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Sammanfattning 

Bakgrund: Den globala sjuksköterskebristen och omsättningen av sjuksköterskor 

är idag ett stort problem som bland annat leder till ökade kostnader och svårigheter 

att behålla en hög kvalitet på vården. En av anledningarna till att sjuksköterskor 

sjukskriver sig är den emotionella påfrestning som yrket medför. Compassion 

fatigue är ett begrepp som belyser de negativa effekter som kan komma av en 

långvarig exponering för andras lidande. Förutom sjukskrivningar kan compassion 

fatigue leda till högre benägenhet att begå kliniska misstag, försämrad vård och 

social isolering. 

 

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att belysa compassion fatigue inom 

sjuksköterskeyrket genom att utforska de resurser och strategier som 

sjuksköterskor använder sig av för att motverka compassion fatigue.   

 

Metod: En litteraturöversikt baserad på 13 vetenskapliga artiklar.  

 

Resultat: Resultatet delades upp i två domäner: resurser och strategier. Att få stöd 

var den mest förkommande resursen, att ventilera genom samtal var den vanligaste 

strategin och denna resurs respektive strategi förekom i 12 av de 13 artiklarna. 

Övriga resurser som framkom var: att ges möjlighet till reflektion och att ha tid 

och plats för vila.  Övriga strategier som framkom var att utöva religion och 

andlighet, att motionera, att ägna sig åt fritidsaktiviteter, att undvika svåra 

situationer, att förändra sin inställning samt att sätta gränser och hitta balans.  

 

Konklusion: Utifrån denna studie kan slutsatsen dras att sjuksköterskor 

verksamma inom olika verksamheter och i olika länder anser att socialt stöd samt 

att ventilera genom samtal på ett informellt sätt är betydelsefulla resurser och 

strategier för att motverka compassion fatigue. Vidare finns det en otydlighet kring 

begreppet. För fortsatt forskning är det viktigt att tydligt definiera och särskilja 

compassion fatigue från liknande begrepp.  

 

Nyckelord: compassion fatigue, burnout, sekundär traumatisk stress, 

sjuksköterska, strategier, resurser 



 

 
 

 

 
Abstract 

Background: Shortage and turnover of nurses is currently a major problem, 

leading to increased costs and difficulties maintaining high quality care. Emotional 

stress caused by the nature of the profession is one reason for sick leave amongst 

nurses. Compassion fatigue as a concept sheds light upon the negative effects 

caused by long-term exposure to the suffering of others. Compassion fatigue is 

linked to an increased tendency for clinical mistakes, reduced quality of care and 

social isolation. 

 

Aim: The purpose of this review of literature was to shed light on compassion 

fatigue within the nursing profession while exploring the strategies and resources 

that nurses use to deal with this. 

 

Method: A literature review based on 13 articles. 

 

Findings: The findings of this study were divided into two domains: resources 

and strategies. The resource and strategy most frequently mentioned by nurses, 

was to get support and to ventilate their emotions. Both occurred in 12 of the 13 

articles. Other resources that emerged were: to be given the opportunity to reflect 

and to have a time and place for rest. Other strategies that emerged were: to 

practice religion and spirituality, to exercise, engaging in hobbies, to avoid 

difficult situations, to change their attitude, to set limits and to find a work-life 

balance. 

 

Conclusion: Based on this study it can be concluded that nurses in several 

different settings and countries consider social support and to ventilate their 

feelings in an informal way valuable resources and strategies in managing 

compassion fatigue. The definition of compassion fatigue suffers from a great 

ambiguity and needs to be further defined and separated from similar terms.  

 

Key words: compassion fatigue, burnout, secondary traumatic stress, nurse, 

strategies, resources  
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Inledning 

Under sjuksköterskeutbildningen diskuteras International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor. Ett område, som handlar om sjuksköterskan och 

yrkesutövningen, talar bland annat om vikten av att ”Sjuksköterskan sköter sin 

hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras” (International Council of Nurses, 

2012/2014, s. 5). Att arbeta som sjuksköterska kan vara emotionellt påfrestande 

men hur gör sjuksköterskor för att hantera denna påfrestning utan att förmågan att 

ge vård äventyras? Under litteratursökningen framträdde ett begrepp som tidigare 

inte tagits upp under utbildningen: compassion fatigue. Att belysa ämnet kändes 

högst relevant, då det tydligt hänger ihop med sjuksköterskors välmående och 

förmåga att ge god omvårdnad.  

 

Bakgrund 

Vård- och omsorgspersonal är i Sverige den personalgrupp som står för flest antal 

sjukfall med 171 per 1000 anställda (Försäkringskassan, 2015). Vad gäller sjukfall 

med en psykisk diagnos lider personal inom yrken där man kommer i nära kontakt 

med andra en betydligt högre risk att drabbas (Försäkringskassan, 2014). Andelen 

legitimerad vårdpersonal i relation till befolkningsmängden har ökat inom de flesta 

yrkeskategorier. Undantaget är sjuksköterskor och barnmorskor där man såg en 

minskning mellan 2013–2014, vilket statistiskt påvisar den sjuksköterskebrist vi 

idag har i Sverige (Socialstyrelsen, 2016). Även internationellt finns en stor 

sjuksköterskebrist. I en rapport från 2002 bedömdes att omkring 120,000 

sjuksköterskor saknades på de amerikanska sjukhusen (Veterans Health 

Administration [VHA], 2002).  

 

Förutom att det finns en uttalad sjuksköterskebrist så är omsättningen av 

sjuksköterskor hög på många avdelningar. I en studie gjord på ett svenskt sjukhus 

uppmättes personalomsättningen i genomsnitt till 17 procent och var på vissa 

avdelningar så hög som 24 procent (Sellgren, Kajermo, Ekvall & Tomson, 2009). 

Detta innebär att på avdelningarna med högst personalomsättning hade nästan en 

fjärdedel av personalen bytts ut efter ett år. I en amerikansk studie (Park, Boyle, 

Bergquist-Beringer, Staggs, & Dunton, 2014) analyserades data från 465 sjukhus, 
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fann man att omsättningen av sjuksköterskor hade en signifikant effekt (p = .038) 

för uppkomsten av trycksår på avdelningen. Effekten kom inte direkt utan 

påvisades under nästkommande kvartal. En hög personalomsättning hade därför en 

negativ effekt på vårdkvaliteten under övergångstiden för både kvarvarande och 

nya sjuksköterskor (Park et al., 2014). I en annan amerikansk studie kunde man se 

att de vårdorganisationer som hade en låg personalomsättning hade en lägre 

patientmortalitet och kortare vårdtider, justerad för risk och allvarlighetsgrad 

(VHA, 2002). En låg personalomsättning kan förutom att bidra till en bättre vård 

även kan leda till minskade kostnader och en ökad produktivitet inom hälso- och 

sjukvården (Buchan, 2010).  

 

Travelbees teori för omvårdnad 

Enligt Travelbee (1971) är omvårdnad en mellanmänsklig process, då det alltid 

berör andra människor, antingen direkt eller indirekt. Process syftar till att det är 

en rad händelser eller erfarenheter mellan sjuksköterskan och individen som 

ständigt förändrar och påverkar både individen och sjuksköterskan. 

Sjuksköterskans uppgift är att stödja en enskild människa eller familjs förmåga att 

förhindra eller hantera sin sjukdom och lidande. Sjukdom, lidande och död är 

enligt Travelbee (1971) något som alla människor kommer i kontakt med någon 

gång i livet. Sjuksköterskan skall även ge vägledning för att hitta mening i dessa 

upplevelser. Sjuksköterskan kan hjälpa den sjuke att hantera sitt lidande eller sin 

sjukdom genom att upprätta en relation till denne, och på så sätt ge individen en 

känsla av att vara förstådd och att inte vara ensam. Relationen skall bygga på att 

både sjuksköterskan och den sjuke uppfattar varandra som unika personer istället 

för som sjuksköterska och patient. Travelbee (1971) betonar vidare att ingen 

människa kan bli exponerad för återkommande sjukdom, lidande och död utan att 

själv förändras. Genom att ställas inför andras sårbarhet, kommer sjuksköterskan 

automatiskt i kontakt med sin egen. Sjuksköterskans sätt att hantera detta är 

avgörande för förmågan att kunna förstå och vårda sjuka och lidande patienter.  

 

Compassion fatigue  

Compassion fatigue är ett relativt nytt begrepp som syftar till den fysiska och 

emotionella utmattning som över tid kan drabba personer som jobbar inom vården 
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och inom liknande yrken där man hjälper andra människor. I svenska ordböcker 

ses översättningar som empatitrötthet, medkänsleutmattning (compassion fatigue, 

u.å.a) och empatisk leda (compassion fatigue, u.å.b). Då det inte verkar finnas 

någon vedertagen översättning används den engelska termen. Förekomsten av 

compassion fatigue inom dessa så kallade hjälpande yrken kan vara så hög som 

40–85% (Mathieu, 2012). I en studie som analyserade begreppet, sågs compassion 

fatigue vara resultatet av en progressiv och kumulativ process, orsakat av 

återkommande och intensiva kontakter med patienter, användandet av sig själv, 

samt en exponering för stress. Samma studie definierar begreppet som ett tillstånd 

då sjuksköterskan inte längre kan återhämta sig från den påfrestning som 

medlidande orsakar (Knobloch Coetzee & Klopper, 2010).  

