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Sammanfattning 
Bakgrund:     Sorg är ett fundamentalt mänskligt fenomen, som kan orsakas av olika 

omständigheter. Sorg kan ta sig uttryck på olika sätt för olika individer och 

bland annat ge upphov till både fysiska och psykiska symtom. Patienter och 

närstående som upplevt en individanpassad och omsorgsfull vård, som 

präglas av engagemang och god kommunikation beskrev detta som god 

vårdkvalitet. I den legitimerade sjuksköterskans omvårdnadsansvar ingår att 

upprätta en relation till såväl patient som närstående. Att vårda patienters 

andliga, kulturella, psykosociala och fysiska behov är också den 

legitimerade sjuksköterskans ansvar. 

 

Syfte:              Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors egna 

upplevelser av sorg i vårdarbete. 
 

Metod:            En litteraturöversikt gjordes med sökningar i databaserna CINAHL 

Complete och MEDLINE. Utvalda artiklar var av kvalitativ och mixad 

metod och analyserades genom tematiseringar. Resultatet innefattar tio 

vetenskapliga artiklar som beskriver sjuksköterskors upplevelser av sorg i 

arbetet. 

 

Resultat:        Sex huvudteman identifierades; (1), Sjuksköterskors upplevelser av stöd vid 

sorg, (2), Att uppleva sorg och fortsätta vårda, (3), Möjlighet till 

återhämtning, (4), Nära vårdrelationers betydelse, (5), Sjuksköterskors 

upplevelser av tro och andlighet vid sorg samt (6), Vårdande ritualer. Alla 

teman var relevanta för litteraturöversiktens syfte och beskrev 

sjuksköterskors olika behov vid sorg, sorgens påverkan på sjuksköterskornas 

utförda arbete och vårdrelationens betydelse för sorgeupplevelserna. 

 

Diskussion:   Tre huvudteman från resultatet diskuterades utifrån Jean Watsons 

omsorgsteori och litteraturöversiktens bakgrund. Ytterligare relevant 

forskning användes också för författarnas argumentation och reflektioner 

kring resultatets innehåll. 

 

Nyckelord:     Sorg, upplevelse, sjuksköterska  

 



  
 
 

 

Abstract 
Background:  Grief is a fundamental human phenomenon caused by different 

circumstances. Grief has many faces and utters in different ways for 

different individuals and cause both physical and psychic symptoms. 

Patients and relatives whom experienced customized attentive care, 

which was characterized of commitment and good communication, 

described this as a good quality of care. It is in the registered nurse 

responsibility of nursing care to establish a nurse-patient relation as well 

as a relation to relatives. To care for the patients spiritual, cultural, 

psychosocial and physical needs is the registered nurse’s responsibility 

as well.  

 

Aim:                The aim of the literature review was to illustrate nurses’ own 

experiences of grief in ministration. 
 

Method:          A literature review was conducted using the databases CINAHL 

complete and MEDLINE. Chosen articles was of a qualitative method 

and with a mixed method. They were analysed through thematising. The 

result includes ten scientific articles which describes nurses’ 

experiences of grief at work. 

 

Results:         Six main themes were identified; (1), Nurses’ experiences of support 

when in grief, (2), To experience grief and continue to care, (3), The 

importance of nurse-patient relations, (4), Nurses’ experiences of belief 

and spirituality when in grief and (6), Caring rituals. They were all 

relevant with the aim of the literature review and illustrated nurses’ 

different needs when in grief, the perceptions of grief in the nurses 

ministrations, and the nurse-patient relations meaning of the experiences 

of grief. 

 

Discussion:   Three main themes were discussed from the literature review’s result 

with the perspective of Jean Watson’s theory of human caring and the 

literature review’s background. Additional relevant science was used to 

the authors’ critical analysis and reflections regarding the result. 

 

Keywords:      Grief, experience, nurse  
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Inledning 

Alla människor kommer med stor sannolikhet uppleva sorg till följd av ett eller flera trauman 

under sitt liv. Som sjuksköterskestudenter har vi redan upplevt sorg vid situationer i 

patientarbetet på olika praktikplatser, därför tror vi att detta är något som vi som blivande 

sjuksköterskor kommer att möta även i vårt kommande yrke. Vi har sett hur sorgen upplevts 

och hanterats hos såväl patienter som hos närstående och tror oss även ha sett hur den kan 

påverka personalen och oss själva. Vi ville därför ta reda på sjuksköterskors upplevelser av att 

möta sorg i vårdarbetet. 

 

Bakgrund 

Sorg 

Furnes och Dysvik (2010) beskrev sorg som ett fundamentalt mänskligt fenomen, som de 

flesta människor någon gång upplever men som ter sig unikt för varje individ. Sorg är tätt 

sammankopplat med känslor eller av oåterkalleliga förluster; exempelvis ett liv, ett tidigare 

hälsotillstånd, sociala relationer eller ett arbete/sammanhang. Vidare förklarade Furnes och 

Dysvik upplevelsen av sorg som subjektiv och mångbottnad och kan ta sig olika uttryck och 

mening. Sorg kan manifesteras i kroppsliga uttryck, beteenden, kognitivt och/eller genom 

känslomässiga utlopp som förtvivlan, frustration, ilska och hopplöshet. Upplevelse av att 

meningen med någonting har förändrats kan skrämma eller orsaka känslor som uppgivenhet 

hos en individ i sorg. Vilja och förmåga till omställning och anpassning till en ny verklighet 

eller situation upplevs olika av alla individer, men ses som en viktig del i sorgearbetet (a.a.).  

