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Abstrakt 
Bakgrund: Empatisk trötthet kan vara en problematik inom palliativ vård. Begreppet kan 

förklaras som en fysisk och psykisk utmattning. Det dagliga bemötandet av patienter som 

lider kan ge en psykisk påverkan hos sjuksköterskan. 

Syfte: Syftet var att beskriva empatisk trötthet hos sjuksköterskan inom palliativ vård. För att 

kunna besvara syftet formulerades fyra frågeställningar. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes med en deduktiv ansats. Kvalitativa samt 

kvantitativa artiklar inkluderades i studien. De tio artiklarna som tillämpades till 

litteraturstudien analyserades med integrerad analys. 

Resultat: Resultatet presenterades utifrån fyra kategorier: Förebyggande faktorer, 

Riskfaktorer, Stresshanteringsstrategier och Upplevelser. Kunskapsbrist utsågs som en central 

faktor i utvecklingen av empatisk trötthet. 

Slutsats: Fördjupad kunskap om empatisk trötthet hos sjuksköterskor inom palliativ vård är 

väsentlig för att bemöta problematiken i sjuksköterskans dagliga arbete. 

 

Nyckelord: Empatisk trötthet, palliativ vård, sekundär traumatisk stress, sjuksköterska, 

upplevelse. 
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1.Inledning 
Befolkningsmängden i Sverige ökar successivt och år 2017 blev invånarantalet fler än 10 

miljoner. Om befolkningstillväxten ökar i fortsatt takt förväntas befolkningsmängden öka till 

11 miljoner människor år 2029. Siffrorna baseras på beräkningar om hur stor andel av 

invånarna som kommer att avlida samt komma till världen och hur många som kommer att 

invandra och utvandra (Statistikmyndigheten [SCB], 2019). Ökad befolkningsmängd och fler 

äldre individer kan medföra större belastning inom vården, inte minst inom palliativ 

omvårdnad. För att kunna vårda den ökande befolkningen i Sverige krävs det tillräckligt med 

resurser och att rätt kompetens används inom rätt kunskapsområde. Då omvårdnad är 

sjuksköterskans ansvarsområde har sjuksköterskan en skyldighet att säkerställa att patienter 

får tillgång till kvalitetssäker vård. En bra omvårdnad innebär att sjuksköterskan har ett 

holistiskt synsätt som ser till hela människan med hänsyn till både fysiska symtom och 

psykiskt lidande. Vård i livets slutskede är en arbetsuppgift som sjuksköterskor med 

sannolikhet kommer att möta under sin yrkesverksamma tid.  

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 
Det kan ses en ökad arbetsbelastning och arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor till följd av 

den växande befolkningen och ökat antal äldre. Detta kan påverka sjuksköterskans fysiska 

och psykiska välmående (Abendroth & Flannery, 2006). Att vårda patienter inom palliativ 

vård, kan vara både påfrestande och givande på samma gång (Smit, 2017). Hospicevård och 

palliativ vård har liktydig betydelse. Innan år 1980 användes begreppet terminal vård och har 

därefter benämnts som palliativ vård (Ternestedt & Andershed, 2013). Palliativ vård som 

specialitet kan härledas till det första hospice som öppnade år 1967 av Cicely Saunders i 

London. Det var där palliativ vård tog fäste och utvecklade ett synsätt till lidande som var 

kopplat till sjukdom liksom synen inför döden. Årligen i Sverige är det ca 95 000 personer 

som står inför döden, det vill säga personer som diagnostiserats med en obotlig sjukdom. Av 

tidigare nämnda personer är det enbart ca 20 % som avlider i ett akut skede. Resterande 

personer har ett behov av palliativ vård (Axelsson, 2006). Vården blir palliativ när patienten 

inte längre går att bota och vården bedrivs på sjukhus, äldreboende, hospice eller i hemmiljö. 

Vården utförs oftast av vårdpersonal som läkare, sjuksköterska, kurator och arbetsterapeut, 

och för att ge bästa möjliga vård behövs en god relation samt bra samarbete mellan 

yrkesgrupperna (Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], 2019). För att förstå 
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sjuksköterskans omvårdnadsansvar är det av betydelse att ha kunskap om vilka utmaningar 

det finns med att vårda patienter i livets slutskede (Smit, 2017). Enligt World Health 

Organization syftar palliativ vård till att ge patienten ett värdigt liv. Med palliativ vård menas 

bland annat att:  

● lindra smärta och andra påfrestande symtom 

● omfamna livet och att se döden som ett normalt skede  

● inte förhasta eller förlänga bortgången 

● ta hänsyn till existentiella och psykologiska perspektiv inom omvårdnaden 

● rekommendation av stöd för att hjälpa patienten att få möjligheten att leva aktivt fram 

till döden 

● rekommendation av stöd för att hjälpa anhörigas sorgbearbetning under patientens 

sjukdom. 

● vårdpersonal ska arbeta i team för att uppnå bästa möjliga omvårdnad för patient och 

anhörig (World Health Organization [WHO], 2002). 

 

Inom palliativ vård behöver etiska principer beaktas eftersom omvårdnad ska bedrivas utifrån 

ett etiskt förhållningssätt (Svensk Sjuksköterskeförening [SSF], 2014). 

Människovärdesprincipen är en central etisk aspekt som understryker att alla människor är 

lika mycket värda. Alla människor ska erbjudas likvärdig vård oavsett kön, ursprung, social 

status eller ekonomiska förutsättningar och ingen ska särbehandlas utefter besvär, begåvning 

eller ursprung (Axelsson, 2006; SSF, 2012a). 

 

2.2 Medlidande och Empati 
Begreppet medlidande används för att beskriva en omhändertagande individ, i detta fall 

sjuksköterskan. Medlidande kännetecknas av att visa medkänsla och förståelse vilket ger en 

motivering till att agera och mildra lidandet. Det ligger i människans natur att uppfatta 

lidande hos andra och en önskan om att ta ansvar är det som beskriver en medmänniska. 

Empati som begrepp kan beskrivas utifrån ett mer professionellt synsätt att uppleva och vara 

med i en annan persons känslor (Wiklund-Gustin, 2012). Att endast bli emotionellt berörd 

förklarar inte innebörden av empati, utan det kräver en förståelse och reflektion kring varför 

egna känslomässiga reaktioner uppkommer och hur det kan påverka. Att ha insikt till varför 

egna känslor uppkommer är av vikt då det annars kan vara svårt ha ett professionellt 

förhållningssätt med gränssättning mellan patientens- och sjuksköterskans känslor. Empati 
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för en annan människa skapas alltså utifrån egna känslor och erfarenheter. En sjuksköterska 

som visar empati gentemot patienten bidrar till att lindra smärta medan en förmåga att visa 

medlidande bidrar till den vårdande relationen (Wiklund-Gustin, 2015). En distanserad 

empati är det som utgör en sjuksköterskas professionella hållning och det är när inkännandet 

av andras upplevelser går över från att vara distanserad till personlig som det kan bidra till att 

drabbas av empatisk trötthet (Wiklund-Gustin, 2012). 

 

2.3 Empatisk trötthet 
Empatisk trötthet är ett omfattande problem hos sjuksköterskor inom palliativ vård (Zajac, 

Moran & Groh, 2017). Empatisk trötthet kan förklaras som en sekundär traumatisk 

stressreaktion som uppkommer vid förmågan att hjälpa eller vid viljan att hjälpa till exempel 

anhöriga eller patienter (Abendroth & Flannery, 2006). Begreppet innebär att en fysisk och 

psykisk utmattning utvecklas till följd av en känslomässig involvering i en annan människas 

lidande. Inom olika områden i hälso- och sjukvården möter sjuksköterskan människor som 

lider, vilket sätter press på sjuksköterskans förmåga att förhålla sig till den professionella 

rollen samtidigt som empati och medkänsla ska vara genomgripande i omvårdnaden (Cross, 

2018). Sjuksköterskor som ligger i riskzonen för att drabbas av empatisk trötthet kan vara 

sjuksköterskor som arbetar inom onkologi, akutsjukvård, avancerad vård, kirurgi, öppenvård 

och palliativ vård i hemmet (Sorenson, Bolick, Wright & Hamilton, 2016). 

 

2.4 Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Som omvårdnadsteoretiskt perspektiv i denna studie belyses compassionate care, vilket bland 

annat har en innebörd av medlidande vård men även vård med medkänsla. Fortsättningsvis 

kommer den engelska benämningen, compassionate care, användas då det saknas 

tillfredsställande översättningar på svenska som fångar innebörden av begreppet. Att bedriva 

compassionate care innebär att se till människans behov utifrån ett holistiskt synsätt, det vill 

säga att vården formas utifrån individens individuella behov. För att beskriva compassionate 

care är det av vikt att särskilja begreppet från liktydiga benämningar som empati eller 

sympati då definitionerna nödvändigtvis inte har samma betydelse. Definitionen av 

compassionate care kan ibland beskrivas som en typ av känsla och delaktighet i en annan 

persons lidande men compassion är mer än bara en känsla då det även visar hur vi relaterar 

till personer och agerar (Von Dietze & Orb, 2000).  
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Begreppet compassion består av två viktiga beståndsdelar. Det är delvis en länk mellan egna- 

och andras intressen, men även den befintliga oron för samhället (Nussbaum, 1996). 

Compassionate care handlar inte bara om att frånta en annan människas lidande utan att också 

sätta sig in i en annan människas erfarenheter för att kunna dela bördan tillsammans. 

