter inom 

personalgruppen, 

personalbrist, brist på 

socialt stöd, tung 

arbetsbörda samt lidande 

och död hos patienter.  

I RCT 

Gillespie, 

Gordon Lee 

et al. 

2013 

USA 

Using proactive coping to 

manage the stress of 

trauma patient care 

Studiens syfte var att ta reda på vilka 

copingstrategier akutsjuksköterskor 

använder sig av för att förebygga 

secondary traumatic stress (STS). 

Tvärsnittsstudie med en webbaserad 

enkät innehållande fem delar: 

Trauma Patient Event Questionnaire, 

Impact of Event Scale – Revised, 

Proactive Coping Inventrory, 

Cumulative Trauma Scale-Short Form 

och ett litet demografisk frågeformulär. 

N = 137 

(28) 

Resultatet visade att de 

faktorer som spelar roll i 

utvecklandet av STS var 

främst vården av mycket 

svårt sjuka patienter samt 

bristen på debriefing efter 

sådan händelse. Även 

avsaknaden av paus efter att 

ha arbetat med svåra 

traumafall bidrog till STS. 

Majoriteten av 

akutsjuksköterskorna 

använde sig av 

copingstrategier som för att 

minska risken för STS. 

Framförallt bestod dessa i 

planering av sitt arbete, ta 

kontrollen över situationen 

samt att få feedback på sitt 

arbete från vänner och 

kollegor. 

I RCT 



 
 

 

 

Hooper, 

Crystal 

et al. 

2010 

USA 

Compassion satisfaction, 

burnout, and compassion 

fatigue among emergency 

nurses compared with 

nurses in other selected 

inpatient specialties 

Studiens syfte var att utforska 

förekomsten av compassion fatigue, 

compassion satisfaction och burnout hos 

akutsjuksköterskor i jämförelse med 

allmänssjuksköterskor 

En explorativ tvärsnittsstudie med 

akutsjuksköterskor från en 

akutmottagning och 

allmänsjuksköterskor från tre 

vårdavdelningar. Instrumentet som 

användes var The Professional Quality 

of Life: Compassion Satisfaction and 

fatigue subscales, RIV (ProQOL R-IV) 

N = 114 

(24) 

Studien visade inte på 

någon signifikant skillnad 

för risken för compassion 

fatigue hos 

akutsjuksköterskor. 

Slutsatsen är att de faktorer 

som ligger bakom 

utvecklandet av compassion 

fatigue, i denna studie 

framför allt kraven på att 

upprätthålla en 

patientnöjdhet samt tung 

arbetsbörda, även finns hos 

sjuksköterskor på 

vårdavdelningarna. 

I RCT 



 
 

 

 

Hunsaker, 

Stacie 

et al. 

2015 

USA 

Factors that influence the 

development of 

compassion fatigue, 

burnout and compassion 

satisfaction in emergency 

department nurses 

Syftet med studien var att bestämma 

förekomsten av compassion fatigue, 

compassion satisfaction och burnout hos 

akutsjuksköterskor i USA samt att 

undersöka vilka faktorer som bidrar till 

utvecklandet av compassion fatigue, 

compassion satisfaction och burnout hos 

denna grupp av sjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie med 

ickeexperimentell och deskriptiv design. 

Deltagarna i studien var 

akutsjuksköterskor från hela USA. 

Instrumentet som användes var The 

Professional Quality of Life: 

Compassion Satisfaction and fatigue 

subscales, RIV (ProQOL R-IV) 

N = 278 

(722) 

De akutsjuksköterskor som 

jobbat färre år tenderade i 

högre grad att drabbas av 

compassion fatigue i 

jämförelse med de som 

varit länge i yrket. 

En hälsosam och trevlig 

arbetsplats inkluderar ett 

starkt stöd från chefer, en 

hög grad av 

medbestämmande hos 

medarbetarna samt att bli 

sedd som medarbetare, 

vilket är faktorer som leder 

till högre compassion 

satisfaction. I motsats till 

detta är då avsaknaden av 

dessa faktorer som bidrar 

till uppkomsten av 

compassion fatigue. 

I RCT 



 
 

 

 

Lavoie, 

Stéphan 

et al. 

2011 

 

Kanada 

Post-traumatic stress 

disorder symtoms among 

emergency nurses: their 

perspective and a ”tailor-

made” solution 

Att identifiera stödaktiviteter för de 

akutsjuksköterskor som blivit utsatta för 

arbetsrelaterade traumatiska händelser, i 

syfte att förebygga post traumatisk stress. 

En kvalitativ studie med 

fokusgruppsintervju med intervjuguide 

och sociodemografiskt frågeformulär. 