Nyatanga (2018) bekräftade även hur det finns många olika omständigheter som kan utlösa 

sorg. Han exemplifierade detta genom en man som förlorat sin fru, vilket resulterade i att ett 

betydelsefullt band brutits mellan två individer. Beroende på hur starkt band paret hade, 

tillsammans med dödsorsaken, avgjorde hur stark sorgen upplevdes av den efterlevande. 

Vidare beskrev Nyatanga (2018) att somliga menade på att tiden har en läkande effekt, medan 

han själv menade att tiden hjälper till att ge tid att anpassa sig till den nya situationen, vilket 

ger den läkande effekten. Denna tidsaspekt kallas förlustfas, vilket alltså är tidsrummet mellan 

förlusten och sorgearbetet. Det som den sörjande tar sig an i denna fasen är sedan 

grundläggande för hur anpassningen ska utvecklas (a.a.). 

 

Fysiska och psykiska symtom vid sorg 
Kowalski och Bondmass (2008) beskrev i sin studie hur sorg kan medföra både fysiska och 
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psykiska symtom. Fysiska symtom som studiedeltagarna upplevt var exempelvis mag-

tarmrelaterade, som viktminskning till följd av minskad matlust, men även viktökning till 

följd av ökad aptit. Andra fysiska symtom som var vanligt förekommande var ryggvärk, 

muskelvärk, högt blodtryck samt sömnsvårigheter i form av insomnia och utmattning. Vidare 

visade resultaten av Kowalski och Bondmass (2008) att bland de studiedeltagare som tidigare 

brukat alkohol uppgav 21 procent att deras konsumtion ökat sedan de drabbats av sorg och 44 

procent av de som tidigare rökt menade att deras tobakskonsumtion ökat av samma anledning.  

 Bland psykiska symtom återfanns ångest, ensamhet, depression och oro (Kowalski & 

Bondmass, 2008). Deltagarna, som bestod av änkor, uppgav även att social isolering förekom 

som en konsekvens av sorgen. Andra psykiska symtom enligt Jakobsson, Andersson och 

Öhlén (2014) var skamkänslor, i form av maktlöshet som kan upplevas av den som drabbats 

av sorg. Även skuldkänslor kan förekomma. Att drabbas av sorg vid förlust av en människa 

eller en roll som man varit förknippad med, exempelvis som hustru eller vän, kan även 

innebära en identitetskris och att den drabbade upplever att hen förlorar delar av sig själv.  

 

Patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande 
I en studie som gjorts av de Fonseca Domingos, Merighi och de Jesus (2011) framkom hur 

kvinnor som sörjde sina missfall menade på hur viktigt det var med ett gott bemötande och 

omhändertagande från vårdpersonalen. Betoning lades på det basala som att vara delaktig i sin 

vård genom att känna sig hörd och få uppmärksamhet samt att få tydlig information. Det 

menades även att vårdpersonalen bör vårda med en närvarande ömhet och tydlighet för att 

upplevas som välkomnande.  

 Det ansågs att sjuksköterskors fysiska och emotionella närvaro gjorde stor skillnad för det 

goda vårdandet genom att det då utvecklades en relation och respekt (de Fonseca Domingos et 

al., 2011). Erfarenheter från två olika avdelningar jämfördes, där tempot var snabbare på den 

ena, vilket inte betydde att vården blev effektivare. Tvärtom var effektiviteten bättre på den 

andra avdelningen, där vårdpersonalens fysiska och emotionella närvaro ledde till en bättre 

vårdrelation då sjuksköterskor bevarade patienters integritet och välbefinnande.  

 McCabe (2004) påvisade hur sjuksköterskors, både verbala och icke-verbala uttryckssätt 

för sin egna sorg, upplevdes som både empatiskt och sympatiskt av patienter. Att 

sjuksköterskor uttryckte sorg upplevdes av patienter i studien som att sjuksköterskorna var 

kapabla att sätta sig i patienternas situation, vilket lindrade ångest och osäkerhet. Patienterna 

upplevde även att detta rättfärdigade deras egna känslor.  
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 Exempel på god vårdkvalitet beskrevs av deltagarna som individanpassad vård där 

patienters behov stod i fokus (Attree, 2001). En omsorgsfull relation mellan 

sjukvårdspersonal, patienter och närstående var nödvändig för detta. Attree bekräftade de 

Fonseca Domingos et al. (2011) resultat, då upplevelse av tillit uppstod när patienter och 

deras närstående kände att patienter var sjukvårdspersonalens fokus och att de var genuint 

engagerade och brydde sig om hen. Sjukvårdspersonal som agerade vänligt, visade medkänsla 

och gav av sin tid ansågs också vara bidragande till en god vårdkvalitet. 

 Det framkom också att deltagarna ansåg att sjukvårdspersonal som inte involverade 

patienter i vården, brast gällande respekt för integritet och värdighet samt agerade 

rutinmässigt utan hänsyn till den enskilda individen, vilket bidrog till en sämre vårdkvalitet 

(Attree, 2001). Upplevelser av det slaget fick patienter att känna sig oviktiga och exkluderade. 