 

Symtom vid compassion fatigue är bland annat energibrist, apati, känslolöshet, 

kallsinnighet, samt fysiska effekter som huvud- och muskelvärk, tryck över bröst, 

hjärtklappning och problem från mag-tarmkanalen. Eftersom compassion fatigue 

ses som en progressiv process kan även vissa tecken ses redan innan det slutgiltiga 

stadiet har infunnit sig. De tecken som föranleder compassion fatigue inkluderar 

minskad fysisk styrka och uthållighet, försämrad prestationsförmåga, trötthet och 

ökade fysiska besvär. De emotionella effekterna som ses är bland annat en 

minskad entusiasm, lättretlighet, emotionell avtrubbning samt en känsla av att vara 

emotionellt överväldigad (Knobloch Coetzee & Klopper, 2010).   

 

I den kliniska verksamheten har compassion fatigue kunnat kopplas ihop med 

försämrad vårdkvalitet, ökad risk för kliniska misstag och en ökning i antal 

sjukskrivningar. Compassion fatigue påverkar även förmågan att knyta an och 

känna empati gentemot vänner och familj och har därför även setts leda till social 

isolation och skilsmässa (Mathieu, 2012). Enligt Stamm (2010) kan man bryta ner 

compassion fatigue i två områden. Det första området belyser de effekter som kan 

ses i samband med burnout och det andra området berör sekundär traumatisk 

stress, vilket illustreras i figur 1.  
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Figur 1. Samband mellan compassion fatigue, burnout och sekundär traumatisk stress.  

 

Burnout, som på svenska översätts som utbrändhet eller utmattningssyndrom, kan 

ses som en gradvis förlust av idealism, mål samt energi och är ett resultat av en 

långvarig exponering för stress (Baker, 2012). Burnout drabbar framför allt 

personal med nära kontakt med människor, till exempel vård- och 

omsorgspersonal (Socialstyrelsen, 2003). Upp till var tredje nyutexaminerad 

sjuksköterska upplever svåra symtom på burnout under sina första tre år i yrket 

(Gustavsson, Hultell & Rudman, 2013). 

 

De arbetsrelaterade faktorer som kan ligga till grund för burnout har i en studie 

sammanfattats som: hög arbetsbörda, låg kontroll över det egna arbetet, för lite 

belöning, bristande socialt stöd, orättvisor och skillnader i värderingar och ideal 

(Leiter & Maslach, 1999). Även om burnout är starkt relaterat till arbetsrelaterad 

stress, har man sett samma sjukdomsbild vid stress orsakat av exempelvis 

långvarig ekonomisk otrygghet respektive långvariga relationsproblem (Baker, 

2012; Socialstyrelsen, 2003).  

 

Symtomen vid burnout kan utvecklas under flera års tid. Gradvis försämras 

självförtroendet, prestations- och koncentrationsförmågan sjunker och ofta finns 

även nedstämdhet med i bilden. Vid pressade situationer kan burnout resultera i 

panikångestattacker (Socialstyrelsen, 2003).  
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Sekundär traumatisk stress är ett begrepp som används då en person blir 

traumatiserad av en händelse, utan att själv ha upplevt den. Att ta del av en 

traumatisk händelse, som upplevts av en annan, kan leda till samma symtom som 

vid direkt traumatisering. Effekterna av sekundär traumatisk stress inkluderar ett 

undvikande beteende gentemot situationer som kan påminna om händelsen, inre 

bilder, ett kamp-flykt-beteende, känslomässigt lidande och nedsatt 

prestationsförmåga. I de fall där symtomen blir betydande för en persons förmåga 

att fungera i vardagen kan diagnosen posttraumatiskt stressyndrom övervägas 

(Bride, 2012).  

 

Problemformulering 

Compassion fatigue är ett relativt nytt begrepp, men är inom vårdande yrken ett 

vanligt förekommande fenomen. Begreppet avser de negativa effekter som kan 

uppstå vid en långvarig exponering av andras sjukdom, lidande och trauma. Inom 

vården är compassion fatigue bland annat associerat med en högre benägenhet för 

kliniska misstag och en försämrad vård. Det kan även leda till ökat antal 

sjukskrivningar och kan därför tänkas vara en bidragande orsak till 

sjuksköterskebristen och den höga omsättning av sjuksköterskor som i sin tur 

också ger negativa effekter på vården. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa compassion fatigue inom 

sjuksköterskeyrket genom att utforska resurser och strategier som sjuksköterskor 

använder sig av för att motverka compassion fatigue.   

 

Definition av centrala begrepp 

Compassion fatigue 

Compassion fatigue definieras i den här litteraturstudien som ett tillstånd då 

sjuksköterskan förlorar förmågan att återhämta sig från den påfrestning som en 

exponering för andras sjukdom, lidande och trauma kan innebära. Compassion 
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fatigue kan även ses i samband med tillstånden sekundär traumatisk stress och 

burnout.  

 

Burnout 

Burnout ses i denna litteraturstudie som en reaktion till långvarig stress orsakat av 

arbetsplatsfaktorer som hög arbetsbelastning och låg kontroll över det egna arbetet 

eller sociala faktorer som ekonomisk otrygghet och relationsproblem.  

 
Strategi 

Strategi definieras i denna litteraturstudie ett personligt övergripande 

tillvägagångssätt för att nå ett visst mål.   

 

Resurs 

Resurser används i denna litteraturstudie som ett begrepp som syftar till de 

tillgångar i omgivningen som underlättar för att nå ett visst mål.   

 

Metod 

Design 

Studien är en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar om empirisk  

forskning. Genom att sammanställa empirisk forskning inom området 

sammanställdes och analyserades erfarenheter och kunskaper som är av värde för 

den enskilda sjuksköterskans förmåga att bedriva evidensbaserad vård (Segesten, 

2012a).  

 

Urval 

Litteratursökningen gjordes i november månad, 2016. De databaser som användes 

var CINAHL, PubMed och Web Of Science, vilka tillhandahölls av Högskolan 

Dalarnas bibliotek. Då denna litteraturstudie har ett omvårdnadsfokus, anses dessa 

databaser särskilt användbara (Polit & Beck, 2012). Sekundärsökning förekom för 

att ta vara på särskilt intressanta artiklar och deras bibliografi (Östlundh, 2012). 

Artiklar som inte fanns fritt tillgängliga beställdes via Högskolan Dalarnas 

bibliotek. Sökord som användes var ”compassion fatigue”, nurs*, strateg* och 
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cop*. Under sökningen användes booleska sök-operatorn AND. Se Tabell 1 för 

antal träffar vid olika kombinationer. Flera artiklar återkom i olika sökningar.  

 

Inklusionskriterier 

Artiklar skrivna på engelska och som har blivit vetenskapligt granskade. För att ta 

del av aktuell forskning begränsades urvalet till artiklar publicerade mellan 2010–

2016.  

 

Exklusionskriterier 

Artiklar som behandlar andra yrken än sjuksköterskans samt artiklar som handlar 

om sjuksköterskestudenters erfarenheter. Litteraturöversikter och 

diskussionsartiklar exkluderades från studien eftersom författarna önskade 

sammanställa ny kunskap från empiriska forskningsprojekt (Segesten, 2012b).   

 
Tabell 1. Sökmatris  

Databas 
 

Sökord Träffar Lästa 
abstrakt: 

Lästa 
artiklar: 

Granskade:  

CINAHL 
 

Compassion fatigue AND 
Nurs* AND 
Strateg*  

74 
52 
14 

 
 
14 

 
 
7 

 
 
5 

CINAHL 
 

Compassion fatigue AND 
Nurs* AND 
Cop* 

74 
52 
16 

 
 
16 

 
 
10 

 
 
5 

PubMed 
 

“compassion fatigue” AND 
Nurs* AND  
Strateg* 

304 
187 
38 

 
 
38 

 
 
13 
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PubMed 
 

“compassion fatigue” AND 
Nurs* AND  
cop* 

304 
187 
14 

 
 
14 

 
 
3 

 
 
2 

Web of 
Science 
 

“compassion fatigue” AND  
Nurs* AND 
Strateg* 

282 
121 
30 

 
 
30 

 
 
11 

 
 
3 

Web of 
Science 
 

“compassion fatigue” AND 
Nurs* AND 
Cop* 

282 
121 
32 

 
 
32 

 
 
13 

 
 
6 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

13 artiklar kvalitetsgranskades enligt två mallar som tillhandahölls av Högskolan 

Dalarna, se bilaga 2 och 3. Till sju av artiklarna användes en mall för kvalitativa 

studier och till två av artiklarna användes en mall för kvantitativa studier. De 
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resterande fyra studierna granskades med hjälp av båda mallarna, då de hade både 

en kvalitativ och kvantitativ design. Mallarna är modifierade versioner utifrån 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt Forsberg och Wengström (2008). 