N = 12 

(3) 

Studien visade på flera 

faktorer som bidrar till 

stressyndrom hos 

deltagarna: vårda kritiskt 

sjuka och döende patienter, 

upplevelsen av att 

livsuppehållande vård av en 

patient enbart bidrar till 

lidande. Konflikter inom 

personalgruppen eller med 

läkargruppen, fysiskt eller 

psykiskt hot eller våld, 

oroliga anhöriga, hög 

arbetsbelastning, sitta i 

triage. 

I RCT 

Mealer, 

Meredith 

et al. 

2009 

USA 

The prevalence and impact 

of post traumatic stress 

disorder and burnout 

syndrome in nurses 

Syftet med studien var att undersöka om 

stress- och utbrändhetssyndrom är 

vanligt hos sjuksköterskor och ifall det i 

så fall kunde kopplas till ändrade 

upplevelser av såväl arbetet som fritiden. 

En tvärsnittsstudie, akutsjuksköterskor 

på ett sjukhus fick svara på 

frågeformulär. Fyra olika mätinstrument 

användes: The Hospital Anxiety and 

Depression Scale (HADS), PTSS-10, 

The Posttraumatic Diagnostic Scale 

(PDS) och The Maslach Burnout 

Inventory (MBI).  

N = 332 

(478) 

Psykiska symtom så som 

stress- och 

utbrändhetssyndrom är 

vanligt hos sjuksköterskor. 

De vanligaste faktorerna till 

dessa syndrom framkom 

vara vården av döende 

patienter samt en hög 

arbetsbelastning. 

I RCT 



 
 

 

 

Sawatzky,  

Jo-Ann 

et al. 

2012 

Kanada 

Exploring the key 

predictors of retention in 

emergency nurses 

Syftet var att utforska vilka faktorer som 

kan peka på orsakerna till att 

akutsjuksköterskor säger upp sig. 

En tvärsnittsstudie med frågeformulär 

till akutsjuksköterskor på en 

akutmottagning. Mätinstrumenten som 

användes var: The Perceived Nurse 

Working Enviroment scale (PNWE), 

The Engagement Composit 

Questionnaire och Professional Quality 

of Life (ProQOL). 

N = 261 

(481) 

Resultatet visade på en 

högre compassion fatigue 

hos de som jobbade skift. 

Låg bemanning och hög 

arbetsbelastning resulterade 

i compassion fatigue. 

Studien visade på vikten av 

att låta arbetstagaren känna 

sig delaktig och ha ett 

medbestämmande gav en 

högre compassion 

satisfaction och därmed 

minskade risken för 

uppsägning. 

 I RCT 

Stathopoulou, 

Hariklia 

et. al. 

2011 

Grekland 

Anxiety levels and related 

symtoms in emergency 

nursing personnel in 

Greece 

Studiens syfte var att undersöka 

förekomsten av ångest- och 

stressymptom hos grekiska 

akutsjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie med deskriptiv 

design användes. Akutsjuksköterskor 

från elva akutmottagningar i Grekland 

fick besvara frågeformulär. Instrumenten 

som användes var The Hamilton 

Anxiety Scale och The Maslach Burnout 

Inventory (MBI). 

N = 213 

(53) 

Studien hittade ingen 

signifikans för att det skulle 

finnas arbetsrelaterade 

faktorer som utlöser ångest- 

och stressyndrom. Däremot 

kunde en högre grad av 

dessa syndrom ses hos de 

kvinnliga deltagarna i 

jämförelse med männen. 

Även de sjuksköterkor som 

var anställda på statliga 

sjukhus upplevde en högre 

grad av compassion fatigue. 

I RCT 



 
 

 

 

Von Rueden, 

Kathryn 

et. al. 

2010 

USA 

Secondary traumatic stress 

in trauma nurses: 

Prevalence and exposure, 

coping, and 

personal/environmental 

characteristics 

Syftet var att bestämma förekomsten av 

Secondary Traumatic Stress (STS) hos 

akutsjuksköterskor/traumasjuksköterskor. 

En tvärsnittsstudie där 

akutsjuksköterskor/traumasjuksköterskor 

på ett sjukhus fick besvara ett 

frågeformulär. Det instrument som 

användes var The Penn Inventory. 

N = 128 

(134) 

Resultatet visade att de 

sjuksköterskor som var 

nyare i yrket som just 

akutsjuksköterskor (ej nya 

som sjuksköterskor) i högre 

grad drabbades av STS. De 

med längre erfarenhet av 

traumavård visade sig 

använda fler 

copingstrategier. 

Konflikter i 

personalgruppen var en 

faktor till STS samtidigt 

som att prata med kollegor 

var en copingstrategi. Få 

eller inga strategier för 

debriefing talade för en 

högre risk för STS. 

 

 

 