 

Sjuksköterskors profession 
I International Council of Nurses (ICN) (2012) etiska kod för sjuksköterskor betonas vikten 

av respekt för patienters rätt till sina rättigheter samt respekt för mänskliga och kulturella 

rättigheter. Att behandla varje individ och hens värdighet med respekt är fundamentalt för 

sjuksköterskor. Att vårda varje patient med samma respektfullhet, oavsett ålder, social status, 

nationalitet, sexuell läggning, hudfärg, funktionsnedsättning, sjukdom eller kön ingår också i 

sjuksköterskors professionella värdegrund. 

 Svensk sjuksköterskeförening (2017) identifierar omvårdnad som de legitimerade 

sjuksköterskornas specifika kompetensområde. Det förutsätter en upprättad relation mellan 

sjuksköterskor, patienter och närstående såväl som att sjuksköterskor innehar kompetens att 

utföra omvårdnadsuppgifter. I omvårdnaden av patienter ryms att vårda såväl fysiska, andliga, 

kulturella som psykosociala behov och att se till att dessa tillgodoses är de legitimerade 

sjuksköterskornas ansvar. Sjuksköterskor ansvarar dessutom för att leda 

omvårdnadsprocessen där patienters situation förstås ur ett humanistiskt helhetsperspektiv.  

 Att återfå, bibehålla eller förbättra sin hälsa är möjligheter som varje patient ska få av 

legitimerade sjuksköterskor, som i sin kompetens har kunskap att använda både objektiva data 

och patienters subjektiva erfarenheter för att bedöma hens hälsotillstånd (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). De legitimerade sjuksköterskorna ska arbeta personcentrerat, 

kunskap och information ska ömsesidigt och respektfullt delas mellan patienter och 

sjuksköterskor för att utforma vården. Ett exempel på detta är att patienter avgör vad hälsa 

innebär på ett individuellt plan, medan de legitimerade sjuksköterskorna ansvarar för att 
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utveckla sin yrkeskunskap och att arbeta evidensbaserat (a.a.). 

 

Närståendes upplevelser av sjuksköterskors bemötande 

Vikten av stöd på olika vis belyses av Ewertzon (2015) som viktigt för att kunna hantera 

situationen att vara närstående, i detta fall, till en person med psykisk ohälsa. Att vara 

närstående kan innebära en merbelastning som är ekonomiskt påfrestande såväl som socialt 

och tidskrävande. Detta leder ofta till bland annat oro för den närstående, känslan av att vara 

ensam och rädsla för vad som kan hända. Ewertzon beskrev vidare hur stödet från 

sjuksköterskor kan underlätta för närstående, vilket även ICN:S etiska kod för sjuksköterskor 

(2012) stödjer.  

 I en kvalitativ studie publicerad av Eiskjær Sørensen, Dreyer, Rasmussen, Simonsen och 

Andersen (2018) beskrevs upplevelser och behov hos närstående som närvarade under en 

anhörigs vårdtid på sjukhus. Ett oupphörligt behov av vård, stöd och av närvarande 

vårdpersonal under vårdtiden löpte som en röd tråd genom studiedeltagarnas upplevelser och 

anspråk. För att de närstående skulle känna att sjuksköterskor såg och hörde dem, var det 

viktigt att sjuksköterskorna agerade tillmötesgående. Att sjuksköterskor satte sig ned och 

frågade om närståendes mående upplevdes som att de blev sedda. Närstående i studien 

upplevde att de glömde bort sina egna behov till förmån för patienten och att 

sjuksköterskornas omsorg då detta skedde var av stor betydelse. 

 Vidare visade studien av Eiskjær Sørensen et al. (2018) att information och 

kommunikation till närstående tycks vara essentiell. Att sjuksköterskor hade tid att svara på 

frågor, kommunicerade med ett förståeligt ordförråd, gav ärlig information kring diagnos och 

behandling ansågs väldigt viktigt. Så även att sjuksköterskor repeterade given information då 

flera närstående i studien upplevde det svårt att minnas all information som delats, något som 

dock upplevdes som lättare om informationen gavs vid flera, kortare tillfällen (a.a). 

 

Problemformulering 

I sjuksköterskors omvårdnadsansvar ingår att vårda personcentrerat och omsorgsfullt ur ett 

humanistiskt helhetsperspektiv. Tillitsfulla relationer till såväl patienter som närstående som 

etablerats av sjuksköterskor kan leda till att sjuksköterskor uppfattas som genuint engagerade 

och att patienter upplever att sjuksköterskor bryr sig om dem. Genom att uttrycka sorg kan 



  5 (34) 
 

sjuksköterskor uppfattas som både empatiska och sympatiska av patienter, vilket kan lindra 

patienters ångest och osäkerhet. 

 Sorg kan utlösas av olika omständigheter och är förenat med känslor kring oåterkalleliga 

förluster, vilket kan innefatta att betydelsefulla band mellan individer har brustit till följd av 

exempelvis dödsfall. Sorg är ett fundamentalt mänskligt fenomen, vars upplevelse är 

mångbottnad och subjektiv. Identitetskris kan uppstå vid upplevelse av sorg, likaså fysiska 

och psykiska symtom. Då de allra flesta människor någon gång drabbas av sorg, har denna 

litteraturöversikt genomförts för att beskriva sjuksköterskors perspektiv på fenomenet och 

beskriva deras egna upplevelser av sorg i vårdarbete.  