Varje delfråga i granskningsmallen motsvarade ett poäng och maxpoäng var 29 för 

kvantitativa studier samt 25 för kvalitativa studier. Artiklarna kvalitetsgranskades 

först individuellt, för att sedan jämföras och diskuteras till dess att konsensus hade 

nåtts. Resultaten graderades i tre grader av kvalitet beroende på procent av den 

totala summan. Artiklar med kvalitetsgraden 80–100% var av hög kvalitet, 70–

79% av medel kvalitet, och 60–69% höll låg kvalitet. Alla 13 granskade artiklar 

valdes ut till litteraturstudien då samtliga bedömdes vara av hög kvalitet utom en 

(Hinderer et al, 2014) som bedömdes vara av medel kvalitet då den saknade tydligt 

formulerade frågeställningar, exklusionskriterier, tidpunkt för när studien 

genomfördes, en tydlig slutsats och en diskussion av etiska aspekter. Studien 

inkluderades då den bedömdes bidra till resultatet för denna litteraturstudie.  

 

Tillvägagångssätt 

Artikelsökningen skedde gemensamt och artiklar vars sammanfattning indikerade 

att artiklarna svarade på syftet valdes ut för vidare granskning. Båda författarna 

läste samtliga artiklar och därefter fördes en diskussion om artiklarnas relevans för 

litteraturstudien. Kvalitetsgranskningen gjordes först enskilt och därefter fördes en 

diskussion om artikelkvalitet till dess att koncensus uppnåtts. Efter detta lästes 

artiklarna enskilt, varpå en diskussion fördes om innehållet. Författarna ansvarade 

för att skriva olika delar av litteraturstudien och korrekturläste varandras bidrag 

under arbetets framskridande. 

 

Analys och tolkning av data 

Artiklarna lästes igenom flera gånger för en djupare förståelse av innehållet, 

därefter analyserades vad de olika artiklarnas resultat hade gemensamt respektive 

vad som skiljde dem åt, i enlighet med Friberg (2012). Artiklarnas innehåll 

diskuterades och en tabell över artiklarna skapades för att innehållet skulle bli mer 

överskådligt. Under arbetets gång har ett resultat växt fram i form av en mängd 

resurser och strategier som sjuksköterskor använde sig av för att motverka 

compassion fatigue. Det har kontinuerligt diskuteras med handledare om hur 
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resultatet skulle kunna delas upp i kategorier och domäner. Först sammanställdes 

kategorierna och därefter beslutades att kategorierna kunde delas upp i de två 

områdena ”resurser” respektive ”strategier” vilka sammanföll med 

litteraturstudiens syfte. 

 

 

Etiska överväganden 

Målsättningen för denna litteraturstudie var att de inkluderade studierna skulle 

redovisa ett gott forskningsetiskt resonemang. Det eftersträvades att finna studier 

där deltagandet byggde på frivillighet vilket innebar att deltagarna när som helst 

kunde välja att avbryta sitt deltagande i studien, utan vidare motivering. 

Deltagarna skulle ha fått information om respektive studies syfte och samtyckt till 

att medverka. Vidare skulle deltagarna garanteras anonymitet genom att inga 

personuppgifter redovisades vilka skulle kunna spåras till en enskild person (Polit 

& Beck, 2012; Sandman & Kjellström, 2013).  

 

Denna litteraturstudie genomfördes objektivt och utan några förutfattade meningar 

om hur resultatet skulle komma att bli (Polit & Beck, 2012). Litteratur uteslöts 

därför inte från denna litteraturstudie på grund av att den inte passade in 

förutbestämt resultat.   
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Resultat 

Resultatet bygger på 13 vetenskapliga artiklar. Sex av artiklarna var amerikanska, 

två var från Kanada, en ifrån Australien och en från Sydafrika. I två av artiklarna 

framgick inte ursprungsland. Sju av artiklarna hade en kvalitativ design, två hade 

en kvantitativ design och resterande artiklar hade en mix av de båda. 

Onkologisjuksköterskor belystes i flest artiklar följt av sjuksköterskor inom 

palliativ vård och hospis.  

 

I analysen framkom ett resultat som delades in i ett antal kategorier, vilka i sin tur 

kunde sorteras in under två domäner, resurser och strategier (tabell 2).  

 

Tabell 2. Sammanställning av resultat.  

Domän Kategori Författare 

Resurs Att få stöd (n=12) Dmytryshyn, Jack, Ballantyne, Wahoush & MacMillan, 2015; Drury, 
Craigie, Francis, Aoun, & Hegney, 2014; Harris, 2013; Hinderer et al., 2014; 
Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell, Polivka, Morris, Ryan & Taylor, 2016; 
Mason et al., 2014; Melvin, 2012; Perry, Toffner, Merrick & Dalton, 2011; 
Wahlberg, Nirenberg & Capezuti, 2016; Wenzel, Shaha, Klimmek, & 
Krumm, 2011; Yoder, 2010.  

 Att ges möjlighet till reflektion (n=5) Dmytryshyn et al., 2015; Harris, 2013; Ko & Kiser-Larson, 2016; Wahlberg 
et al., 2016; Wenzel et al., 2011. 

 
 

Att ha tid och plats för vila (n=4) Drury et al., 2014; Ko & Kiser-Larson, 2016; Wahlberg et al., 2016; Wenzel 
et al., 2011. 

Strategi Att ventilera genom samtal (n=12) Dmytryshyn et al., 2015; Drury et al., 2014; Harris, 2013; Hinderer et al., 
2014; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2016; Mason et al., 2014; 
Melvin, 2012; Wahlberg et al., 2016; Van der Wath, Van Wyk & Janse van 
Rensburg, 2016; Wenzel et al., 2011; Yoder, 2010.  

 Att utöva religion och andlighet (n=8) Hinderer et al., 2014; Harris, 2013; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et 
al., 2016; Wahlberg et al., 2016; Van der Wath et al., 2016; Wenzel et al., 
2011; Yoder, 2010.  

 Att motionera (n=7) Hinderer et al., 2014; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2016; 
Mason et al., 2014; Melvin, 2012; Wahlberg et al., 2016; Wenzel et al., 
2011.  

 Att ägna sig åt fritidsaktiviteter (n=7) Hinderer et al., 2014; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2016; 
Mason et al., 2014; Van der Wath et al., 2016; Wahlberg et al., 2016; Yoder, 
2010.  

 Att undvika svåra situationer (n=7) Drury et al., 2014; Hinderer et al., 2014; Mason et al., 2014; Perry et al., 
2011; Van der Wath et al., 2016; Wahlberg et al., 2016; Yoder, 2010.  

 Att förändra sin inställning (n=7) Dmytryshyn et al., 2015; Harris, 2013; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell 
et al., 2016; Mason et al., 2014; Perry et al., 2011; Yoder, 2010.  

 Att sätta gränser och hitta balans (n=6) Dmytryshyn et al., 2015; Mason et al., 2014; Melvin, 2012; Perry et al., 
2011; Van der Wath et al., 2016; Yoder, 2010.  
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Resurser 

Att få stöd 

Att känna stöd från sina kollegor var i de granskade studierna en ofta 

återkommande resurs för att kunna motverka compassion fatigue (Dmytryshyn et 

al., 2015; Drury et al., 2013; Harris, 2013; Hinderer et al., 2014; Ko & Kiser-

Larson, 2016; Mason et al., 201 4; Perry et al., 2011; Wahlberg et al., 2016; 

Wenzel et al., 2011). Att känna stöd från kollegor kunde till exempel handla om att 

inom arbetsgruppen vara uppmärksam på varandras mående, eller om att som 

kollegor ge varandra positiv feedback och visa varandra uppskattning. I två av 

studierna föreslogs mentorskap eller coaching-program som ett mer formellt stöd 

på arbetsplatsen (Drury et al., 2013; Perry et al., 2011).  

 

Tillgång till en stöttande chef lyftes fram som en viktig resurs för att kunna hantera 

svåra upplevelser på arbetet (Ko & Kiser-Larson, 2016; Melvin, 2012; Wahlberg 

et al., 2016). En miljö där ledarskapet fanns tillgängligt för sin personal, där öppna 

dörrar skapade goda förutsättningar för att sjuksköterskorna skulle kunna hantera 

den emotionella påfrestning de utsattes för (Ko & Kiser-Larson, 2016). Deltagare i 

en studie betonade att det betyder mycket att känna ledarskapets stöd: 

”Management support makes a huge difference. They can make or break the 

office” (Harris, 2013). Genom att sjuksköterskorna kände sig uppskattade av sin 

chef, kunde de lättare kan hantera emotionellt svåra situationer (Harris, 2013; 

Perry et al., 2011; Wahlberg et al., 2016).  

 

Stöd och uppskattning från familjen ansågs vara en faktor som bidrog till att 

motverka compassion fatigue (Drury et al., 2013; Harris, 2013; Ko & Kiser-

Larson, 2016; Markwell et al., 2015; Melvin, 2012; Perry et al., 2011; Wahlberg et 

al., 2016; Wenzel et al., 2011; Yoder, 2010). Vidare tycktes även stöd från vänner 

vara betydelsefullt för sjuksköterskans förmåga att motverka compassion fatigue 

(Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2015; Perry et al., 2011). 
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Att ges möjlighet till reflektion 

Det fanns ett behov av att få tillfälle till att reflektera, det vill säga noga begrunda 

svåra händelser tillsammans med kollegorna på arbetstid. I flera studier framkom 

sjuksköterskors önskemål om att kunna avsätta tid för reflektionsmöten där 

personalen tillsammans kunde gå igenom särskilt svåra upplevelser och bearbeta 

känslor och tankar (Dmytryshyn et al., 2015; Ko & Kiser-Larson, 2016; Wahlberg 

et al., 2016; Wenzel et al., 2011). Två av studierna visade att sjuksköterskor 

önskade få tillgång till stödgrupper (Harris, 2013; Wahlberg et al., 2016).  