Patienten erbjuds därigenom att ha kvar sin självständighet och värdighet och en känsla av 

förbindelse mellan social rättvisa och medkänsla uppstår. Compassion handlar inte bara om 

vad som bestäms att göra för andra människor, utan vad som bestäms att göra tillsammans 

(Von Dietze & Orb, 2000). Att känna tillhörighet och uppfatta lidande i den vårdande 

relationen är av betydelse för att kunna visa medlidande och känslan av gemenskap. För att 

uppnå detta krävs det att sjuksköterskan har förmågan att uppfatta patientens lidande och att 

vara närvarande vid skapande av relation med patienten. Om sjuksköterskan har förståelse för 

sina egna känslor och har förmåga att bearbeta de känslor som inverkar negativt på 

välmåendet, skapar det bättre förutsättningar för att sjuksköterskan ska orka bemöta och 

stödja patienten (Wiklund-Gustin, 2012).  

 

2.5 Problemformulering 
En daglig del i arbetet för sjuksköterskor inom palliativ vård är mötet med patienter som lider 

och omvårdnaden som bedrivs i livets slutskede kan ses som en utmanande uppgift. Empatisk 

trötthet ökar bland sjuksköterskor och i dagsläget finns det begränsat med studier kring 

empatisk trötthet utifrån sjuksköterskans perspektiv. Denna litteraturstudie är angelägen då 

den skulle kunna bidra till att minska kunskapsluckan och öka förståelsen om fenomenet, 

både ur ett samhällsperspektiv och för andra yrkesverksamma sjuksköterskor. Att belysa 

sjuksköterskans upplevelse av att drabbas av empatisk trötthet kan det leda till ökad kunskap 

som kan leda till att förebyggande insatser implementeras. Genom att minska förekomsten av 

empatisk trötthet stärks sjuksköterskans förutsättningar att ge patienten en god omvårdnad i 

livets slutskede. 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva empatisk trötthet hos sjuksköterskan inom palliativ vård. För att kunna 

besvara syftet formulerades fyra frågeställningar: 

● Vilka riskfaktorer kan utlösa empatisk trötthet hos sjuksköterskan? 

● Hur kan sjuksköterskan uppleva empatisk trötthet? 

● Hur kan empatisk trötthet hos sjuksköterskan förebyggas? 
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● Hur kan empatisk trötthet hos sjuksköterskan hanteras? 

4. Metod  
Studien genomfördes som litteraturstudie med systematisk sökning baserad på en deduktiv 

ansats (Kristensson, 2014). 

 

4.1 Datainsamling 
Cinahl plus with full text och Medline valdes som databaser för sökningen av vetenskapliga 

artiklar. Då studiens ämnesområde var omvårdnadsvetenskap ansågs databaserna vara 

lämpliga för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Vid insamling av data krävdes det 

att relevanta sökord användes för att väsentliga artiklar skulle framkomma (Kristensson, 

2014). För att välja relevanta sökord identifierades syftets meningsbärande ord och engelska 

synonymer till snart nämnda meningsbärande ord söktes fram via Svensk MeSh. Compassion 

fatigue, perception, experienc* och nurs* söktes som fritext och palliative care, hospice och 

hospice and palliative nursing söktes som ämnesord. För att utöka sökningen användes 

trunkering på nurse och experience. Ämnesordet palliative care benämndes olika i 

databaserna Medline och Cinahl och genom att använda databasernas ämnesordlista, även 

kallat tesaurus, blev sökningarna utförda på ett korrekt sätt. På det viset framkom ämnesordet 

“hospice” från Medline och “hospice and palliative care nursing” från Cinahl. Booleska 

termer AND och OR användes för att vidga och smalna av sökningen till det specifika ämnet 

(Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Sökträffarna och använda sökord 

beskrivs i bilaga 1. 

 

4.2 Urvalsprocessen 
Efter att en systematisk sökning genomförts påbörjades urvalsprocessen över vetenskapliga 

artiklar som ansågs relevanta för att besvara det valda syftet och frågeställningar 

(Kristensson, 2014). Inklusionskriterierna för valda artiklar var att sjuksköterskor skulle 

arbeta inom palliativ vård och ha upplevt empatisk trötthet. Det innefattade palliativ vård som 

bedrevs inom sjukhus, hemsjukvård och äldreboende. Artiklar som beskrev sjuksköterskans 

upplevelser av sekundär traumatisk stress vid palliativ vård inkluderades då begreppet 

används som synonym till empatisk trötthet. För att besvara frågeställningarna inkluderades 
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artiklar som berörde riskfaktorer och upplevelsen av att lida av empatisk trötthet. 

Stresshanteringsstrategier inkluderades samt förebyggande faktorer mot empatisk trötthet. 

 

Exkluderingskriterier för valda artiklar var utbrändhet, då begreppet inte har samma innebörd 

som empatisk trötthet och sekundär traumatisk stress (O’Mahony, Ziadni, Hoerger, Levine, 

Baron & Gerhart, 2018). Review artiklar exkluderades. Begränsningar gjordes avseende årtal 

2004 - 2019 och alla artiklar skulle vara engelskspråkiga. Artikelsökningen i databasen 

Cinahl plus with full text resulterade i 137 sökträffar varav 32 titlar var relevanta utifrån 

studiens syfte. Artikelsökningen i Medline resulterade i 157 artiklar varav 37 titlar var 

relevanta utifrån studiens syfte. Sammanfattningen till samtliga 69 artiklar lästes vilket gav en 

snabb överblick över innehållet och dess relevans. Därefter lästes 39 artiklar enskilt i sin 

helhet och ett gemensamt beslut fattades över vilka som ansågs relevanta för denna studie. 

Slutligen återstod tio artiklar utifrån 294 artiklar från sökningen i både Cinahl plus with full 

text och Medline som ansågs relevanta för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Tre 

dubbletter uppkom och exkluderades liksom artiklar som inte svarade mot 

inklusionskriterierna (Kristensson, 2014). 

 

4.3 Granskning 
För att bedöma om utvalda vetenskapliga artiklar uppnår hög kvalité ska samtliga granskas ur 

ett kritiskt förhållningssätt där styrkor och svagheter påvisas (Kristensson, 2014). 

Granskningsmallar kan användas som underlag vid bedömning av kvalité (Forsberg & 

Wengström, 2015). De kvalitativa artiklarna granskades utifrån SBU:s granskningsmall 

“Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik – 

patientupplevelser” (SBU, 2014). Mallen undersöker syftet, urvalet, datainsamlingen, 

analysen och resultatet och hur de presenterats. Vid värdering av resterande kvantitativa 

artiklarna användes “Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi experimentella studier” som 

presenterades i Forsberg och Wengström (2015). Denna mall undersöker studiens syfte, 

undersökningsgrupp, intervention, mätmetod, analysmetod och värdering. Samtliga 10 

artiklar bedömdes vara av medelhög till hög kvalité och ansågs som lämpliga för denna 

studie.  
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4.4 Dataanalys 
Integrerad analys med deduktiv ansats var den analysmetod som tillämpades för denna 

litteraturstudie. Integrerad analys är en metod som avser att sammanställa resultat från olika 

artiklar där skillnader och likheter identifieras (Kristensson, 2014). Data bearbetades utifrån 

en deduktiv ansats som har som syfte att utgå från tidigare antaganden som grundats på 

föregående kunskap. Frågeställningarna som formulerades för denna studie var baserade på 

syftet (Priebe & Landström, 2017). Artiklar som inkluderades för denna studie lästes igenom 

enskilt av båda författarna för att få fram en övergripande bild av resultaten. Meningsbärande 

enheter lyftes fram ur varje enskild artikel för att identifiera vilka delar som relaterade till 

syftet och frågeställningarna. Därefter sammanfattades texten utifrån meningsbärande enheter 

(Kristensson, 2014). Sammanfattningarna markerades i olika färger med en färg för varje 

frågeställning för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan resultaten. Fynden 

diskuterades utifrån frågeställningarna tills båda var överens. Kategorier utformades sedan 

utifrån frågeställningar som sammanfattade och integrerade resultatet (Henricson & Billhult, 

2017). Kategorierna blev Förebyggande faktorer, Riskfaktorer, Stresshanteringsstrategier och 

Upplevelser. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapliga artiklar som involverar människor ska vara etiskt granskade utifrån 

Helsingforsdeklarationen (Helsingforsdeklarationen, 1964). Att en artikel är etiskt granskad 

innebär att beakta människans rätt till självbestämmande och integritet men också att alla 

människor är av lika värde samt får likvärdig behandling (Kjellström, 2017). Utvalda artiklar 

för denna studie har blivit godkända av olika etiska kommittéer som avgjort om studierna 

förhållit sig till etiska överväganden. Granskningen av artiklarna genomfördes utifrån ett 

opartiskt förhållningssätt och resultatet har presenterats därefter. Det innebär att även resultat 

som inte stödjer forskarens uppfattning ska presenteras (Kristensson, 2014). Att artiklar utgått 

från Helsingforsdeklarationen vid forskning på människor bedömdes vara ett positivt beslut 

då det framgick att studierna genomförts inom humana förhållanden. 