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av sorg i 

vårdarbetet. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Jean Watsons teori (1993) om mänsklig omsorg har använts i litteraturöversiktens 

resultatdiskussion för att fördjupa förståelsen för hur sjuksköterskor upplever sorg i 

vårdarbetet. Teorin syftar till att värna om mänskligheten, både hos patienter och hos 

sjuksköterskor för att kunna främja hälsa både på individ- och universell nivå (Watson, 1993). 

Omvårdnad är enligt Watson lika med omsorg och gäller såväl patient som sjuksköterska. För 

att kunna vårda på bästa sätt, bemöta och engagera sig i patienters liv bör sjuksköterskor 

enligt Watson även se till sina egna omsorgsbehov och främja sin egen hälsa. Watsons synsätt 

var därför enligt författarna relevant för litteraturöversiktens syfte.  

Watson menar att transpersonella omsorgsrelationer, möten som sker människa-till-

människa, snarare än sjuksköterska-till-patient bidrar till att de inblandade personerna gör 

något både för och med varandra (Watson, 1993). Perspektivet innebär att sjuksköterskan, 

dels i sin profession men även i sin person påverkas i och av möten och relationer till 

patienter. Gemenskapen i mötet påverkar och förändrar samtliga inblandades förståelse för sig 

själv samt omvärlden och de blir en del av varandras livshistoria. 

Omvårdnad är alltså inte enbart något som sjuksköterskan ska ge till patienten då mötet 

mellan dem båda kommer att ha inverkan på såväl sjuksköterska som patient (Watson, 1993). 

Ett vårdande ögonblick kännetecknar Watson (1993) i ett psykiskt och fysiskt närvarande 

möte mellan sjuksköterska och patient. Sårbarheten återfinns hos de båda parter i mötet. I det 
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vårdande ögonblicket finns både dåtid, nutid och framtid, varpå både sjuksköterskans och 

patientens tidigare upplevelser kan göra sig påminda i situationen som sker här och nu. 

Framtiden formas av ögonblicket och känslor är en föränderlig process som tas med in i nya 

situationer.  

Watsons teori (1993) hävdar att en sjuksköterska kan behöva utveckla sin andlighet för att 

kunna fördjupa sig i sitt inre och få nycklar för att lära sig våga konfrontera sina egna känslor. 

Ju djupare inåt sig själv sjuksköterskan kan lyssna och se, desto klarare och mer observant 

kan hen vara mot andra människor.    

Watson (1993) hävdar dessutom att sjuksköterskan inte bör utesluta andliga mirakel, utan 

hålla ett öppet sinne till händelser vi inte kan förklara gällande vår existens. Hon menar att 

sjuksköterskor genom att vara autentiskt närvarande och aldrig förkasta patienters 

övertygelser kan inge tro och hopp.  

 

Metod 

Författarna har genomfört en allmän litteraturöversikt, vilket enligt Friberg (2017) är lämpligt 

för att ta reda på kunskapsläget i det valda området. Genom att studera tidigare forskning 

inom det valda området och systematiskt bearbeta denna information kan man i en 

litteraturöversikt försöka förstå orsak och verkan till dagslägets vårdverklighet. I en 

litteraturöversikt kan kompletteringsområden som ännu är outforskade synliggöras. 

 

Datainsamling 
Databaserna MEDLINE och CINAHL Complete användes för denna litteraturöversikt då 

dessa databaser fokuserar på relevant forskning för den här studien. Databaserna innehåller 

främst information om vårdvetenskap vilket innebär att de har ett brett urval av relevanta 

artiklar för författarnas syfte (Friberg, 2017). Sökorden som användes urskiljdes och 

begränsades till MeSH-termerna i MEDLINE “bereavement”, “disenfranchiesed grief”, 

“grief”, “nurses” och “nurses role”. I fritextsökning i databasen MEDLINE användes 

sökordet “experience”, “professional” och “adult”. I CINAHL Complete användes “nurse-

patient relations”, “nurses”, “nursing staff”, “grief”, “bereavement”, “sadness” och 

“personal loss” som subject headings. Av dessa sökord gjordes olika sökblock där boolesk 

sökteknik användes i de båda databaserna, för att få fram relevanta och överensstämmande 

artiklar. Författarna valde ut artiklar till denna litteraturöversikt genom att först läsa om titeln 

besvarade litteraturöversiktens syfte, för att sedan gå vidare och se om sökorden i artikeln 
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stämde överens med litteraturöversiktens syfte. Abstrakt lästes för att bestämma om artikeln 

var relevant för syftet. Om så var fallet fortsatte författarna genom att läsa artikelns syfte, 

metod samt resultat-del för att bilda sig en uppfattning om artikelns relevans för syftet. 

Artiklar som bedömdes vara relevanta för syftet sparades till en delad mapp på Google Drive. 

Under hela processen av datainsamling antecknade författarna relevant information i matris 1 

(se bilaga 1). Författarna läste efter detta noggrant igenom dessa artiklar i sin helhet och 

flyttade därefter utvalda artiklar till en ny mapp. Dessa utvalda artiklar sammanställdes i 

matris 2 (se bilaga 2).  