 

Att ha tid och plats för vila  

Att prioritera sin rast betraktades som viktigt för att under arbetsdagen kunna 

varva ned och bearbeta tankar, känslor och upplevelser (Drury et al., 2013; Ko & 

Kiser-Larson, 2016; Wenzel et al., 2011). En av studierna återgav hur en 

sjuksköterska uttryckte sitt behov av rast och sin frustration över att inte hinna med 

dessa: ”The unit is just so busy that it’s like you don’t have time even to sit down 

and be upset about something and process it” (Wenzel et al., 2011, s. E276). 

Många sjuksköterskor i studierna uttryckte sin önskan om att kunna få tillgång till 

en plats eller ett rum avskilt enbart för vila, time-out och avslappning (Drury et al., 

2013; Ko & Kiser-Larson, 2016; Wahlberg et al., 2016; Wenzel et al., 2011).  

 

Strategier 

Att ventilera genom samtal 

Flera studier betonade vikten av att det under arbetsdagen skapades tillfällen då 

sjuksköterskan genom informella samtal med kollegor kunde få tillfälle att 

ventilera sina tankar, att få prata av sig om upplevelser som tyngde eller skapade 

oro eller osäkerhet (Dmytryshyn et al., 2015; Drury et al., 2013; Harris, 2013; Ko 

& Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2015; Melvin, 2012; Wahlberg et al., 2016; 

Van der Wath et al., 2016; Wenzel et al., 2011; Yoder, 2010). Att efter arbetstid 

samtala med sin egen familj om händelser på arbetet beskrevs som att sätt att 

försöka motverka compassion fatigue. Dock ansågs detta som en icke optimal 

strategi då familjemedlemmar sällan hade förståelse för arbetets karaktär. 

Sjuksköterskans tystnadsplikt sätter dessutom tydliga gränser för hur mycket man 
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kan dela med sig av (Drury et al., 2013; Harris, 2013). Ytterligare en resurs som i 

ett flertal studier sågs som värdefull för sjuksköterskor i deras hantering av 

compassion fatigue, var tillgången till en formell, oberoende samtalspartner i form 

av till exempel en kurator eller präst (eng. chaplain) (Drury et al., 2013; Harris, 

2013; Hinderer et al., 2014 Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2015; 

Mason et al., 2014; Wahlberg et al., 2016; Van der Wath et al., 2016; Wenzel et 

al., 2011; Yoder, 2010). 

 

Att utöva religion och andlighet 

Flera studier gav exempel på sjuksköterskor som berättade att de använde sig av 

bön i och inför svåra situationer på arbetet. Dessa sjuksköterskor menade att deras 

tro och övertygelse var en strategi för att orka fortsätta arbeta trots känslomässigt 

betungande erfarenheter (Hinderer et al., 2014; Harris, 2013; Ko & Kiser-Larson, 

2016; Markwell et al., 2015; Wahlberg et al., 2016; Van der Wath et al., 2016; 

Wenzel et al., 2011; Yoder, 2010). Meditation beskrevs vara ett verktyg som vissa 

sjuksköterskor använde sig av för att reflektera och bearbeta svåra känslor och 

upplevelser (Harris, 2013; Hinderer et al., 2014). 

 

Att motionera 

Regelbunden motion var en strategi som framkom i flera av de granskade 

studierna. Träning var för många ett effektivt sätt att själv kunna sänka sin 

stressnivå (Hinderer et al., 2014; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et al., 2015; 

Mason et al., 2014; Melvin, 2012; Wahlberg et al., 2016; Wenzel et al., 2011). De 

flesta sjuksköterskorna uppfattade träning som något positivt men det uttrycktes 

ändå vissa tveksamheter inför träning som en strategi för att minska stress: 

”…participants also suggested more social activities (staff parties or dinner) and 

group exercise opportunities to de-stress. There was tremendous consensus on 

parties but far less enthusiasm regarding exercise” (Harris, 2013, s. 451). En 

deltagare i en av studierna berättade om effekten som andra tycks få av träning: ” I 

know a lot of people that use like physical exercise and things as an outlet. Some 

people get something out of going to the gym—running, doing things like that to 

kind of try to relieve stress” (Wenzel et al., 2011, s. E277). 
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Att ägna sig åt fritidsaktiviteter 

Att ha en meningsfull fritid där det finns utrymme för att göra roliga saker som 

man mår bra av, att utöva hobbies och ägna sig åt sina intressen, ansågs av 

sjuksköterskor i flera studier utgöra en effektiv strategi för att motverka 

compassion fatigue (Hinderer et al., 2014; Ko & Kiser-Larson, 2016; Markwell et 

al., 2015; Mason et al., 2014; Van der Wath et al., 2016; Wahlberg et al., 2016; 

Yoder, 2010). Flera studier visade att hobbies som till exempel att titta på TV, 

lyssna på musik, syssla med trädgårdsskötsel eller ha ett husdjur, kunde användas 

som distraktion för att komma bort från tankar på känslomässigt tunga händelser 

på jobbet (Markwell et al., 2015; Mason et al., 2014; Van der Wath et al., 2016).  

 

Att undvika svåra situationer 

I två av studierna framkom en strategi som gick ut på att inom avdelningen byta 

arbetsuppgift eller patienter. På detta vis fick man enkelt till en form av 

miljöombyte vilket kunde leda till minskad emotionell press (Drury et al., 2013 

och Yoder, 2010). En snarlik strategi från en annan studie handlade om att försöka 

undvika känslomässigt obehagliga situationer eller möten med patienter. I den 

aktuella studien handlade det om att försöka undvika situationer där man måste 

vårda kvinnor som utsatts för våld i en nära relation (Van der Wath et al., 2016). 

Att komma bort från arbetet och vardagen genom att ta semester och kanske resa 

bort eller helt enkelt ta en extra dag ledigt skapade distans från arbetet och 

motverkade compassion fatigue (Hinderer et al., 2014; Mason et al., 2014; 

Wahlberg et al., 2016; Yoder, 2010). Önskan om att undvika en viss sorts situation 

kunde också resultera i att sjuksköterskan valde att byta arbetsplats, gå ner i 

arbetstid eller ta några extra dagars ledighet. En mer drastisk åtgärd som också 

sades tillämpas, var att helt lämna sjuksköterskeyrket (Perry et al., 2011; Yoder, 

2010). ”I just feel I am not making the difference that I wanted to make when I 

signed up to be a nurse. Maybe nursing isn’t for me” (Perry et al., 2011, s. 95). 
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Att förändra sin inställning 

Att fokusera på den uppgift man står inför just för tillfället var en strategi för 

återhämtning (Mason et al., 2014). Det betraktades av sjuksköterskorna som 

viktigt att bli medveten om sina egna förväntningar och därmed kunna hantera 

dem och lätta på kraven för att känslomässigt orka med vissa situationer 

(Dmytryshyn et al., 2015; Perry et al., 2011). Detta trots att det ibland kunde 

kännas som att det fanns ett stort glapp mellan en patients behov och 

sjuksköterskans empatiska förmåga att fylla behovet (Dmytryshyn et al., 2015). 

Flera studier lyfte förmågan att använda sig av humor som en strategi för att lätta 

på stämningen i en annars tung och känslomässigt svår situation. I artiklarna lyftes 

humor som effektiv både i relation till patienter, deras anhöriga samt kollegor. 

Skrattet sades vara en viktig komponent i en annars smärtsam och sorglig vardag. 

Humor hjälpte sjuksköterskorna att slappna av och släppa smärtsamma tankar samt 

hjälpte dem att klara av stressande situationer (Harris, 2013; Ko & Kiser-Larson, 

2016; Markwell et al., 2015; Yoder, 2010). 

 

Att sätta gränser och hitta balans 

Två av de utvalda studierna belyste att en sjuksköterskas förmåga att motverka 

compassion fatigue påverkas av den egna personliga inställningen till arbetet. Det 

sågs som viktigt att ta sig tid att tänka efter så att man kunde leva i nuet (Ko & 

Kiser-Larson, 2016; Yoder, 2010).  Sjuksköterskans förmåga att sätta gränser 

mellan sig själv och patienten och/eller dess anhöriga var en strategi som återkom i 

flera studier (Dmytryshyn et al., 2015; Mason et al., 2014; Melvin, 2012; Perry et 

al., 2011; Van der Wath et al., 2016; Yoder, 2010). I fyra studier betonades vikten 

av att hitta en balans mellan arbete och fritid, att vara noggrann med att inte ta med 

sig tankar om arbetet hem för att motverka compassion fatigue (Ko & Kiser-

Larson, 2016; Mason et al., 2014; Perry et al., 2011; Yoder, 2010). En studie 

citerade en sjuksköterska som beskriver sin inställning till arbetet:” I learned to try 

to keep a piece of me aside – lock a part of my heart away just for me and my 

personal life” (Perry et al., 2011, s. 96). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Under denna litteraturstudie har en mängd olika resurser och strategier 

framkommit som sjuksköterskor använder sig av för att motverka compassion 

fatigue. De resurser som framkom var att sjuksköterskor ansåg det viktigt att känna 

stöd från omgivningen, att sjuksköterskan gavs möjlighet till reflektion samt att det 

erbjöds både plats och tid för vila på arbetsplatsen. De strategier som 

sjuksköterskor ansåg vara viktiga för att undvika att drabbas av compassion fatigue 

var att ventilera sina känslor genom samtal, att utöva religion och andlighet att 

motionera och att ägna sig åt fritidsaktiviteter. Flera studier belyste strategier som 

handlade om sjuksköterskans beteende; att undvika svåra situationer, att bearbeta 

sin egen personliga inställning till yrket samt att sätta gränser och hitta balans 

mellan arbete och fritid. 