5. Resultat 
Resultatet innehåller artiklar som tillämpat både kvalitativ och kvantitativ ansats. Studien 

involverade fem kvalitativa artiklar, fyra kvantitativa artiklar samt en artikel med mixad 

metod. Resultatet berör artiklar från Amerika, Japan, Kanada, Portugal, Taiwan och Turkiet. 
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Resultatet presenteras i form av fyra kategorier: Förebyggande faktorer, Riskfaktorer, 

Stresshanteringsstrategier och Upplevelser. Tabell 1 presenterar vilka artiklar som redovisar 

respektive område.  
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Tabell 1 Översikt av kategorier 
 

Artikel Förebyggande 

faktorer 

Riskfaktorer Stresshanterings- 

Strategier 

Upplevelser 

Berger et al., 2015. 

  

 

 

 

x 

 

x 

 

x 

Chen et al., 2017. 

  

 

x 

 

x 

  

x 

Duarte & Pinto-Gouveia., 2017. 

  

 

x 

 

x 

  

x 

Fukumori et al., 2017. 

  

  

x 

  

x 

Giarelli et al., 2016.  

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

Günüşen et al., 2018.  

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Maytum et al., 2004.  

x 

 

x 
 

 

x 

 

x 

Melvin., 2012 

  

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

Perry et al., 2011. 

  

 

x 

 

x 

  

x 

Wu et al., 2016. 

  

 

x 

 

x 
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5.1 Förebyggande faktorer 
Det fanns skyddsfaktorer som verkade förebyggande eller minskade utvecklingen av 

empatisk trötthet. Skyddsfaktorer beskrevs i form av personliga förutsättningar, förhållanden 

inom hemmiljön samt arbetsrelaterade förhållanden (Berger, Polivka, Smoot & Owens, 2015; 

Chen, Tsai, Lu, Lin, Lu & Wang, 2017; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Perry, Toffner, 

Merrick & Dalton, 2011; Wu, Sing-Carlson, Odell, Reynolds & Su, 2016). Att ha självkänsla, 

självmedvetenhet och att vara medveten om omgivningen beskrevs vara skyddande 

egenskaper som minskade risken för empatisk trötthet. Likaså beskrevs sjuksköterskor som 

var emotionellt stabila ha en lägre förekomst av empatisk trötthet. Andra personliga 

förutsättningar såsom möjlighet till stöd och bekräftelse från familj och vänner minskade 

förekomsten av empatisk trötthet. Relationsstatus spelade också roll, där sjuksköterskor som 

hade en partner eller var gifta var mindre benägna att utveckla tillståndet. Sjuksköterskor som 

var medvetna och tillfredsställda med arbetet erfor också en lägre nivå av empatisk trötthet 

(Berger et al., 2015; Chen et al., 2017; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Günüşen, Üstün, 

Serçekuş & Büyükkaya-Besen, 2018; Perry et al., 2011; Wu et al., 2016). Positiva 

arbetslivserfarenheter kompenserade för negativa erfarenheter och påvisades därmed vara en 

skyddsfaktor. Sjuksköterskor som hade längre arbetslivserfarenhet drabbades i lägre 

utsträckning än sjuksköterskor med kortare erfarenhet inom yrket. Detta genom att 

sjuksköterskor med längre erfarenhet lyckats utveckla strategier för att hantera mentala 

påfrestningar inom yrkeslivet. Sjuksköterskor som dessutom hade möjlighet att bli stöttade av 

kollegor, fick tillfälle att ventilera känslor och tankar samt hade tillgång till bra samarbete till 

kollegor, påvisades ha större motståndskraft till empatisk trötthet. Att som sjuksköterska vara 

tillfreds med givna arbetssysslor var ytterligare en skyddande komponent (Berger et al., 2015; 

Perry et al., 2011; Wu et al., 2016). Att besitta kunskap om empatisk trötthet gjorde att 

sjuksköterskor kunde uppfatta och förstå symtom, vilket innebar en möjlighet att utveckla 

olika stresshanteringsstrategier (Perry et al., 2011). 

 

Olika förebyggande åtgärder kunde tillämpas som förhindrade eller sänkte graden av 

empatisk trötthet. Att genomföra förändringar och implementera åtgärder inom hälso- och 

sjukvårdssystemet beskrevs vara en komponent för sjuksköterskornas möjlighet att förhindra 

eller minska utvecklingen av empatisk trötthet. Åtgärder avsåg förändringar där 

sjuksköterskans hälsa prioriterades. Arbetsplatsen kunde avsätta ett vilorum för emotionell 

och fysisk återhämtning till sjuksköterskorna där det också gavs utrymme för reflektion och 
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självuppmuntran, framförallt efter påfrestande situationer. Ytterligare förbättringar på 

arbetsplatsen var att anordna ett ”kompissystem” mellan kollegor, som syftade till att 

sjuksköterskorna skulle ha en avsatt person att både ge och få stöd ifrån (Berger et al., 2015; 

Giarelli, Denigris, Fisher, Maley & Nolan, 2016; Günüşen et al.,2018; Maytum, Bielski & 

Garwick, 2004; Melvin, 2012; Perry et al., 2011; Wu et al., 2016). Sjuksköterskor föreslog 

att arbetssysslor och arbetsbelastning kontinuerligt skulle utvärderas för att på så sätt minska 

arbetsbördan hos sjuksköterskorna (Giarelli et al., 2016). 

 

5.2 Riskfaktorer 
Att bevittna upprepade dödsfall eller lidande hos patienter i form av olika traumatiska 

händelser beskrevs vara en riskfaktor för att drabbas av empatisk trötthet. Daglig omvårdnad 

av patienter i ett kritiskt skede tillsammans med upprepade traumatiska situationer påvisades 

också vara en bidragande faktor. I samband med ett dödsfall behövde sjuksköterskan bemöta 

anhöriga som kunde befinna sig i olika känslomässiga stadier, vilket ställde krav på 

sjuksköterskans förhållningssätt gentemot anhöriga. Känslor såsom ilska, sorg och 

likgiltighet kunde uppstå hos familjemedlemmar som förlorat en anhörig, vilket innebar att 

sjuksköterskan ofta bemötte människor i känslomässiga tillstånd. Detta beskrevs vara 

psykiskt påfrestande och påvisades vara en riskfaktor till empatisk trötthet (Berger et al., 

2015; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Fukumori, Miyazaki, Takaba, Taniguchi & Asai, 

2017; Maytum et al., 2004; Melvin, 2012; Wu et al., 2016). 

 

Upprepade riskfaktorer för att utveckla empatisk trötthet beskrevs vara sjuksköterskans oro 

över patienter samt den emotionella oron av att känna otillräcklighet i den professionella 

rollen. Att ge palliativ omvårdnad kunde beskrivas som både givande och påfrestande på 

samma gång, vilket bidrog till att sjuksköterskan inte stannade upp under arbetet trots 

påtagliga symtom (Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Fukumori et al., 2017). Sjuksköterskor 

under 40 år och sjuksköterskor med lägre erfarenhet inom palliativ vård hade signifikant 

högre risk att insjukna i sekundär traumatisk stress. Detta kunde ses eftersom yngre eller mer 

oerfarna sjuksköterskor ofta inte hunnit hitta strategier för att hantera traumatiska situationer 

i samma utsträckning som mer erfarna sjuksköterskor. En ökad risk för empatisk trötthet 

kunde ses bland sjuksköterskor som hade högre utbildningsnivå (Günüşen et al., 2018; Wu et 

al., 2016). Arbetsrelaterad stress i form av både bristande kommunikation och stöd från 

kollegor samt chefer kunde vara en bidragande faktor till empatisk trötthet. Vissa 
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arbetssysslor, hög arbetsbelastning med för många arbetsuppgifter, en oförmåga till att skapa 

goda vårdrelationer samt otillräcklig bemanning var också negativa faktorer relaterat till 

empatisk trötthet (Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2016; Günüşen et al., 2018; Maytum 

et al., 2004; Perry et al., 2011; Wu et al., 2016). Otillräcklig kunskap om empatisk trötthet 

kunde även ses som en ökad risk att utveckla tillståndet (Perry et al., 2011). 

 

Sjuksköterskans återkommande tankar gällande patientens omvårdnad och vad som hade 

kunnat utföras annorlunda påvisades vara en riskfaktor till empatisk trötthet. Flertalet 

sjuksköterskor hade också som vana att jämföra nuvarande patientsituationer och liknande 

situationer med familjen. Svårigheter kunde ses i att sätta personliga gränser i och med den 

fysiska och känslomässiga påverkan av att vårda allvarligt sjuka patienter. Dessa faktorer 

kunde ses som bidragande till utvecklingen av empatisk trötthet. Andra faktorer som ansågs 

förvärra empatisk trötthet för sjuksköterskan var oförmågan att lindra lidandet för patienter, 

emotionell överinvolvering och oförmåga att få den fysiska- och emotionella stressen utanför 

arbetet att inte påverka yrkesutövandet. Stressorer från privatlivet gjorde sjuksköterskan 

därmed mer utsatt för empatisk trötthet (Berger et al., 2015; Fukumori et al., 2017; Maytum 

et al., 2004; Melvin, 2012; Perry et al., 2011). 