 

Urval 
Författarna begränsade sina sökningar genom inklusionskriterierna att de var vetenskapliga 

artiklar skrivna på engelska publicerade från år 2000-2019 (Friberg, 2017). Detta tidsspann 

valdes då forskning är en färskvara men litteraturöversiktens ämne är ett sådant som består 

över tid. Då majoriteten av publicerade vetenskapliga artiklar är skrivna på engelska ansåg 

författarna att användande av enbart engelskspråkiga artiklar var relevant. Artiklarna 

undersökte sjuksköterskors perspektiv på sorg i olika aspekter i sitt vårdarbete. Patienter 

(vuxna och barn), närståendes samt övrig vårdpersonals perspektiv framkom i vissa artiklar, 

dessa perspektiv exkluderades. Författarna valde att inkludera flera länder till urvalet, då de 

ansåg att ämnet är universellt. Av samma anledning inkluderades olika vårdkontexter då 

författarna ville ha ett öppet sinne kring var sorg kan upplevas. 

 Artiklarna som söktes fram i databasen CINAHL Complete avgränsades med funktionen 

peer reviewed för att enkom finna artiklar publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Denna 

funktion återfinns inte i MEDLINE då övervägande del av materialet i databasen anses vara 

vetenskapligt publicerat. Endast artiklar publicerade i en vetenskaplig tidskrift ansågs relevant 

och användes i litteraturöversikten. 10 artiklar valdes ut till resultatdelen varav nio var 

kvalitativa artiklar. Dessa valdes då de svarade an på litteraturöversiktens syfte samt 

uppfyllde författarnas inklusionskriterier gällande innehåll och kvalitet. Genom att använda 

kvalitativa studier försökte författarna i enlighet med Friberg (2017)s vägledning, att fördjupa 

förståelsen för människors upplevelser kring valt fenomen. Två artiklar var gjorda med mixad 

metod. I dessa användes enbart den kvalitativa delen.  

 

Dataanalys 
Författarna granskade utvalda vetenskapliga artiklar inom valt ämnesområde för att 

gemensamt få en översikt av kunskapsläget i forskningsområdet (Friberg, 2017). 
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Inledningsvis läste båda författarna enskilt samtliga utvalda artiklar till resultatdelen flera 

gånger för att noggrant granska varje artikel. Därefter skrevs artiklarna ut för att underlätta 

tematisering. Författarna läste återigen igenom artiklarna och antecknade var för sig kortare 

sammanfattningar från resultaten i artiklarna. Författarna gick sedan igenom samtliga artiklar 

tillsammans, diskuterade och jämförde dess innehåll och resultat, överensstämmelser och 

olikheter i artiklarna emellan. Detta för att kunna göra en sammanställning att sedan bygga 

vidare på samt för att säkerställa att författarna uppfattat artiklarnas innehåll på likvärdigt sätt. 

Utifrån detta identifierades olika nyckelord som sedan vävdes samman till tematiseringar som 

svarade an på litteraturöversiktens syfte, exempelvis nära vårdrelationers betydelse för 

sjuksköterskors upplevelser av sorg. Dessa färgkodades för att underlätta arbetet. Författarna 

märkte även varje utskriven artikel med en siffra, för att minimera risken att blanda ihop 

vilken artikel de diskuterade eller hänvisade till. Författarna räknade antal färgkoder som 

belyste och ledde fram till de olika tematiseringarna och valde sedan att gå vidare med de 

teman som förekom flest gånger för att kunna underbygga litteraturöversiktens resultat. Sex 

huvudteman valdes ut och rubricerades med det bärande innehållet.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver hur ett informerat samtycke vid forskningsdeltagande kräver 

minst tre aspekter: att deltagarna är informerade om att en studie kommer att ske, att de förstår 

informationen kring studien och sitt deltagande samt att de förstår att deltagandet skall vara 

frivilligt. Deltagare i forskningsstudier ska alltid informeras om sin rätt att välja att delta och 

likaså rätten att när som helst avbryta sin medverkan. Att informationen lämnas både muntligt 

och skriftligt underlättar för studiedeltagare att tillskansa sig nödvändig information kring sin 

medverkan. Ett samtycke kan lämnas både muntligt och skriftligt, en aspekt att ha i åtanke är 

dock att en skriftlig underskrift kan uppfattas som bindande. Att samtliga studier inkluderade i 

litteraturöversikten byggde på informerat samtycke och frivilligt deltagande observerades av 

författarna. Flera av artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten var granskade och 

godkända av en etisk kommitté, vilket innebär att de genomgått en etisk prövning gällande 

exempelvis känsliga ämnen och personuppgifter. De artiklar som inte genomgått en etisk 

prövning bedömdes av författarna med andra inklusionskriterier som frivilligt deltagande och 

informerat samtycke.  

 Kjellström (2017) förklarar hur forskning genomförd med kvalitativ metod riskerar att 

påverka deltagarna negativt vid de situationer då känsliga ämnen tas upp, vilket ställer krav på 
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hur forskaren hanterar detta. I flera av de utvalda artiklarna till litteraturöversikten 

redovisades det att deltagare erbjudits rådgivning eller psykologstöd vid händelse av negativa 

känslor, relaterade till det som framkom i intervjuer till forskningsstudien. Detta ansågs av 

författarna till litteraturöversikten tyda på etisk medvetenhet samt att en riskanalys gjorts av 

forskaren.  

 Deltagare i studier har rätt till att få sina personuppgifter och andra känsliga upplysningar 

skyddade. Konfidentialitet bygger på att insamlad data dels förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga ej har möjlighet att ta del av denna, samt att data redovisas på ett sådant vis att 

personer som deltar i studien inte kan kännas igen eller identifieras. Studier inkluderade i 

litteraturöversikten redovisade i flera fall hur de arbetat kring konfidentialitet kring 

forskningen. 