 

 

Resultatdiskussion 

Genom att diskutera upplevelser i arbetet med sjuka, lidande och döende patienter, 

kan sjuksköterskan börja få klarhet i sina känslor, och på så sätt motverka 

compassion fatigue.  Enligt Travelbee (1971) är det nödvändigt att sjuksköterskor 

ges möjligheten att diskutera sina känslor och tankar kring sina erfarenheter. 

Travelbee’s teori stämmer överens med resultatet i denna studie där socialt stöd 

var den vanligaste resursen och reflektion genom samtal var den vanligast 

förekommande strategin. Resultatet av denna litteraturstudie stöds även av annan 

litteratur inom området. I Zander, Hutton och Kings (2010) litteraturgenomgång 

fann man liknande strategier hos sjuksköterskor inom pediatrisk onkologi. Även i 

denna studie var de mest frekvent förekommande resurser och strategier i form av 

samtal och socialt stöd ifrån familj, team och organisation. Även Melvin (2015) 

lyfter vikten av stöd och ventilering hos sjuksköterskor inom palliativ vård och på 

hospice. Ytterligare en studie som undersökte compassion fatigue inom andra 

yrken, bland annat socialarbetare och hemtjänst, såg att socialt stöd även där var 

vanligaste strategin för att motverka compassion fatigue (Whitebird, Asche, 

Thompson, Rossom & Heinrich, 2013). I en Cochrane-analys från 2002 visades att 

formell debriefing inte hade någon effekt som behandling efter en traumatisk 
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upplevelse (Rose, Bisson, Churchill, Wessely, 2002). Värt att poängtera är att de 

studier som ligger till grund för resultatet lyfter samtal och ventilering som en sorts 

informell debriefing. 

 

Även i andra studier kunde ett flertal sjuksköterskor vidkännas de positiva effekter 

som träning har för att motverka compassion fatigue (Houck, 2014). Regelbunden 

träning är något som både Melvin (2015) och Whitebird et al. (2013) ser som en 

strategi för att hantera de påfrestningar som finns inom palliativ och hospis-

sjukvård. Även om motion är ett effektivt sätt att motverka stress så har forskning 

också visat att själva stressen negativt påverkar förmågan att ta initiativ till att 

träna (Stults-Kolehmainen & Sinha, 2014). Detta kanske kan förklara de 

tveksamheter som sågs kring träning. 

 

 

Om inte sjuksköterskan lyckas hantera emotionellt påfrestande situationer, uppstår 

en risk för att utveckla ett undvikande beteende. Genom att distansera sig ifrån 

patienten och situationen slipper sjuksköterskan påverkas lika starkt.  

Detta är ett icke-produktivt och icke-användbart sätt att hantera emotionell 

påfrestning (Travelbee, 1971). Trots att det undvikande beteendet inte har önskad 

effekt, visar ändå resultatet av denna litteraturstudie att många sjuksköterskor 

faktiskt försöker motverka compassion fatigue genom att på olika sätt undvika 

svåra situationer. En studie med deltagare från flera professioner inom palliativ 

vård beskriver en process av accepterande och mognad, vilket skulle kunna vara 

ett alternativ till det undvikande beteendet. Att acceptera att inte alla situationer 

har en lösning, att allt lidande inte går att lindra, att vårdpersonalen är begränsad i 

sin förmåga att hela, hjälper personalen att motverka compassion fatigue. Genom 

att mogna i detta accepterande lär sig personalen att uppskatta det goda i livet och 

prioritera rätt, vilket resulterar i ett bättre mående och ett lyckligare liv trots svåra 

upplevelser (Mota Vargas et al., 2016).  

 

Zander, Hutton och King (2010) fann att den personliga inställningen och attityden 

påverkade sjuksköterskornas förmåga att hantera de emotionella påfrestningarna. I 

ett par artiklar framgick att humor var en viktig strategi för att klara av den 
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emotionella påfrestningen. Jones och Tanay (2016) såg att många sjuksköterskor 

avstår från att använda sig av humor eftersom de är rädda att framstå som mindre 

kompetenta. Många sjuksköterskor kände inte heller till de positiva effekter som 

humor och skratt kan ha. Förutom positiva effekter i vården kan användningen av 

humor även leda till en bättre balans mellan fritid och arbete (Tremayne, 2014). 

Genom att sträva efter en bättre balans mellan arbete och fritid, motverkas 

compassion fatigue (Houck, 2014; Melvin, 2015). 

 

 

I en studie om personal som arbetar i palliativ vård, beskrivs en process av 

förändring, metamorfos, som personalen går igenom. Förändringen innebär ett 

lärande i hur man kan hantera de negativa aspekter som ett emotionellt 

engagemang kan innebära, och att hitta vägar för att dra nytta av de positiva 

effekterna som ett emotionellt engagemang kan föra med sig. Genom att upptäcka 

resurser och strategier och dessutom använda sig av dem, får sjuksköterskan 

redskap att hantera sina känslor och kanalisera dem på ett sätt som gynnar både 

dem själva och verksamheten. Sjuksköterskan växer då i sin självkännedom och 

får förutsättningar till att hitta en balans mellan priset av att vårda och 

tillfredsställelsen av att vårda (Mota Vargas et al., 2016). 

 

Metoddiskussion  

Urvalet av artiklar till denna litteraturstudie genomfördes genom sökning i för 

omvårdnadsområdet relevanta databaser. Sökorden ”compassion fatigue”, nurs*, 

strateg* samt cop*, användes och gav träffar relevanta för det valda 

ämnesområdet. Ytterligare sökord, till exempel resource*, skulle ha kunnat 

resultera i fler träffar vilket hade kunnat påverkat resultatet och dess tillförlitlighet. 

De booleska söktermerna OR eller NOT skulle möjligtvis ha kunnat underlätta 

sökningarna men detta hade inte förändrat resultatet utifrån de använda sökorden. 

 

Studier som berörde andra yrkesgrupper än sjuksköterskans exkluderades då denna 

litteraturstudie enbart fokuserar på just sjuksköterskor. Genom att inkludera studier 

som belyste andra yrkesgrupper som till exempel socionomer, skulle underlaget 
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för litteraturstudien ha blivit större och möjligtvis skulle resultatet ha sett 

annorlunda ut. 

 

Artiklarna som ingår i denna litteraturstudie bekräftar i mångt och mycket 

varandra. Flera av de resurser och strategier som framkommit upprepas i flera av 

studierna, vilket bidrar till litteraturstudiens tillförlitlighet (Friberg, 2012). Den 

höga kvaliteten hos de inkluderade artiklarna bidrar till litteraturstudiens giltighet. 

Endast en av 13 artiklar bedömdes vara av medel kvalitet men valdes ändå ut då 

den bedömdes bidra till studien. 

 

För att undvika plagiat studerades först innebörden av artiklarna för att sedan 

återberättas med egna ord. För att öka litteraturstudiens trovärdighet, har det vid 

översättningar från engelska eftersträvats att bevara kärnan i texten snarare än att 

översätta rakt av. Om otydligheter kring meningar förekommit har dessa 

diskuterats sinsemellan och vid osäkerhet kring ord har dessa slagits upp i lexikon 

och ordböcker för att säkerställa en korrekt förståelse.  

 

Avgränsningar avseende publiceringsdatum gjordes för att finna så ny forskning 

som möjligt då ämnet är synnerligen aktuellt och under ständig utveckling. 

Compassion fatigue är ett relativt nytt begrepp vars definition varierat inte enbart 

utifrån person, utan även utifrån tid. Studiens giltighet påverkas av att definitionen 

av compassion fatigue i de artiklar som står till grund för resultatet i denna 

litteraturstudie inte varit enstämmiga. En del av de utvalda artiklarna likställer 

compassion fatigue, burnout och sekundär traumatisk stress, medan andra skriver 

om dem som tre skilda begrepp. Ända sedan begreppet compassion fatigue 

myntades har det funnits svårigheter med att tydligt definiera och skilja mellan de 

olika begreppen som belyser de negativa effekter som kan komma av att vårda 

någon som till exempel varit med om ett trauma (Beck, 2011; Lynch & Lobo, 

2012; Stamm, 2010). Då begreppen compassion fatigue, burnout och sekundär 

traumatisk stress till stor del behandlar samma problematik, det vill säga 

emotionell påfrestning hos sjuksköterskor, var det av intresse att lyfta strategier 

och resurser som framkom i samband med alla tre begreppen. 
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Etikdiskussion 

De studier som ligger till grund för resultatet i denna litteraturstudie har bedömts 

vara godtagbara ur ett etiskt perspektiv. Studierna har föregåtts av etisk prövning 

eller redovisar sitt etiska resonemang till exempel i hur urvalet av deltagare har 

skett enligt forskningsetiskt goda principer. Deltagarna i studierna har givit sitt 

informerade samtycke och deltagandet i studierna har i samtliga fall varit frivilligt 

(Sandman & Kjellström, 2013). 