 

5.3 Stresshanteringsstrategier 
Olika strategier och livsstilsförändringar förekom som stresshanteringsstrategier och det 

fanns olika metoder som tillämpades beroende på om sjuksköterskorna befann sig på arbetet 

eller i hemmet. Träning, meditation eller ”att göra saker som var roligt” beskrevs vara 

kortsiktiga lösningar vid empatisk trötthet (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; Günüşen 

et al., 2018; Maytum et al., 2014; Melvin, 2012). Mer långsiktiga stresshanteringsstrategier 

var reflektion över livet och att som sjuksköterska utveckla kroppskännedom, vilket gav 

möjlighet att upptäcka symtom på empatisk trötthet. På arbetsplatsen var det viktigt att ta 

semester eller annan ledighet från arbetet, att kunna sätta gränser och tacka nej till arbetspass 

eller arbetsuppgifter. Att utveckla den professionella relationen mellan sjuksköterska och 

patient behövdes för att kunna hantera den stress empatisk trötthet medförde och för att kunna 

sätta gränser vid interaktion med patienten. Vid patientkontakt distanserade sig 

sjuksköterskorna känslomässigt för att inte personligen dras in i patientens lidande. Det 

beskrevs också vara av vikt att utveckla strategier eller tillvägagångssätt för att hantera egna 
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känslor när patienter avled och acceptera situationen för hur den var (Berger et al., 2012; 

Giarelli et al., 2016; Maytum et al., 2014; Melvin, 2012). 

 

Kollegor och familj blev viktiga instrument för sjuksköterskans förmåga att hantera arbetsliv 

och privatliv, då det fanns ett behov av att få berätta om känslor och upplevelser för att söka 

förståelse. Att separera arbetsliv och privatliv ansågs vara av vikt då stressorer från arbetet 

kunde påverka privatlivet negativt och vice versa (Berger et al., 2015; Günüşen et al., 2018; 

Maytum et al., 2004; Melvin, 2012; Perry et al., 2011). För att få möjligheter att sörja 

patienter som avlidit och få ett avslut gick en del sjuksköterskor på patienters begravningar 

eller använde andra metoder för att sörja patientens bortgång såsom spirituell vägledning. 

Likväl att få professionell rådgivning och samtala med en präst för rådgivning beskrevs som 

viktiga komponenter i stresshanteringen (Berger et al., 2015; Günüşen et al., 2018; Maytum 

et al., 2004). Sjuksköterskorna utvecklade olika beteenden eller använde diverse metoder i 

syfte för att hantera empatisk trötthet (Berger et al., 2015; Giarelli et al., 2016; Günüşen et al., 

2018; Maytum et al., 2004; Melvin, 2012). Negativa hanteringsstrategier som förekom var 

bland annat självmedicinering i form av alkohol eller överkonsumering av mat. Shopping av 

olika slag var en metod som kunde användas för att distraheras från känslor (Berger et al., 

2015). Fler negativa stresshanteringsstrategier som sjuksköterskor tillämpade var ett 

undvikande beteende, där sjuksköterskor undvek arbetssysslor, patienter eller kollegor 

(Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2016; Günüşen et al., 2018). 

 

5.4 Upplevelser 
Studierna visade på likartade resultat avseende upplevelsen av att drabbas av empatisk 

trötthet. Det känslomässiga tillståndet hos sjuksköterskorna blev mer instabilt i mötet med 

människor som upplevde lidande och stod inför döden, vilket även upplevdes vara en 

traumatisk händelse. Den känslomässiga instabiliteten bidrog till att sjuksköterskor blev 

utåtagerande men även passiva när oförmåga till att yttra känslor kring lidande uppstod, vilket 

gav en negativ upplevelse av empatisk trötthet. Upplevelsen av kroppsliga symtom hos 

sjuksköterskan utvecklades till följd av den psykiska ohälsan (Berger et al., 2015; Chen et al., 

2017; Günüşen et al., 2018; Maytum et al., 2004; Melvin, 2012; Wu et al., 2016; Perry et al., 

2011). 
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Psykosomatiska symtom såsom en tryckande känsla i bröstet, en klump i halsen och sämre 

minne var inte ovanligt att uppleva. Svårigheter i att reglera känslomässiga impulser och att 

hålla tillbaka tårarna blev också en konsekvens (Maytum et al., 2004; Melvin, 2012; Perry et 

al., 2011). Att inneha förmågan att känna empati med patienterna upplevdes i vissa fall 

utvecklas till en börda, allteftersom patientens tillstånd utvecklades till det sämre och 

insatserna för patienten begränsades (Berger et al., 2015; Günüşen et al., 2018; Melvin, 

2012). Upplevelser av frustration yttrades hos sjuksköterskan relaterat till svårigheter i att 

kommunicera samt genom missförstånd mellan sjuksköterska, patient och kollegor (Giarelli 

et al., 2016). Känslor såsom hopplöshet, maktlöshet, skuld och förtvivlan upplevdes 

emellanåt av sjuksköterskorna som bedrev palliativ vård och som bevittnade smärta, lidande 

och död. Tillbakablickar hörde till vanligheten där återkommande tankar förekom kring vad 

som hade kunnat utföras annorlunda vid omvårdnadstillfällen. Sjuksköterskorna upplevde ett 

behov av att skydda sig själv vid givandet av palliativ vård samtidigt som en önskan fanns att 

utföra sitt arbete och finnas som stöd för patienten. Splittringen mellan att vilja vara 

tillgänglig samtidigt som det fanns ett behov av att skärma av och skydda sig själv beskrevs 

vara ett dilemma som sjuksköterskorna upplevde. Det var även vanligt att sjuksköterskor 

upplevde irritabilitet och fick vredesutbrott (Berger et al., 2015; Chen et al., 2017; Günüşen et 

al., 2018). Arbetsrelaterad stress påverkade privatlivet och gav upphov till bland annat 

sömnsvårigheter, humörpåverkan samt en påminnelse över egna förluster (Giarelli et al., 

2016; Günüşen et al., 2018; Perry et al., 2011). Sjuksköterskor kunde reflektera kring 

meningen med livet och glädjas över det faktum att vara frisk. En del sjuksköterskor tog 

tillvara på varje dag och levde mer i nuet (Fukumori, et al., 2017). 

 

Brist på personal resulterade i att sjuksköterskorna fick begränsat med tid för patienterna 

vilket gjorde att upplevelsen av skuld och desperation uppstod. Sjuksköterskorna kände en 

oförmåga över att inte kunna påverka patientens situation på samma sätt som tidigare 

allteftersom arbetstrycket ökade. Att uppleva en känsla av maktlöshet i att inte kunna bota 

patienter när det inte fanns någon botande behandling påverkade sjuksköterskor negativt 

(Fukumori et al., 2017; Günüşen et al., 2018). Sjuksköterskans agerande kunde resultera i 

olika konsekvenser beroende på vilken svårighetsgrad av empatisk trötthet sjuksköterskan 

upplevde. En önskan att lämna sjuksköterskeyrket förekom och samarbetet till kollegor 

försämrades liksom relationen till familjen då ett växande behov av att isolera sig uppstod. 

Upplevelsen av en trötthet som inte kunde vilas bort och känslan av att inte kunna fungera 
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som tidigare på arbetsplatsen och i privatlivet blev påtaglig (Maytum et al., 2004; Perry et al., 

2011). 

 

5.5 Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att upplevelsen av empatisk trötthet var påtaglig för sjuksköterskor inom 

palliativ vård. Att bevittna död, trauma, och lidande hos patienter påverkade 

sjuksköterskornas välmående negativt och sjuksköterskans förmåga att känna empati kunde 

utvecklas till en börda. Kroppsliga symtom och psykiska besvär blev en del av vardagen och 

påverkade sjuksköterskans arbetsliv, familjeliv och sociala liv negativt. För att hantera 

empatisk trötthet behövde sjuksköterskorna göra livsstilsförändringar och använda 

stresshanteringsstrategier både i hemmiljön och på arbetsplatsen. Brist på kunskap om 

empatisk trötthet kunde ses hos den enskilde sjuksköterskan och hos övrig personal. För att 

identifiera och förebygga empatisk trötthet insåg sjuksköterskan att det krävdes preventiva 

åtgärder inom hälso- och sjukvården liksom spridning av kunskap för att förhindra 

utvecklingen av empatisk trötthet. 

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion  
Syftet var ursprungligen att beskriva sjuksköterskans upplevelse av empatisk trötthet inom 

palliativ vård, men då det fanns svårigheter att hitta artiklar som svarade på upplevelsen 

formulerades fyra frågeställningar. Sjuksköterskans upplevelse ändrades till en frågeställning 

och exkluderades från det ursprungliga syftet, på så vis påverkades inte ursprungliga sökord. 

Syftet ändrades till att beskriva empatisk trötthet hos sjuksköterskan inom palliativ vård. 

Frågeställningar berörde Riskfaktorer, Upplevelser, Stresshanteringsstrategier och 

Förebyggande faktorer, samtliga aspekter bidrog till en större förståelse kring fenomenet. 