 Kjellström (2017) uppmanar författare till självkännedom gällande begränsade 

språkkunskaper som kan leda till missförstånd och feltolkningar. Författarna har tagit detta i 

beaktning i såväl inklusion samt analys av artiklar. Ärlighet och hederlighet är grundbultar 

inom forskningen, vilket författarna tagit fasta på genom att aldrig medvetet feltolka, låta sin 

förförståelse styra eller manipulera information eller forskningsresultat. Genom att objektivt 

beskriva artiklarnas faktiska resultat och åsidosätta författarnas eventuella egna åsikter och 

erfarenheter tas inte författarnas egna förförståelse i beaktning.  

 

Resultat 

Genom analysen framkom sex huvudteman: (1), Sjuksköterskors upplevelser av stöd vid sorg, 

(2), Att uppleva sorg och fortsätta vårda, (3), Möjlighet till återhämtning, (4), Nära 

vårdrelationers betydelse, (5), Sjuksköterskors upplevelser av tro och andlighet vid sorg samt 

(6), Vårdande ritualer.  

 

Sjuksköterskors upplevelser av stöd vid sorg  

Puia, Lewis och Beck (2013) påvisade sjuksköterskornas behov av att samlas tillsammans 

efter en händelse som utlöst sorg i arbetsgruppen. Att kommunicera kring det som hänt 

upplevdes som en viktig hanteringsmekanism och att diskutera händelsen var något 

sjuksköterskorna kände behov av. Detta var dock svårt att göra med vänner och familj och 

sjuksköterskorna upplevde att samtal tillsammans med kollegor var stöttande och skapade 

band mellan sjuksköterskorna i sorgeupplevelsen. 



  10 (34) 
 

 Att söka stöd bland kollegor nämndes i flera av artiklarna (Funk, Peters & Stieber Roger, 

2017; Gerow et al., 2010; Khalaf et al., 2017; Papadatou, Bellali, Papazoglou & Petrakis, 

2002). Papadatou et al. (2002) påvisade att sjuksköterskor upplevde sig känslomässigt 

stöttade av kollegor och att sorgen inte utspelade sig på individnivå, utan på gruppnivå. 

Förmågan att skapa en mening kring situationen stärktes då sjuksköterskorna fick stöd och 

utlopp för sina känslor genom att dela sina upplevelser med kollegor. Likaså belyste Funk et 

al. (2017) hur sjuksköterskorna samlades i grupp, där de uttryckte och pratade om känslor 

kring sorgeupplevelsen. Även sjuksköterskor i studien av Khalaf et al. (2017) hänvisade till 

kollegor, men också vänner och familj som viktiga stöd i sorgeprocessen. Här lyftes även 

vikten av erfarna kollegor, som upplevdes vara hjälpsamma stöd. Gerow et al. (2010) belyste 

också behovet av stöd från erfarna kollegor, så kallade förebilder i yrket som genom att 

berätta om sina upplevelser och erfarenheter kring att hantera sorg kunde bidra med stöd. 

Funk et al. (2017) belyste hur äldre, erfarna sjuksköterskor upplevde yngre kollegor med 

större behov av stöd som energikrävande.  

 Chan, Lee och Chan (2012) åskådliggjorde att sjuksköterskor upplevde brist på stöd som 

en orsak till utmattning. MacDermott och Keenan (2014) upplyste om att stöd från chefer 

upplevdes som icke-existerande och att stöd var något som kollegor fick ge varandra på ett 

informellt och vardagligt vis. Även Funk et al. (2017) påvisade att sjuksköterskor gav stöd 

kollegor emellan, hastigt i korridoren på arbetet. Sjuksköterskor i studien av Kaplan (2000) 

upplevde att inget stöd fanns att få från organisationerna där de arbetade, utan att stöd vid en 

sorgeupplevelse var något som man fick sköta på egen hand eller söka bland sina kollegor. 

 Gerow et al. (2010) påvisade att sjuksköterskor upplevde att frånvaro av stöd vid 

sorgeupplevelser som utspelat sig tidigt i deras sjuksköterskekarriärer orsakat traumatiska 

minnen som varit svåra att återhämta sig från. 

 Khalaf et al. (2017) nämnde utomstående yrkesgrupper som hjälpsamma stöd vid sorg. 

Även sjuksköterskor i studien av Shinbara och Olson (2019) upplevde detta, genom behov av 

stöd från en präst. De upplevde även att stöd ur en andlig aspekt var hjälpsamt, liksom att få 

utbildning kring hur andligt stöd och religiösa aspekter kan användas vid sorg. 

  

Att försöka hantera känslor för att kunna fortsätta vårda  

Sjuksköterskor upplevde att de strävade efter att agera professionellt i arbetet då de upplevde 

sorg, vilket framkom i flera studier (Puia et al., 2013; Kaplan, 2000; Papadatou et al., 2002; 

Gerow et al., 2010; MacDermott & Keenan, 2014; Chan et al., 2012; Betriana & Kongsuwan, 
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2018; Funk et al., 2017). Sjuksköterskor försökte kontrollera och ‘hålla ihop’ sina känslor för 

att ‘ta sig igenom arbetspasset’ och kunna ge fortsatt vård och stöd till de drabbade närstående 

(Puia et al., 2013). Detta upplevdes som svårt och sjuksköterskor uppgav hur de kände sig 

hjälplösa, trängde undan sina känslor och försökte distansera sig från dessa för att kunna 

utföra ett bra arbete. 