 

De flesta av de studier som granskats rapporterar de strategier som sjuksköterskor 

själva beskriver att de använder sig av eller resurser som de önskar få tillgång till. 

Detta betyder dock inte nödvändigtvis att dessa resurser och strategier har en 

bevisad effekt på compassion fatigue. Det är inte heller självklart att en resurs eller 

strategi som gynnar den enskilda sjuksköterskan också är gynnsam för gruppen 

som helhet. Till exempel kan ett undvikande beteende ha en god effekt för den 

sjuksköterska som slipper konfronteras med en obehaglig situation. Men i och med 

att en sjuksköterska i gruppen undviker situationen, blir arbetsbördan för 

kvarvarande sjuksköterskor desto tyngre. 

 

Det finns en stigmatisering kring begreppet compassion fatigue. Att drabbas, kan 

ses som ett personligt misslyckande och att man inte är tuff nog för yrket 

(Mathieu, 2012). Denna litteraturstudie tog detta i beaktning genom att återge och 

diskutera resultatet utan några personliga värderingar. Studien har även försökt 

bidra till en minskad stigmatisering genom att lyfta compassion fatigue som en 

vanligt förekommande och naturlig reaktion som kan komma av att vårda andra.  

 

I kvalitativa studier som ingår i denna litteraturstudie har datainsamlingen skett 

genom så kallade fokusgrupper. Det finns en risk att deltagarna i dessa grupper 

inte fullt ut klarar av att vara helt ärliga i sina svar avseende egna känslor och 

upplevelser. Anledningar kan vara att man inte känner sig trygg i gruppen eller på 

grund av den stigmatisering som finns kring begreppet.  
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Klinisk betydelse  

Det finns ett behov av att förse sjuksköterskor med resurser och strategier som stöd 

för att motverka compassion fatigue. Tillgången till fungerande resurser och 

strategier skulle kunna skapa goda förutsättningar för att sjuksköterskor ska lyckas 

hantera yrkets emotionella utmaningar. Sjuksköterskan själv skulle tjäna på att 

använda sig av strategierna för att förbättra sitt mående. Ett förbättrat mående hos 

sjuksköterskan bör resultera i högre prestationsförmåga och därmed förbättrad 

omvårdnad för patienten. Detta leder sammantaget till förbättringar för samhället 

då fler sjuksköterskor stannar i tjänsten och fler patienter får den omvårdnad de 

behöver och har rätt till. Samhällsnyttan och de goda konsekvenserna av att 

sjuksköterskor hittar strategier för att motverka compassion fatigue tycks därmed 

självklar.  

 

Slutsats 

Det finns en naturlig emotionell påfrestning inom sjuksköterskeyrket som i värsta 

fall kan leda till en försämrad vård och kan även tänkas vara en bidragande orsak 

till den globala sjuksköterskebristen. Förmågan att hantera denna påfrestning kan 

vara avgörande för att beskydda sin kapacitet och sin livslängd i yrket.  

 

I de 13 artiklar som resultatet grundar sig på kan man se att sjuksköterskor inom en 

rad olika inriktningar och i olika länder anser att socialt stöd och att ventilera sina 

känslor och tankar genom samtal är viktiga resurser och strategier för att kunna 

motverka compassion fatigue. De samtal som sjuksköterskorna anser vara 

värdefulla är av en informell natur. En del studier visar även att sjuksköterskorna 

även använder sig av andra resurser och strategier som hobbies, motion, andlighet 

och att de lyfter vikten av rast och vila. Vilka resurser och strategier som används 

kan därför tänkas vara individuellt, men kan även bero på bristande kunskap eller 

en rädsla att framstå på ett visst sätt.  

 

Det som framkommit genom denna litteraturstudie antyder att det kan vara 

fördelaktigt att sjuksköterskor känner till nyttan av stöd på arbetsplatsen och av 

samtal där känslor kan ventileras. Detta är en fråga för arbetsledningen men också 
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för den enskilda sjuksköterskan. Att arbeta som sjuksköterska innebär oftast 

teamarbete och i ett team samarbetar man, det handlar om ett givande och ett 

tagande. Den enskilda sjuksköterskan behöver förstå att hon eller han är en viktig 

del i att skapa goda förutsättningar för sin och sina kollegors förmåga att motverka 

compassion fatigue. 

 

Värdet av de resurser och strategier som framkommit genom denna studie kan 

sammanfattas med hjälp av ett citat från en sjuksköterska i en av de inkluderade 

studierna: ”... talking with colleagues, reflection, physical health [regular exercise], 

a supportive partner and supportive supervisors. I feel like without these ... I would 

not be doing this work” (Melvin, 2012, s. 609). 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det finns behov av fortsatt forskning om sjuksköterskans olika sätt att motverka 

compassion fatigue. Vidare behövs mer forskning om vilka resurser och strategier 

som är effektiva för att motverka compassion fatigue. 

 

Ytterligare forskning rekommenderas också för att tydligare definiera begreppet 

compassion fatigue och att särskilja det från liknande begrepp. För att kunna lindra 

de negativa effekterna som compassion fatigue medför måste begreppet först 

definieras (Ledoux, 2015). Då compassion fatigue inte tas upp inom ramen för 

sjuksköterskeutbildningen vore det även intressant att i framtida forskning 

undersöka hur stor påverkan en teoretisk förkunskap har för uppkomsten och 

hantering av compassion fatigue.  

 



 

 
 

Referenslista  

Baker, T.E. (2012). Burnout. In CR Figley (Ed.), Encyclopedia of Trauma (s. 69-

72). Los Angeles: Sage Publications. 

 

Beck, C. T. (2011). Secondary Traumatic Stress in Nurses: A Systematic Review. 

Archives of Psychiatric Nursing (25)1, 1-10. doi:10.1016/j.apnu.2010.05.005 

 

Bride, B. (2012). Secondary Traumatic Stress. I CR Figley (Ed.), Encyclopedia of 

Trauma (s. 600-602). Los Angeles: Sage Publications. 

 

Buchan, J. (2010). Reviewing The Benefits of Health Workforce Stability. Human 

Resources for Health (8)29. doi:10.1186/1478-4491-8-29 

 

Compassion fatigue. (u.å.a). I Svensk MeSH. Hämtad 10 januari, 2017, från 

https://mesh.kib.ki.se/ 

 

Compassion fatigue. (u.å.b). I Nationalencylopedin. Hämtad 10 januari, 2017, från 

http://www.ne.se 

 

*Dmytryshyn, A. L., Jack, S. M., Ballantyne, M., Wahoush, O., & MacMillan, H. 

L. (2015). Long-term home visiting with vulnerable young mothers: an 

interpretive description of the impact on public health nurses. BMC Nursing, 

(14)1, 1-14. doi: 10.1186/s12912-015-0061-2 

 

*Drury, V., Craigie, M., Francis, K., Aoun, S., & Hegney, D. G. (2014). 

Compassion satisfaction, compassion fatigue, anxiety, depression and stress in 

registered nurses in Australia: Phase 2 results. Journal of Nursing Management, 

(22)4, 519-531. doi: 10.1111/jonm.12168 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: 

värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 

Kultur. 

 



 

 
 

Friberg, F. (2012). Att utforma ett examensarbete. I F Friberg (Red.), Dags för 

uppsats. (s. 81-94). Lund: Studentlitteratur. 

 

Försäkringskassan. (2014). Sjukfrånvaro i psykiska diagnoser: En studie av 

Sveriges befolkning 16-64 år (Socialförsäkringsrapport 2014:4). Från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/03dcfe19-c989-4f46-a7f5-

760d573b8d1f/socialforsakringsrapport_2014_04.pdf?MOD=AJPERES 

 

Försäkringskassan. (2015). Yrke och sjukfall (Korta analyser 2015:1). Från 

https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/e1c99b35-629c-4801-944a-

81dd359b303c/korta-analyser-2015-1.pdf?MOD=AJPERES 

 

Gustavsson, P., Hultell, D., & Rudman, A. (2013). Lärares och sjuksköterskors 

hälsoutveckling och karriärvägar de första åren efter utbildning: Rapport till AFA 

försäkring (Rapport B:2013:5). Stockholm: Karolinska institutet. Från 

https://ki.app.box.com/s/oedgu318pfmtdwutyzdd0mv7uklue2w6 

 

*Harris, L. J. M. (2013). Caring and Coping. Journal of Hospice & Palliative 

Nursing, (15)8, 446-454. doi: 10.1097/NJH.0b013e3182a0de78 

 

*Hinderer, K. A., VonRueden, K. T., Friedmann, E., McQuillan, K. A., Gilmore, 

R., Kramer, B., & Murray, M. (2014). Burnout, Compassion Fatigue, Compassion 

Satisfaction, and Secondary Traumatic Stress in Trauma Nurses. Journal of 

Trauma Nursing, (21)4, 160-169. doi: 10.1097/JTN.0000000000000055 

 

Houck, D. (2014). Helping Nurses Cope With Grief and Compassion Fatigue: an 

Educational Intervention. Clinical Journal of Oncology Nursing (18)4, 454-458. 

doi: 10.1188/14.CJON.454-458 

 

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

(Svensk sjuksköterskeförening, övers.). Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. 