Beskrivna frågeställningar ansågs vara av väsentlighet för att fånga en helhetsbild om 

sjuksköterskans empatiska trötthet. Studien tillämpade en deduktiv ansats eftersom 

sammanställningen av data utgått från frågeställningarna (Henricson & Billhult, 2017). En 

styrka med deduktiv ansats kan vara att resultatet påverkas mindre av subjektiva bedömningar 

och tolkningar än vid induktiv ansats eftersom kategorierna i resultatet är förutbestämda 

(Priebe & Landström, 2017). Valet av metod är en styrka eftersom en litteraturstudie med 

systematisk sökning är lämplig för identifikation och sammanställning av tidigare kunskap 
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inom området. Ytterligare en styrka med studien var att fler databaser användes vid sökning 

av relevant forskning. Inhämtning av relevant forskning ökar om fler källor används vilket 

också stärker studiens tillförlitlighet (Kristensson, 2014). Sökningarna genomfördes i Cinahl, 

Medline och PsychInfo från början, men eftersom PsychInfo inte gav relevanta sökningar 

utifrån syftet exkluderades databasen. Många variationer av sökord och sökningar utfördes 

innan den aktuella sökkombinationen valdes. Det diskuterades om fler meningsbärande ord 

eller fritextsökningar skulle inkluderas eller bytas ut. Men då sökresultaten blev färre med 

andra sökkombinationer blev det inte aktuellt. Eventuella meningsskiljaktigheter diskuterades 

tills båda var eniga. Färgkodningen underlättade analysprocessen eftersom det tydligt visade 

vilka stycken som hörde ihop. 

 

Kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades då det fanns begränsat med studier kring 

empatisk trötthet inom palliativ vård. Ett induktivt förhållningssätt hade kunnat tillämpats då 

det har som utgångspunkt att undersöka företeelser hos deltagare med syfte att alstra en 

hypotes utifrån resultatet, eller att placeras gentemot en tes i studiens diskussion (Henricson 

& Billhult, 2017). En induktiv ansats hade kunnat ge en annorlunda kategoriindelning då 

underkategorier hade kunnat inkluderats, vilket kunde tydliggjort resultatdelen ytterligare. Att 

genomföra en empirisk studie med intervjuer istället för en litteraturstudie kunde bidragit till 

ytterligare kunskap och fördjupad förståelse inom detta outforskade ämne (Kristensson, 

2014). För att öka tillförlitligheten i studien genomfördes analysering, bearbetning och 

tolkning av det insamlade materialet av två personer. På så sätt minskade risken att resultatet 

färgades av en persons tolkning eller förförståelse (Kristensson, 2014). Efter gemensam 

diskussion om förförståelse och dess innebörd antogs ett objektivt förhållningssätt vid 

insamling och tolkning av data (Priebe & Landström, 2017). En av författarna till denna 

studie hade studerat ämnet tidigare vilket bidrog till förförståelse kring fenomenet. Genom ett 

etiskt förhållningssätt beaktades förförståelsen under hela examensarbetet genom att vara 

opartisk vid gallring av artiklar och bearbetning av resultat. Fenomenet som undersöks ska 

vara oberoende från forskarens egna åsikter och tolkningar för att inte riskera bias i form av 

forskarfel (Kristensson, 2014). 

 

En av artiklarna utgavs år 2004, vilket antyder att empatisk trötthet hos sjuksköterskor inom 

palliativ vård har studerats under en längre tid (Maytum et al., 2004). Idag kvarstår många 

bidragande faktorer, vilket skapar frågetecken till varför fler preventiva åtgärder ännu inte 

implementerats i den utsträckning som forskning påvisat. Eftersom tidigare forskning 
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mestadels har haft kvinnliga studiedeltagare är det osäkert om resultatet kan överföras till den 

manliga populationen. Valda artiklar representerade urval från Amerika, Japan, Kanada, 

Portugal, Taiwan och Turkiet, vilket visar att empatisk trötthet är ett världsomfattande 

problem. Det är dock oklart om resultatet kan överföras till utvecklingsländer då valda studier 

enbart genomfördes i industriländer. Utvecklingsländerna kan ha begränsat med resurser och 

kunskap om empatisk trötthet. Problemet finns studerat i ett flertal länder ifrån olika delar av 

världen vilket skapar ett frågetecken kring om resultatet går att generalisera till svenska 

förhållanden. Studierna visade dock liknande resultat trots kulturella skillnader och eventuella 

olikheter på arbetsplatsen vilket gör att resultatet kan överföras till svenska sjuksköterskor 

inom palliativ vård. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
Nyckelfynden som litteraturstudiens resultat påvisade var att bristande kunskap hade en 

betydelse vid insjuknandet av empatisk trötthet, att sjuksköterskans upplevelse av empatisk 

trötthet var tvåsidig, det vill säga både negativ och positiv, och att sjuksköterskan hanterade 

empatisk trötthet med bättre och sämre stresshanteringsstrategier. 

 

Det kunde ses en bristfällig kunskap hos sjuksköterskor om vad empatisk trötthet var och vad 

det kunde innebära, vilket även beskrevs som en avgörande riskfaktor för insjuknandet. 

Kunskapsbristen var också ett hinder som försvårade sjuksköterskornas möjlighet att göra 

framsteg i tillfrisknandet (Perry et al., 2011; Joinson, 1992). Saknas dessutom insikt om vad 

sjuksköterskan drabbats av eller vad som orsakat empatisk trötthet kunde det vara svårt att 

identifiera problemet. Kvarstår problemen ökar risken att sjuksköterskans empatiska trötthet 

försämras vilket kan leda till mer allvarliga tillstånd som kräver längre återhämtning 

(Maytum et al., 2004). Empatisk trötthet kan vara nästintill omöjligt att uppmärksamma om 

individen inte har kunskap sedan tidigare om vad fenomenet innebär (Joinson, 1992). 

Författarna anser att brist på kunskap om vad empatisk trötthet är kan vara problematiskt om 

ett preventivt arbete ska införas, om varken sjuksköterskan eller organisationen inom 

sjukvården vet vilka åtgärder som fungerar. För att bedriva compassionate care är viktigt att 

ha vetskap om vilka olika faktorer som kan påverka omvårdnaden negativt, i detta fall 

bristfällig kunskap om empatisk trötthet (Nussbaum, 1996). Det kunde ses en förekomst av 

blandade känslor när sjuksköterskan vårdade patienter i livets slutskede (Fukumori et al., 

2017; Günüşen et al., 2018). Vård i livets slutskede medförde inte enbart negativa känslor 
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utan det kunde även upplevas som givande. Genom att stödja patienter i nöd gav det 

sjuksköterskorna en känsla av mening och glädje (Finley & Sheppard, 2017). Sjuksköterskan 

kan beskrivas som en omhändertagande individ vars syfte är att vårda och stötta andra 

människor. Sjuksköterskan såg det som en belöning att sätta andras behov framför egna och 

sådana situationer kunde resultera i att sjuksköterskorna stängde av egna känslor och behov 

(Joinson, 1992). Det diskuterades om sjuksköterskans prioritering av andras välmående kan 

leda till negativa känslor som överstiger de positiva eftersom sjuksköterskan inte ser till egna 

behov. Att arbeta utifrån compassionate care kan bli problematiskt om negativa känslor 

såsom sorg och ilska hos sjuksköterskan tar över. Empatin till patienter kan istället bli en 

belastning och omvårdnaden till patienter kan påverkas negativt (Nussbaum, 1996).   

  

Empatisk trötthet hanterades olika beroende på om sjuksköterskan befann sig på arbetet eller i 

hemmet (Finley & Sheppard, 2017). Sjuksköterskans tidigare erfarenheter, individuella 

förutsättningar och personliga egenskaper skulle kunna kopplas till om positiva eller negativa 

hanteringsstrategier användes (Yoder, 2010; Günüşen et al., 2018). Utifrån individuella 

förutsättningar kunde också personlig ekonomi ses som en bidragande faktor till stresspåslag 

(Günüşen et al., 2018; Wu et al., 2016). Att ha någon att prata med beskrevs som den 

viktigaste stresshanteringsstrategin, men alla ville inte prata om sina känslor (Maytum et al., 

2004). Samtal med arbetskamrater behövdes för att förstå den frustration samt olika 

prövningar sjuksköterskan ställdes inför på arbetet (Giarelli et al., 2016; Yoder, 2010). Men å 

andra sidan att spendera tid med familj och vänner bidrog till glädje utanför arbetet 

(Finley & Sheppard, 2017). Relationen till familj och vänner kunde bli lidande om 

sjuksköterskan inte upplevde tillräckligt med stöd från kollegor (Perry et al., 2011). Det kan 

stärkas från studier som påpekade att stöd mellan kollegor var väsentligt för sjuksköterskans 

välmående, vilket även ansågs vara en skyddande faktor mot empatisk trötthet (Perry et al., 

2011; Berger et al., 2015: Fukumori et al., 2017; Giarelli et al., 2016; Melvin., 2012). 

Sjuksköterskan bedrev ofta omvårdnad utifrån ett holistiskt synsätt där en persons fysiska, 

mentala och spirituella välmående togs i beaktan, vilket compassionate care innebär 

(Von Dietze &Orb, 2000). Sjuksköterskor skulle kunna anamma synsättet som compassionate 

care utgår ifrån för att stödja kollegor inom palliativ vård. På så sätt skulle sjuksköterskor 

kunna uppmärksamma varandras behov och eventuella riskfaktorer kopplade till empatisk 

trötthet. Författarna ansåg att stöd från både kollegor och familj behövdes då sjuksköterskan 

annars skulle kunna uppleva en känsla av utanförskap i konversationer med familj och 

vänner då dem saknar erfarenhet inom yrket. Att reflektera med familj, vänner och 
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arbetskamrater är väsentligt då de tillsammans kompletterar varandra och bidrar 

till sjuksköterskans välmående (Finley & Sheppard, 2017). 