 Kaplan (2000) åskådliggjorde hur sjuksköterskor upplevde balansen mellan att uttrycka 

sina känslor och samtidigt bevara sin professionalism och fortsätta arbetet, något som de 

upplevde som en känslomässig anspänning. Sjuksköterskorna upplevde att de strävade efter 

att lära sig att kontrollera sina känslor för att kunna agera professionellt. De beskrev hur de 

försökte trycka undan sorgen för att kunna ta itu med den senare. Att uttrycka sina känslor 

ansågs dock inte enbart vara av ondo, sjuksköterskor upplevde att de vårdade och agerade 

bättre när de var i kontakt med känslor snarare än om dessa stängdes av till fullo (a.a.).  

 Papadatou et al. (2002) påvisade att sjuksköterskor stängde av eller undvek sina känslor av 

sorg för att kunna kontrollera och hantera dessa. Detta sätt att hantera sorgen gjorde det 

enklare för sjuksköterskorna att fokusera och rikta uppmärksamhet till det som behövdes 

göras på arbetsplatsen. Att arbeta sig genom sorg upplevdes av sjuksköterskor som svårt och 

att tränga undan känslor eller bygga som en ‘skyddsmur’ runt lindrade detta. Just att bygga en 

‘skyddsmur’ togs även upp av sjuksköterskor i studien av Gerow et al. (2010). De använde 

denna form av skydd för att lindra sorgen de kände och för att kunna fortsätta vårda. 

Sjuksköterskor upplevde att de trängde undan sina känslor av sorg för att kunna bibehålla sin 

professionalism. MacDermott och Keenan (2014) belyste hur sjuksköterskor försökte agera 

professionellt i alla lägen och detta innebar för dem att inte öppet visa sin sorg.  

 Chan et al. (2012) påvisade att sjuksköterskor upplevde att de behövde behålla ett lugn och 

professionalism för att kunna arbetade vidare och skänka stöd till patienternas närstående. 

Betriana och Kongsuwan (2018) beskrev att sjuksköterskor upplevde att de försökte att inte 

‘ryckas’ med eller gråta, utan snarare kontrollera sina känslor då detta upplevdes som 

professionellt.  

 Att gråta eller visa sorg på sin arbetsplats upplevdes av deltagare i studien av Funk et al. 

(2017) som oprofessionellt och svagt. Rädsla för att uppfattas som oprofessionell i 

arbetsgruppen togs upp av sjuksköterskorna, vilket ledde till att de försökte distansera sig från 

sina känslor av sorg och trängde undan dessa. 

 Sjuksköterskor kände skuld i samband med sorg på arbetet, vilket påvisades i flera artiklar 

(Puia et al., 2013; Khalaf et al., 2017; Funk et al., 2017; Gerow et al., 2010). Puia et al. (2013) 

belyste hur sjuksköterskor i sitt sorgearbete försökte förstå hur situationen som framkallat 
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sorgen kunnat ske och att de då tenderade att beskylla kollegor och andra yrkeskategorier, 

men framförallt sig själva, vilket ledde till skuldkänslor. Sjuksköterskorna vittnade om att de 

trots att de visste att de gjort sitt allra bästa ifrågasatte sig själva och repeterade minnet av 

händelser relaterade till det som framkallat sorgen gång på gång. Även Gerow et al. (2010) 

påvisade hur sjuksköterskor ifrågasatte och tvekade på sig själva i rollen som sjuksköterska i 

samband med sorg. Känslan över att ha gjort fel när patienter avled fanns hos 

sjuksköterskorna. Khalaf et al. (2017) belyste även att sjuksköterskor upplevde en känsla av 

att patienters död var deras fel och att skuldkänslor över detta förekom i samband med sorg, 

särskilt i de fall då patienter avlidit i samband med personalbrist, medicinska felaktigheter 

eller förseningar i vården. 

 Även Funk et al. (2017) beskrev hur sjuksköterskor upplevde en frustration kring sina egna 

känslor, sitt agerande och ifrågasatte sig själva samt huruvida de gjort något fel eller kunde 

gjort något annorlunda i situationen. Både sorg och skuldkänslor upplevdes när 

sjuksköterskorna kände sig hjälplösa och oförmögna att lindra patienters lidande. Gerow et al. 

(2010) åskådliggjorde hur sjuksköterskorna kände skuldkänslor då de upplevde att de brytt sig 

för mycket om patienterna, så till den grad att de upplevde att deras omvårdnad gått till 

överdrift.  

 

Möjlighet till återhämtning 

Det framkom i flera artiklar att sjuksköterskor behövde tid för att återhämta sig vid 

sorgeupplevelser (Funk et al., 2017; Kaplan, 2000; Khalaf et al., 2017; Puia et al., 2013). 

Funk et al. (2017) belyste hur sjuksköterskor vittnade om behov av att få sörja ifred och 

upplevde att utrymme för att sörja, samt tid för detta var essentiellt för återhämtning, men att 

det sällan fanns. De upplevde att de lämnade kollegor på avdelningen i ‘sticket’ om de deltog 

i sammanhang/samtal i återhämtande syfte. Att inte hinna ‘bli klar’ med sorgen försvårade 

också återhämtning för sjuksköterskorna, då de upplevde att rummet där en patient nyss 

avlidit snabbt skulle städas och göras redo för nästa patient. 