(Originalarbete publicerat 2012) 

 



 

 
 

Jones, P., & Tanay, M. A. (2016). Perceptions of nurses about potential barriers to 

the use of humour in practice: a literature review of qualitative research. 

Contemporary Nurse (52)1, 106-118. doi: 10.1080/10376178.2016.1198235 

 

Knobloch Coetzee, S., & Klopper, H. C. (2010). Compassion fatigue within 

nursing practice: A concept analysis. Nursing and Health Sciences, (2010)12, 235-

243. doi: 10.1111/j.1442-2018.2010.00526.x 

 

*Ko, W., & Kiser-Larson, N. (2016). Stress Levels of Nurses in Oncology 

Outpatient Units. Clinical Journal of Oncology Nursing, (20)2, 158-164. doi: 

10.1188/16.CJON.158-164 

 

Ledoux, K. (2015). Understanding compassion fatigue: understanding compassion. 

Journal of Advanced Nursing (71)9, 2041-2050. doi: 10.1111/jan.12686 

 

Leiter, M. P., & Mashlach, C. (1999). Six areas of worklife: A model of the 

organizational context of burnout. Journal of health and human services 

administration (21)4, 472-489. 

 

Lynch, S. H., & Lobo, M. L. (2012). Compassion fatigue in family caregivers: a 

Wilsonian concept analysis. Journal of Advanced Nursing (68)9, 2125-2134. doi: 

10.1111/j.1365-2648.2012.05985.x  

 

*Markwell, P., Polivka, B. J., Morris, K., Ryan, C., & Taylor, A. (2016). Snack 

and Relax®: A Strategy to Address Nurses’ Professional Quality of Life. Journal 

of Holistic Nursing, (34)1, 80-90. doi: 10.1177/0898010115577977 

 

*Mason, V. M., Leslie, G., Clark, K., Lyons, P., Walke, E., Butler, C, & Griffin, 

M. (2014). Compassion Fatigue, Moral Distress, and Work Engagement in 

Surgical Intensive Care Unit Trauma Nurses. Dimensions of Critical Care 

Nursing, (33)4, 215-225. doi: 10.1097/DCC.0000000000000056 

 



 

 
 

Mathieu, F. (2012). Compassion Fatigue. I CR Figley (Ed.) Encyclopedia of 

Trauma (s. 136-139). Los Angeles: Sage Publications. 

 

*Melvin, C. S. (2012). Professional compassion fatigue: what is the true cost of 

nurses caring for the dying? International Journal of Palliative Nursing, (18)12, 

606-611. 

 

Melvin, C. S. (2015). Historical Review in Understanding Burnout, Professional 

Compassion Fatigue, and Secondary Traumatic Stress Disorder From a Hospice and 

Palliative Nursing Perspective. Journal of Hospice & Palliative Nursing (17)1, 66-

72. doi: 10.1097/NJH.0000000000000126 

 

Mota Vargas, R., Mahtani-Chugani, V., Solano Pallero, M., Rivero Jiménez, B., 

Cabo Dominguez, R., & Robles Alonso, V. (2016). The transformation process for 

palliative care professionals: The metamorphosis, a qualitative research study. 

Palliative medicine. (30)2, 161-170. doi: 10.1177/0269216315583434 

 

Park, S. H., Boyle, D. K., Bergquist-Beringer, S., Staggs, V. S., & Dunton, N. E. 

(2014). Concurrent and Lagged Effects of Registered Nurse Turnover and Staffing 

on Unit-Acquired Pressure Ulcers. HSR: Health Services Research, (49)4, 1205-

1225. doi: 10.1111/1475-6773.12158 

 

*Perry, B., Toffner, G., Merrick, T., & Dalton, J. (2011). An exploration of the 

experience of compassion fatigue in clinical oncology nurses. Canadian Oncology 

Nursing Journal, (21)2, 91-105. doi: 10.5737/1181912x2129197 

 

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing 

Evidence for Nursing Practice. (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health / 

Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Rose, S., Bisson. J., Churchill, R., & Wessely, S. (2002). Psychological debriefing 

for preventing post traumatic stress disorder (PTSD). Cochrane Database of 

Systematic Review (2). doi: 10.1002/14651858.CD000560 



 

 
 

 

Sandman, L., & Kjellström, S. (2013). Etikboken: Etik för vårdande yrken. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Segesten, K. (2012a). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F 

Friberg (Red.), Dags för uppsats. (s. 97-100). Lund: Studentlitteratur. 

 

Segesten, K. (2012b). Användbara texter. I F Friberg (Red.), Dags för uppsats. (s. 

47-56). Lund: Studentlitteratur. 

 

Sellgren, S. F., Kajermo, K. N., Ekvall, G., & Tomson, G. (2009). Nursing staff 

turnover at a Swedish university hospital: an exploratory study. Journal of Clinical 

Nursing (18), 3181-3189. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02770.x 

 

Socialstyrelsen. (2003). Utmattningssyndrom: Stressrelaterad psykisk ohälsa. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/10723/2003-123-

18_200312319.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2016). Tillgång på legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal för 

utvalda yrken 2014. Stockholm. Socialstyrelsen. Från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20353/2016-10-

1.pdf 

 

Stamm, B.H. (2010). The Concise ProQOL Manual (2nd ed.). Från 

http://proqol.org/uploads/ProQOL_Concise_2ndEd_12-2010.pdf 

 

Stults-Kolehmainen, M. A., & Sinha, R. (2014). The Effects of Stress on Physical 

Activity and Exercise. Sports Med (2014)44, 81-121. doi: 10.1007/s40279-013-

0090-5 

 

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing (2nd ed.). Philadelphia: F. 

A. Davis Company. 



 

 
 

 

Tremayne, P. (2014). Using humour to enhance the nurse-patient relationship. 

Nursing Standard (28)30, 37-40. doi: 10.7748/ns2014.03.28.30.37.e8412 

 

*Van der Wath, A., van Wyk, N., & Janse van Rensburg, E. (2016). Emergency 

nurses’ ways of coping influence their ability to empower women to move beyond 

the oppression of intimate partner violence. Africa Journal of Primary Health 

Care & Family Medicine, (8)2, 2071-2936. doi: 10.4102/phcfm.v8i2.981 

 

Veterans Health Administration. (2002). The Business Case for Work Force 

Stability (VHA Research series 2002, 7). Från 

https://www.leg.state.nv.us/Session/72nd2003/Interim/StatCom/HealthCareDelive

ry/exhibits/11617K.pdf 

 

*Wahlberg, L., Nirenberg, A., & Capezuti, E. (2016). Distress and Coping Self-

Efficacy in Inpatient Oncology Nurses. Oncology Nursing Forum, (43)6, 738-746. 

doi: 10.1188/16.ONF.738-746 

 

*Wenzel, J., Shaha, M., Klimmek, R., & Krumm, S. (2011). Working Through 

Grief and Loss: Oncology Nurses’ Perspectives on Professional Bereavement. 

Oncology Nursing Forum, (38)4, E272-82. doi: 

http://dx.doi.org.www.bibproxy.du.se/10.1188/11.ONF.E272-E282  

 

Whitebird, R. R., Asche, S. E., Thompson, G. L., Rossom, R., & Heinrich, R. 

(2013). Stress, Burnout, Compassion Fatigue, and Mental Health in Hospice 

Workers in Minnesota. Journal of Palliative Medicine (16)12, 1534-1538. doi: 

10.1089/jpm.2013.0202 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En 

bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur 

 

*Yoder, E. A. (2010). Compassion fatigue in nurses. Applied Nursing Research, 

(23)4, 191-197. doi: 10.1016/j.apnr.2008.09.003 

Field Code Changed

Field Code Changed



 

 
 

 

Zander, M., Hutton, A., & King. L. (2010). Coping and Resilience Factors in 

Pediatric Oncology Nurses. Journal of Pediatric Oncology Nursing (27)2, 94-108. 

doi: 10.1177/1043454209350154 

 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg. (Red.), Dags för uppsats 

(s. 57-79.). Lund: Studentlitteratur 



 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Artikelmatris 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Dmytryshyn et al.  
2015 
Kanada 

Long-term home 
visiting with 
vulnerable young 
mothers: an 
interpretive 
description of the 
impact on public 
health nurses. 

Identifiera och beskriva hur 
sjuksköterskor upplever arbetet 
med NFP-programmet (Nurse-
Famliy Partnership). Utmaningar 
respektive fördelar. Utforska vad 
som krävs för att programmet ska 
bli effektivt  

Kvalitativ N= 10 Belönande faktorer: relationen mellan 
sjuksköterska och klient – att se klientens 
framsteg, programmets upplägg och struktur, 
stöd från kollegor. Faktorer som bidrar till 
stress: Arbetstyngd och arbetsplatsfaktorer. 
Oro över sin egen samt programmets 
effektivitet i att hjälpa klienter. 