 

Sjuksköterskor med mindre erfarenhet inom palliativ vård hade en ökad risk att drabbas av 

empatisk trötthet (Wu et al., 2016). En annan studie beskrev att sjuksköterskor med längre 

erfarenhet riskerade att drabbas av empatisk trötthet till följd av fler bevittnade dödsfall och 

fler upplevda traumatiska situationer (Melvin, 2012). Olikheterna kan bero på att yngre, mer 

oerfarna sjuksköterskor inte hittat strategier för att hantera empatisk trötthet samt haft 

svårighet att sätta professionella gränser mellan sig själv och patienten, liksom att äldre 

sjuksköterskor exponerats för dödsfall och lidande i högre utsträckning. Diskussioner fördes 

bland författarna om omständigheter, personlighetstyp och livserfarenhet kan ha en 

avgörande roll i vem som drabbas. Men resultat visade att sjuksköterskan kan drabbas av 

empatisk trötthet oavsett arbetslivserfarenhet eftersom sjuksköterskan har många krav att leva 

upp till i sin yrkesroll. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver bland annat att 

sjuksköterskan är skyldig att ta hand om sin fysiska, psykiska, sociala och själsliga hälsa för 

inte riskera förmågan att ge god omvårdnad. Sjuksköterskan har också en skyldighet att ta 

ansvar för egna bedömningar och beslut inom bedriven vård och förmågan att göra ansenliga 

bedömningar ska inte kunna påverkas oavsett omständighet (SSF, 2012b). Men vid upplevd 

empatisk trötthet på arbetet tror författarna att förmågan att göra klara bedömningar skulle 

kunna påverka yrkesutövandet till det negativa och därmed riskera patientens välbefinnande. 

 

Få män var representerade i studiernas urval och majoriteten var kvinnliga sjuksköterskor 

(Berger et al., 2015; Chen et al., 2017; Duarte & Pinto-Gouveia, 2017; Fukumori, et al., 2017; 

Giarelli et.al., 2016; Günüşen et al., 2018; Maytum et al., 2004; Melvin, 2012; Perry et al., 

2011; Wu et al., 2016). Författarna ansåg att det kunde bero på att få män arbetade på 

arbetsplatsen där studien genomfördes eller att män och kvinnor upplevde empatisk trötthet 

på olika sätt (Wu et al, 2016). Kvinnor kan skapa mer intima relationer än män och kan 

påverkas i större omfattning av andras lidande. Därav kan kvinnor vara mer utsatta för 

empatisk trötthet (Stenlund, Ahlgren, Lindahl, Burell, Knutsson, Stegmayr & Slunga-

Birgander, 2007). Resultatet inkluderade artiklar som studerat empatisk trötthet inom palliativ 

vård som bedrevs på sjukhus, äldreboende och i hemmet. Det visade att området undersökts i 

bredare kontext och att samtliga sjuksköterskor inom palliativa områden kunde drabbas av 

empatisk trötthet. Utifrån ett samhällsperspektiv anser författarna att denna urvalsgrupp kan 

bidra till ökad förståelse kring empatisk trötthet för att i förlängningen skapa en arbetsmiljö 
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med bättre arbetsvillkor vilket kan leda till minskade kostnader avseende sjukskrivningar 

(Uppdrag Psykisk Hälsa, 2018).   

 6. Slutsatser 
Trots omfattningen av empatisk trötthet hos sjuksköterskor inom palliativ vård finns det 

begränsat med kunskap och förståelse. Genom att sprida kunskap om empatisk trötthet kan 

hälso- och sjukvården införa preventiva åtgärder för att motverka empatisk trötthet hos 

sjuksköterskor inom palliativ vård, vilket kan öka möjligheten att utveckla personliga 

stresshanteringsstrategier som baseras på tidigare forskning. Att förebygga empatisk trötthet 

hos sjuksköterskor kan bidra till att upprätthålla god omvårdnad för patienter som vårdas i 

livets slutskede. 

7. Kliniska nyttan 
Litteraturstudien beskrev att det fanns begränsad förståelse och kunskap om empatisk trötthet 

hos sjuksköterskor. Att sprida kunskap och förståelse om empatisk trötthet kan resultera i att 

sjuksköterskor får stöd och kan vårda patienter under bättre förutsättningar. Chefer på 

arbetsplatsen spelar en stor roll i sjuksköterskors förmåga att hantera stress och att trivas på 

arbetsplatsen. Att implementera preventiva åtgärder för nyligen examinerade sjuksköterskor i 

form av att anordna veckomöten och låta sjuksköterskor reflektera med varandra skulle kunna 

resultera i bättre förutsättning att hantera eventuella svårigheter inom yrket. Att adressera 

sjuksköterskans behov vid personalbrist samt emotionell stress ger ett motstånd mot vidare 

stress på arbetet, vilket minskar risken för empatisk trötthet och sjukskrivningar. 

8. Fortsatt forskning 
Ytterligare forskning inom området behövs då nuvarande studier mestadels fokuserat på 

empatisk trötthet hos kvinnliga sjuksköterskor. För att få bredare förståelse över fenomenet 

föreslår författarna att manliga sjuksköterskor också representeras i urvalet i framtida studier. 
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participants’ personality 
traits and compassion 
satisfaction and fatigue  
3) To identify the 
participants’ determinants 
of compassion satisfaction 
and fatigue based on their 
socio-demographic 
variables and personality 
traits 

Population:  
- Sjuksköterskor som tagit 
hand om barn i minst 3 
månader på ett sjukhus.   
- Utbrändhet exkluderas. 
 
Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval. 
 
Urval: 
- Urvalet bestod av 173 
kvinnliga sjuksköterskor. 
- Ålder: 21–52 år. 
 
Datainsamlingsmetod:    
Enkätundersökning. 
   
Analysmetod:  
Beskrivande statistisk analys 
och sambandsanalys. 

Styrkor: 
Dom har räknat med 
20 % bortfall redan 
från början och 
därmed tagit med 
fler deltagare till 
studien. 
 
Svagheter: 
Inga män deltog i 
studien. 

En låg förekomst av empatisk trötthet kunde ses. 
Sjuksköterskor som besvärades av empatisk trötthet 
kunde uppleva tillbakablickar som berörde tidigare 
patienter sjuksköterskan vårdat. Utbrott av ilska och 
var lättirritabel var vanligt. Empatisk trötthet var 
negativt kopplat till att vara medveten, att vara nöjd 
med tillvaron och att vara emotionellt stabil.  
Faktorerna relaterade till lägre nivåer av empatisk 
trötthet. Relationsstatus spelade roll och 
sjuksköterskor som var singlar hade större 
benägenhet att drabbas. Därav upplevde 
sjuksköterskor som var emotionellt stabila och hade 
en partner eller var gifta en lägre nivå av empatisk 
trötthet. 

 
 



33	
	

Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidor och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Duarte, J., & Pinto-
Gouveia, J. (2017). 
 
The role of 
psychological 
factors in oncology 
nurses' burnout and 
compassion fatigue 
symptoms. 
 
European Journal 
of Oncology 
Nursing 28, 114-
121. 
 
Portugal  

To explore and clarify the 
links between several 
dispositional factors 
(empathy, self-compassion, 
and psychological 
inflexibility) and compassion 
fatigue, burnout, and 
compassion satisfaction in 
oncology nurses. 

Population:  
- Sjuksköterskor inom 
onkologi 
 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
 
Urval: 
- 221 sjuksköterskor, 25 
män och 196 kvinnor. 
- Ålder: 24–58 år.   
 
Datainsamlingsmetod:    
Frågeformulär.   
   
Analysmetod:   
Beskrivande statistisk 
analys och 
sambandsanalys.  
  

Styrkor: Urval från fem olika sjukhus, 
två var onkologisjukhus och tre var 
vanliga sjukhus inom onkologi/palliativ 
vårdavdelningar. Sjukhusens chefer 
ombedes att ha hand om studien till 
sjuksköterskorna, så det inte uppstår en 
jävsituation. Undersökningen pågick 
under två månader.   
   
Svagheter:  
Litet urval och majoriteten var kvinnor. 
Generaliserbarheten till män begränsas. 

Sjuksköterskor som hade svårt att vara 
flexibel i sitt arbete, kände oro för 
patienter var mer benägna att drabbas av 
empatisk trötthet. Förmågan att känna 
empati till patienter påvisades vara en 
riskfaktor.  
 
Egenskaper såsom att ha hög 
självmedveten och självkänsla beskrevs 
vara skyddande faktorer till empatisk 
trötthet.   
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Fukumori, T., 
Miyazaki, A., Takaba, 
C., Taniguchi, S., & 
Asai, M. (2017). 
 
Cognitive reactions of 
nurses exposed to 
cancer patients' 
traumatic experiences: 
A qualitative study to 
identify triggers of the 
onset of compassion 
fatigue. 
 
Psycho-Oncology (27), 
620–625. 
 
Japan 
  

To describe 
the 
components 
of nurses' 
cognitive 
reactions 
from their 
exposure to 
cancer 
patients' 
traumatic 
experience to 
the onset of 
compassion 
fatigue. 

Population:  
- Sjuksköterskor inom onkologi med minst 
två års erfarenhet. 
- Upplevt empatisk trötthet. 
- Inte erhållit behandling för mental ohälsa 
inför rekryteringen för studien, skriftligt 
medgivande 
 
Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval. 
 
Urval: 
- Urvalet bestod av 30 sjuksköterskor, 29 
kvinnor och en man. 
- Bortfall: en sjuksköterska. 
- Ålder: 23–57 år. 
 
Datainsamlingsmetod:   
Semistrukturerad intervju.   
   
Analysmetod: Innehållsanalys och 
Grundad teori. 

Styrkor: Urvalet valdes 
från sex olika sjukhus. 
Intervjuerna spelades in. 
 
Svagheter: Endast en man 
fanns representerad i urvalet. 
Litet urval för att 
representera sex 
sjukhus. Sjuksköterskors 
upplevelse av empatisk 
trötthet baserades på deras 
egen definition av begreppet. 
För vissa deltagare var det 
mellan 44–49 månader sedan 
de upplevt empatisk trötthet, 
vilket kan orsaka 
minnesbias.  

Teman som framkom och som beskrev 
sjuksköterskans upplevelser och orsaker 
till empatisk trötthet var: 
1. upplevelsen av att vara otillräcklig i sin 
professionella roll. 
2.  medkänsla och oro för patienten:  
3. önskan om att vara tillgänglig och 
stöttande för patienten.  
4. jämföra patientens situation med sig 
själv och sin egen familj.  
5. höga krav på sig själv i sin yrkesroll 
6.  missnöje till kollegor 
7.  önskan om bättre samarbete och stöd 
från kollegor:  
8.  önskan om att undvika sina 
arbetssysslor då bördan blev för tung 
9.Uppleva konflikt mellan professionell 
kunskap/ tro och verklighet. 
10. Meningen med livet värderades om.  
11. att känna maktlöshet inför cancer när 
det inte fanns någon botande behandling.  
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Giarelli, E., 
Denigris, J., 
Fisher, K., Maley, 
M., & Nolan, E.  
(2016). 
  
Perceived Quality 
of Work Life and 
Risk for 
Compassion 
Fatigue Among 
Oncology Nurses: 
A Mixed-Methods 
Study. 
  
Oncology nursing 
forum 43(3), 121-
131. 
  
Amerika 

To examine 
factors that 
influenced the 
nurse’s perceived 
quality of work 
life and risk for 
compassion 
fatigue. 
   

Population:   
- Sjuksköterskor som 
arbetade inom onkologi 
  
Urvalsförfarande:  
Självselektionsurval.   
 
Urval: 
- Urvalet bestod av 20 
kvinnliga sjuksköterskor. 
Yrkesgruppen motsvarade 
30 % av urvalet i studien. 
- Ålder 22–51 år. 
 
Datainsamlingsmetod:  
Frågeformulär och 
fördjupande intervjuer via 
telefon eller personligen.   
    
Analysmetod:   
Tematisk innehållsanalys.   
Deskriptiv statistik.  

Styrkor: Datainsamling 
genom frågeformulär och 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in med deltagarnas 
medgivande.   
    
Svagheter: Inga män 
deltog i studien. Deltagarna 
arbetade i 12 timmars skift, 
och huruvida det påverkade 
graden av empatisk trötthet 
var oklart. Det kunde skilja 
sig från personal som 
arbetade åtta timmars skift.  

Arbetsrelaterad stress påverkade privatlivet negativt. Det gav 
upphov till sömnsvårigheter, sorg, mardrömmar och påminnelser 
över egna förluster. Svårigheter i kommunikationen och 
missförstånd mellan patienter och kollegor ledde till frustration när 
patienter avsade sig den vård som sjuksköterskan ansåg 
behövas. Egna behov åsidosätts på grund av hög arbetsbelastning, 
patienter med stort omvårdnadsbehov, ojämn arbetsfördelning och 
omsättning av personal med lägre erfarenhet. Att inge falskt hopp 
och uppmuntran till patienter inom palliativ vård beskrevs som 
emotionellt utmattande. Dåligt självförtroende och skuldkänslor 
uppkom när sjuksköterskan upplevde att tillräcklig omvårdnad inte 
hanns med.     
   
Förebyggande åtgärder var självuppmuntran, att distansera sig från 
känslor på arbetet, avlasta sig själv från känslor genom att prata 
med kollegor, hitta nöjen som distraherar, acceptera situationer 
som de är och separera patienternas erfarenheter med egna. Även 
att avsätta ett vilorum på arbetsplatsen, installera ett kompissystem 
med avsatta möten där man stöttar varandra och slutligen utvärdera 
arbetssysslorna kontinuerligt för att avlasta sjuksköterskorna.  
  
Positiva erfarenheter kompenserade för negativa erfarenheter och 
minskade risken för empatisk trötthet. Ett undvikande beteende 
utvecklades där känslor och situationer kunde innebära stress.  
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Günüşen, N-P., 
Üstün, B., 
Serçekuş, P., & 
Büyükkaya-Besen, 
D. (2018). 
  
Secondary 
traumatic stress 
experiences of 
nursing caring for 
cancer patients.  
 
International 
journal of nursing 
practice (25), 1-8. 
  
Turkiet 

To explore 
secondary 
traumatic stress 
experiences of 
nurses caring for 
cancer patients. 
  

Population:   
- Sjuksköterska inom 
onkologi med minst sex 
månaders erfarenhet. 
- Frivilligt deltagande. 
- Erfarenhet inom 
cancersjukvård. 
- Erfarenhet av sekundär 
traumatisk stress. 
    
Urvalsförfarande   
Avsiktligt urval.   
  
Urval:  
- Urvalet bestod av 13 
kvinnliga sjuksköterskor. 
- Bortfall: två sjuksköterskor. 
- Ålder: Genomsnitt 31 år. 
 
Datainsamlingsmetod:   
Semistrukturerad intervju.   
    
Analysmetod:   
Innehållsanalys.  

Styrkor: Redovisade citat från 
intervjuer i resultatet. Intervjuerna 
spelades in. Deltagarnas kroppsspråk 
och ansiktsuttryck observerades och 
antecknades under intervjun.   
    
Svagheter: Efter inspelningen av 
intervjuerna framkom ytterligare 
information från några deltagare och 
denna information kom inte med i 
bearbetningen av data. Åldersspann 
framkom ej. 

Sekundär traumatisk stress (STS) ledde till både 
positiv och negativ förändring hos sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan upplevde en önskan om att erbjuda bra 
omvårdnad men att det tillslut nåddes en gräns för vad 
som kunde göras för patienten. Patienter i livets 
slutskede orsakade fysisk och psykisk ohälsa hos 
sjuksköterskan, speciellt när omvårdnaden berörde 
unga patienter inom palliativ vård.  
 
Frustration och hjälplöshet beskrevs då deltagarna fick 
bevittna lidande, smärta och död vilket förstärktes vid 
långvarig omvårdnad av samma patient. Känslor 
uppstod såsom skuld, maktlöshet, förtvivlan och 
hopplöshet då det ansågs att patienterna förtjänade 
mer än vad sjukvården kunde erbjuda. Brist på 
sjuksköterskor resulterade i att sjuksköterskorna kände 
mer skuld och desperation då de inte kunde påverka 
patientens situation och på grund av arbetstrycket 
begränsades tiden för patienterna.  
 
Yngre och mer oerfarna sjuksköterskor påverkades av 
traumatiska situationer i högre utsträckning än mer 
erfarna. Det fanns dilemman mellan att vilja hjälpa 
patienten samtidigt som det fanns behov att skydda sig 
själv från känslor. Sökande efter socialt stöd blev 
viktigt samt att balansera det privata livet med 
arbetslivet. En del sökte spirituell vägledning. 
Empatisk stress hanterades genom att utveckla 
undvikande beteende genom att emotionellt skärma av 
sig från patienten och sin familj. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Maytum, J-C., 
Bielski-Heiman, 
M., & Garwick, 
A-W. (2004). 
  
Compassion 
fatigue and 
burnout in 
nurses who 
work with 
children with 
chronic 
conditions and 
their families. 
  
Journal of 
pediatric 
healthcare 
18(4), 171-179. 
  
Amerika 

To identify the 
triggers and 
coping strategies 
that nurses who 
work with 
children with 
chronic 
conditions use to 
manage 
compassion 
fatigue and 
prevent burnout. 
  

Population:  
- Barnsjuksköterskor 
som arbetat med barn 
under en längre tid   
  
Urvalsförfarande   
Avsiktligt urval.   
  
Urval:  
- Urvalet bestod av 20 
sjuksköterskor.  
    
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad 
intervju.   
    
Analysmetod:   
Innehållsanalys.  

Styrkor: Ljudinspelade 
intervjuer   
   
Svagheter: Två av 
forskarna utförde 
hälften av intervjuerna 
vilket kan göra 
att resultatet 
påverkades. Kön och 
ålder framkom ej.   

Insikt om empatisk trötthet hjälpte sjuksköterskan att utveckla 
stresshanteringsstrategier som fungerade både kort- och långsiktigt vilket 
minskade risken för empatisk trötthet. En del sjuksköterskor menade att 
empatisk trötthet påverkade förmågan att fungera på arbetet och i hemmet. 
Empatisk trötthet beskrevs vara mer övergående och att sjuksköterskan kunde 
stanna på arbetet, men det krävdes att aktiva förändringar gjordes, både 
personliga och på arbetet.    
   