88% 

Drury et al. 
2014 
Australien 

Compassion 
satisfaction, 
compassion fatigue, 
anxiety, 
depression and stress 
in registered nurses 
in Australia: Phase 2 
results 

Utforska vilka faktorer som 
påverkar compassion satisfaction, 
compassion fatigue, oro, 
depression och stress och vilka 
strategier sjuksköterskor använder 
för att få högre CS.   

Kvalitativ N=10 7 tema hittades; sociala nätverk och support, 
infrastruktur och support, miljö- och livsstil, 
lärande, ledarskap, stress. Förslag för att få 
högre compassion satisfaction hos 
sjuksköterskor hittades. 

84% 
 

Harris  
2013 
USA 

Caring and Coping: 
Exploring How 
Nurses Manage 
Workplace Stress 

Bredda kunskapen kring coping-
processen hos sjuksköterskor som 
jobbar på hospis.  

Kvalitativ N=19 Socialt stöd, humor, bön och meditation var 
enligt sjuksköterskorna de mest effektiva 
strategierna. 

84%  
 



 

 

Hinderer et al.  
2014 
USA 

Burnout, 
Compassion Fatigue, 
Compassion 
Satisfaction, and 
Secondary Traumatic 
Stress in Trauma 
Nurses 

Undersöka hur burnout, 
compassion fatigue och 
compassion satisfaction relaterar 
till sekundär traumatisk stress hos 
sjuksköterskor. Utforska relationen 
mellan burnout, compassion 
fatigue och compassion 
satisfaction mot personliga och 
miljöfaktorer, strategier och 
utsatthet för traumatiska händelser.  

Kvantitativ N=128 Hög burnout och compassion fatigue 
förutspådde sekundär traumatisk stress. 
Faktorer som korrelerade med burnout och 
compassion fatigue var bland annat negativa 
medarbetarrelationer, medicinskt användande 
och längre arbetspass. Hög compassion 
satisfaction korrelerade med support, träning, 
meditation och positiva medarbetarrelationer.   

79%  
 
   

Ko & Kiser-Larson 
2016 
USA 

Stress Levels of 
Nurses in Oncology 
Outpatient Units 

Identifiera stressnivåer och 
faktorer för stress hos 
sjuksköterskor inom onkologisk 
öppenvård och utforska strategier 
för att hantera arbetsrelaterad 
stress.  

Kvantitativ och 
kvalitativ 

N=40 Tydligaste faktorerna för stress kom från en 
hög arbetsbelastning samt döende patienter 
samt dödsfall. Strategier för att hantera 
arbetsrelaterad stress var bland annat träning, 
avslappning, verbalisering samt få tid för sig 
själv.  

Kvant:  86% 
Kval: 84% 
 

Markwell et al.  
2015 
Framgår ej 

Snack and Relax® - 
A Strategy to 
Address Nurses' 
Professional Quality 
of Life. 

Jämföra Snack and Relax®-
deltagare med icke-deltagare med 
ProQoL-skala. Identifiera 
situationer där sjuksköterskorna 
upplever compassion fatigue eller 
burnout samt vilka strategier de 
använder.  

Kvantitativ och  
Kvalitativ  

N=158 
N=70 

Självrapporterad stress, puls och 
andningsfrekvens minskade efter Snack and 
Relax®. Ingen signifikant skillnad i ProQoL 
mellan deltagare och icke-deltagare. 
Situationer delades in i patient-, arbetsplats- 
och familje-relaterade. Strategier som 
användes var holistiska och stressreducerande.  

Kvant: 83% 
Kval: 84% 

Mason et al. 
2014 
Framgår ej 

Compassion Fatigue, 
Moral Distress, and 
Work Engagement in 
Surgical Intensive 
Care Unit Trauma 
Nurses 

Undersöka hur yrkesengagemang 
hos intensivvårdssjuksköterskor 
påverkas av compassion 
satisfaction, compassion fatigue 
och utbildningsnivå. Beskriva 
källor till moralisk stress samt 
strategier för att hantera stress.  

Kvantitativ N=26 Studien stödjer den teoretiska idén om att 
compassion satisfaction eller compassion 
fatigue, moralisk stress och yrkesengagemang 
alla relaterar till varandra och samtliga är 
kliniskt viktiga faktorer för 
intensivvårdssjuksköterskor. 

86% 



 

 

Melvin 
2012 
USA 

Professional 
compassion fatigue: 
what is the true cost 
of nurses 
caring for the dying? 

Utforska förekomst av compassion 
fatigue hos sjuksköterskor inom 
hospis och palliativ vård samt 
vilka effekter det har och coping-
strategier som sjuksköterskorna 
använder sig av.  

Kvalitativ N=6 En av de 6 sjuksköterskor som intervjuades 
upplevde compassion fatigue under vid tiden 
för intervjun. De övriga hade någon gång 
upplevt vissa aspekter av compassion fatigue 
och hittade strategier för att hantera detta. 
Strategier som användes var bland annat att 
sätta upp gränser och regelbunden träning.  

80% 
 
 

Perry et al.  
2011 
Kanada  

An exploration of the 
experiences of 
compassion fatigue 
in clinical oncology 
nurses 

Utforska hur kanadensiska 
onkologisjuksköterskor beskriver 
sina erfarenheter av compassion 
fatigue.  

Kvalitativ  N=19 Fem teman hittades. 
- Definition av compassion fatigue 
- Orsaker till compassion fatigue 
- Faktorer som förvärrar compassion fatigue 
- Effekter av compassion fatigue 
- Omständigheter som minskar compassion 
fatigue 

88% 

Van der Wath et al.  
2016 
Sydafrika 

Emergency nurses' 
ways of coping 
influence their 
ability to empower 
women to move 
beyond the 
oppression of 
intimate partner 
violence 

Beskriva sjuksköterskors sätt att 
hantera mötet med kvinnor som 
blivit utsatta för intimt partnervåld 
och rekommendera ett sätt för 
effektiv hantering för att främja 
sjuksköterskornas möjlighet att ge 
dessa kvinnor empowerment.  

Kvalitativ N=9 Strategier för att hantera dessa möten var bland 
annat söka support, känsloreglering och 
anpassning.  

84% 
 
 

Wahlberg et al.  
2016 
USA 

Distress and Coping 
Self-Efficacy in 
Inpatient Oncology 
Nurses 

Undersöka påfrestningar och 
självförmåga till coping hos 
sjuksköterskor på en onkologisk 
avdelning. 

Kvantitativ och 
Kvalitativ 

N=163 Deltagarna hade höga nivåer av påfrestningar 
och de med högt poäng på självförmåga 
rapporterade lägre poäng gällande 
påfrestningar. Vanliga stressfaktorer kartlades 
och förslag på lösningar som institutioner kan 
använda sig av för att stödja sjuksköterskor. 

Kvant: 90% 
Kval: 88% 



 

 

Wenzel et al.  
2011 
USA 

Working Through 
Grief and Loss: 
Oncology Nurses’ 
Perspectives on 
Professional 
Bereavement.  

Utröna vad som underlättar 
respektive försvårar för 
onkologisjuksköterskor att hantera 
när en patient dör. Få fram viktiga 
komponenter för en stödjande 
intervention.  

Kvalitativ N=34 Två teman hittas: ”dimension of work-related 

loss” och ”working through bereavment”. 
Sjuksköterskorna bidrog med manga konkreta 
förslag till att skapa en stödjande intervention  

80% 

Yoder 
2010  
USA 

Compassion fatigue 
in nurses 

Undersöka förekomsten av 
compassion fatigue hos 
sjuksköterskor, vad som leder till 
compassion fatigue och vilka 
coping-strategier som används.  

Kvantitativ och 
Kvalitativ 
 

N=106 
N=71 

15,8% låg i riskzonen för compassion fatigue. 
Sköterskor som arbetade 8-timmarsskift hade 
signifikant högre risk än de som jobbade 12-
timmarsskift. Övriga faktorer som triggar 
compassion fatigue kunde kategoriseras inom 
omvårdnad av patienter, organisatoriska 

problem samt personliga problem.  Vanligaste 
strategierna var förändrat engagemang till 
patienten eller en förändring av arbetsupplägg.   

Kvant.: 83% 
Kval. 80% 
 
 

 

  



 

 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa artiklar 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 



 

 

Bilaga 3. Granskningsmall för kvantitativa artiklar. 

 Fråga Ja Nej 
1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2. Återger abstraktet studiens innehåll?   
3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens 
syfte? 

  

5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6. Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7. Är designen relevant utifrån syftet?   
8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
10. Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
12. Är urvalsmetoden beskriven?   
13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14. Finns populationen beskriven?   
15. Är populationen representativ för studiens syfte?   
16. Anges bortfallets storlek?   
17. Kan bortfallet accepteras?   
18. Anges var studien genomfördes?   
19. Anges när studien genomfördes?   
20. Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21. Anges vilka mätmetoder som användes?   
22. Beskrivs studiens huvudresultat?   
23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 
  

24. Besvaras studiens frågeställningar?   
25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 
  

26. Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 

Forsberg & Wengström (2008). 