Kortsiktiga stresshanteringsstrategier var träning, meditation och spendera 
fritiden med nöjen. Kortsiktiga jobbrelaterade strategier var att ta semester och 
ledighet, säga nej till jobb, sätta gränser och reflektera med kollegor. 
Långsiktiga stresshanteringsstrategier var att reflektera och ta hand om sig 
själv genom att vara lyhörd till kroppen och uppmärksamma symtom samt vara 
medveten om sin stresshantering. Långsiktiga jobbrelaterade strategier var att 
utveckla en stödjande professionell relation, ha självinsikt för att 
uppmärksamma symtom på empatisk trötthet, sätta gränser i interaktioner i 
patientrelationer och utveckla ritualer för att sörja patienters bortgång. 
Upplevelsen av empatisk trötthet var mer påtaglig då sjuksköterskan tagit hand 
om en patient under en längre tid och patienten dog. Att ha någon att prata med 
beskrevs som den främsta stresshanteringsstrategin.  
  
Riskfaktorer till empatisk trötthet var att se patientens oförmåga till att få ett 
normalt liv, att vara nära och uppleva många sorgliga situationer. Att bemöta 
upprörda familjer eller familjer som inte klagade. Familjer kunde skuldbelägga 
en sjuksköterska för patientens sjukdom för att sjuksköterskan inte kunde vara 
ständigt närvarande. Personalbrist, dålig uppföljning av riktlinjer, 
pappersarbete och att hälso- och sjukvårdssystemet inte fungerade, otillräcklig 
support från chefer och för hög arbetsbelastning var riskfaktorer till empatisk 
trötthet. Den främsta riskfaktorn till empatisk trötthet var när sjuksköterskan 
blev överinvolverad eller gick över gränsen mellan att vara professionell och 
vän till patienten.  
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Författare, år, titel, 
tidskrift, sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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. 
  
Amerika 

To further explore the 
prevalence of 
Professional 
Compassion Fatigue 
(PCF) among hospice 
and palliative care 
nurses, as well as the 
nature of its effects and 
any coping strategies 
that nurses adopt. 
  
Research question: 
1.Are nurses whose job 
it is to deal with death 
and dying on a 
continual basis at risk 
of developing PCF? 
  
2.What are the 
consequences (both 
physical and emotional) 
of hospice and 
palliative care nurses 
continually dealing with 
death? 
  
  
  

Population  
- Sjuksköterskor inom hospice 
och palliativ vård.  
- Minst tio års erfarenhet.  
    

Urvalsförfarande:   
Avsiktligt urval.   

  
Urval:  
- Urvalet bestod 
av sex kvinnliga 
sjuksköterskor.  
   
Datainsamlingsmetod:   
Semistrukturerad intervju.   
    

Analysmetod:   
Innehållsanalys och Grundad 
teori.   

Styrkor:   
Studien beskrev egna 
svagheter och styrkor. 
Ljudinspelade intervjuer, 
relevant sjukhus för 
undersökning, en 
deskriptiv kvalitativ 
studie gav möjlighet att 
analysera obegränsade 
data  
  
Svaghet:   
Inga män deltog i studien 
Ålder framkom ej. Litet 
urval.  
 
   

Deltagarna kände igen symtom för empatisk 
trötthet och en sjuksköterska beskrev att hon 
upplevde empatisk trötthet under tiden för 
intervjun. Sjuksköterskor som arbetade inom 
palliativ vård en längre tid riskerade att påverkas 
fysiskt och psykiskt och låg i riskzonen för att 
utveckla empatisk trötthet.  
 
Riskfaktorer för att utveckla empatisk trötthet var 
upprepade dödsfall under en längre period, fysisk 
och känslomässig påverkan av att ge palliativ vård 
och att sätta personliga gränser. Trots att 
sjuksköterskor upplevde att bedriva palliativ vård 
var ett privilegium kunde de uppleva något slags 
symtom på empatisk trötthet och de trodde att den 
ständiga exponeringen för döden var en 
bidragande faktor. 
 
Stöttande stresshanteringsstrategier inom livets 
slutskede kan vara att prata med kollegor, 
reflektera, träna och att ha en stöttande partner.    
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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), 91-97. 
  
Kanada 

To explore how 
Canadian clinical 
oncology 
registered nurses 
(RNs) described 
their experiences 
of CF. 
  
Research 
question: How do 
clinical oncology 
RNs describe 
their experiences 
of CF?" 
  
  

Population:    
- Upplevt empatisk trötthet  
- Tillgång till internet  
- Behärska det engelska och 

franska språket.   
    
Urvalsförfarande   
Självselektionsurval.  
  
Urval:  

- Urvalet bestod av 19 kvinnliga 
sjuksköterskor. 
- Ålder: 20–60 år. 
    
Datainsamlingsmetod:   
Frågeformulär och 
deltagarnas beskrivning 
över egen upplevd empatisk 
trötthet. Insamlingen av data 
skedde vid internet.   

 
Analysmetod:   
Innehållsanalys.   

Styrkor: Deltagarna 
representerade en varierad 
population då alla deltagare 
från Kanada kunde delta i 
studien.   
    
Svagheter: Få deltagare 
från populationen deltog i 
studien. 

Orsaker till empatisk trötthet var brist på stöd från 
kollegor och administration, brist på kunskap om 
empatisk trötthet samt brist på tid och möjlighet att ge 
kvalitetssäker vård. Brist på kunskap ansågs förvärra 
tillståndet då deltagarna menade på att istället för att förstå 
att de drabbats av något “normalt” skuldbelade de sig 
själva. Avsaknad insikt i att de upplevde empatisk trötthet 
resulterade i oförmåga att ta till åtgärder för att minska 
utvecklingen.   
  
Faktorer som ansågs förvärra empatisk trötthet var 
oförmåga att lindra lidandet för patienter, emotionell 
överinvolvering i patientsituationen och oförmåga till att 
inte låta fysisk och emotionell stress utanför arbetet 
påverka yrkesutövandet. Den privata stressen gjorde 
sjuksköterskan därav mer utsatt.  
  
Konsekvenser av empatisk trötthet blev att samarbetet 
mellan kollegor försämrades liksom relationen till 
familjen på grund av ett växande behov att isolera sig, en 
vilja om att lämna yrket. Upplevelsen av tryckande känsla 
i bröstet, klump i halsen, sämre minne och svårighet 
att ”hålla tillbaka tårar”.   
  
Faktorer som ansågs minska graden av empatisk trötthet 
var stöd från kollegor, hitta balans mellan arbetsliv och 
privatliv, möjlighet att utveckla positiva relationer med 
patienten, att bli bekräftad av omgivningen och få mer 
erfarenhet inom yrket. 
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Författare, år, 
titel, tidskrift, 
sidnr och 
land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Wu, S., Singh-
Carlson, S., 
Odell, A., 
Reynolds, G., 
& Su, Y. 
(2016). 
 
Compassion 
Fatigue, 
Burnout, and 
Compassion 
Satisfaction 
Among 
Oncology 
Nurses in the 
United States 
and Canada. 
 
Oncology 
nursing forum 
43(4), 161-169. 
 
Amerika och 
Kanada 

To examine 
the 
experiences 
of 
compassion 
fatigue, 
burnout, and 
compassion 
satisfaction 
among 
oncology 
nurses in the 
United 
States and 
Canada 

Population   
- Sjuksköterskor som arbetar 
patientnära inom onkologi i Amerika 
och Kanada.   
- Medlemskap till Canadian 
association of nurses in oncology och 
the oncology nursing society. 

 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval.   
 
Urval:  

- Urvalet bestod av 549 
sjuksköterskor, 522 kvinnor och 27 
män.  
- 486 sjuksköterskor var från 
Amerika och 63 sjuksköterskor från 
Kanada.  
- Bortfall: två sjuksköterskor.  
- Ålder: 21 - >61 år   
   
Datainsamlingsmetod:   
Frågeformulär (Abendroth demogr
aphic questionnaire och ProQOL). 
  
Analysmetod: 
Chi-två test.    

Styrkor: Jämför
de resultatet 
mellan 
sjuksköterskor 
från två olika 
länder.   
   
Svagheter:   
Få kanadensiska 
sjuksköterskor 
deltog i studien, 
vilket begränsar 
generaliserbarhet
en till 
kanadensiska 
sjuksköterskor. 
Få män i studien.  

Resultaten var likartade mellan sjuksköterskorna från Amerika 
och Kanada i att uppleva låg nivå av empatisk trötthet på 
arbetsplatsen. Sekundär traumatisk stress beskrevs i artikeln 
vara en komponent av empatisk trötthet. Yngre sjuksköterskor, 
(<40), var mer benägna att uppleva sekundär traumatisk stress 
än äldre sjuksköterskor. Äldre sjuksköterskor (>40 år) och som 
hade mer erfarenhet (>26 är) visade på lägst nivå av sekundär 
traumatisk stress.   
   
Orsaker till empatisk trötthet vara personalbrist, att uppoffra 
egna behov för att tillgodose patientens behov och att 
ha upplevt traumatiska dödsfall. Stress relaterat till personlig 
ekonomi och högre utbildningsnivå placerade sjuksköterskor i 
riskzonen för empatisk trötthet.   
  
Hälsorelaterade besvär hos amerikanska sjuksköterskor såsom 
huvudvärk, depression eller Post Traumatic Stress 
Disorder (PTSD) kunde öka risken för empatisk trötthet. 
Depression eller PTSD beskrevs inte som en riskfaktor hos 
kanadensiska sjuksköterskor.   
  
Skyddande faktorer var bra teamarbete där kollegor stöttade 
varandra, fler arbetstimmar och bevittnade dödsfall. Det 
sistnämnda tydde på att mer erfarenhet hämmade utvecklingen 
av empatisk trötthet.   

 