 Vid upplevelser av sorg kring en patientens bortgång fanns önskan hos många av 

sjuksköterskorna att kunna ta ledigt några dagar, eller få en längre rast i samband med det 

inträffade dödsfallet (Kaplan, 2000; Khalaf et al., 2017; Puia et al., 2013). Kaplan (2000) 

påvisade att detta upplevdes som en omöjlighet av sjuksköterskor. Sjuksköterskors behov av 

ledighet, i allt från några dagar till år för att återhämta sig från sorg relaterad till arbetet, 
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belystes även av Puia et al. (2013). Sjuksköterskorna nämnde även funderingar på att lämna 

arbetet till följd av sorgeupplevelser. 

 

Nära vårdrelationers betydelse  
Sjuksköterskor upplevde att nära relationer till patienter påverkade deras sorg (MacDermott & 

Keenan, 2014; Khalaf et al., 2017; Kaplan, 2000; Puia et al., 2013; Gerow et al., 2010; 

Betriana & Kongsuwan, 2018; Chan et al., 2012; Papadatou et al., 2002; Funk et al., 2017). 

De flesta sjuksköterskorna i artiklarna berättade att ju närmare vårdrelation de hade till den 

döende patienten, desto mer sorg upplevde de. 

 I studien gjord av MacDermott och Keenan (2014) framkom hur sjuksköterskors relationer 

etablerades till patienter genom att patienternas sjukdomstillstånd gjorde det nödvändigt med 

en frekvent och personlig vård. Sjuksköterskorna visste att de behövde behålla ett 

professionellt förhållningssätt, men kunde inte undvika att bli för personliga med patienten 

som en följd av deras etablerade relation. Ur denna artikels resultat påvisades dock inte att 

tidsaspekten inverkade för hur stark relationen blev, vilket däremot framkom av Khalaf et al. 

(2017) och Kaplan (2000). I de båda studierna framkom som sagt att relationen blev starkare 

ju längre vårdtiden var för patienten. Sjuksköterskorna i studierna berättade att 

vårdrelationens djup påverkade intensiteten och durationen av sjuksköterskors sorg som följd 

av patienters bortgång.  

 Kaplan (2000) påvisade att sorgen påverkades av om patienterna lämnat ett bestående 

intryck i sjuksköterskornas liv. Sjuksköterskorna sörjde och kände tydligt av att deras egna liv 

fortsatte då de behövde fortsätta sitt arbete och komma tillbaka till avdelningen och känna av 

tomrummet efter de bortgångna patienterna.  

 Sjuksköterskor berättade även att starka band till patienters närstående påverkade 

sjuksköterskornas upplevelser av sorg (Kaplan, 2000; Puia et al., 2013). I Puia et al. (2013)s 

resultat framkom att sjuksköterskorna upplevde att deras egna arbete blev mer betydelsefullt 

när de hjälpte patienter och närstående i sorg. Ge mer av sig själva menade sjuksköterskorna 

hjälpte dem att hantera sin sorg och traumat kring händelsen (a.a.). Relationerna kunde även 

leda till att sjuksköterskorna kände mening med vårdandet då patienter och närstående visade 

uppskattning för deras utförda arbete (Papadatou et al., 2002).  

 Det beskrevs av sjuksköterskorna att de ofta etablerade relationer som de själva ansåg som 

något utöver det typiska professionella (Puia et al., 2013; Gerow et al., 2010). Relationen de 

etablerade beskrev de som en ömsesidig sådan, att sjuksköterskor inte bara gav till relationen, 

utan att patienter också gav sjuksköterskor något i gengäld, exempelvis emotionellt stöd i 
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arbetet (Gerow et al., 2010). Sjuksköterskorna ansåg att de respekterade varje patient som en 

unik person och därför upplevdes deras bortgång som en förlorad vänskap. Sjuksköterskor 

förklarade även att om de på något sätt kunde relatera till patienter, exempelvis om palliativa 

patienter var i samma ålder som sjuksköterskornas föräldrar, skapade det ytterligare styrka i 

att en stark relation etablerades. Detta kunde i sin tur förstärka sjuksköterskors upplevelser av 

sorg när patienter avled (Gerow et al., 2010; Betriana & Kongsuwan, 2018; Funk et al., 

2017).  

 Sjuksköterskor tyckte att en stark relation till patienter gjorde det svårt att hantera 

situationen när patienter avled (Chan et al., 2012). Känslor som beskrevs under dödstillfället 

var frustration och att de inte kunnat göra mer än vad de redan gjort. Sjuksköterskorna 

beskrev hur sorgen fick åsidosättas för att fortsätta vara samlade och ge det behövda stödet till 

närstående. Sorgeprocessen kunde visa sig i form av att sjuksköterskorna grät, kände sig 

ledsna eller arga, men ofta även återkommande tankar på den döda patienten och 

dödshändelsen (Papadatou et al., 2002). Det framkom att sjuksköterskorna ofta slöts sig inåt 

som en reaktion på sorg.  

 

Sjuksköterskors upplevelser av tro och andlighet vid sorg 

I flera resultat framkom att många sjuksköterskor upplevde att deras andliga tro bidrog till 

bättre bearbetning av den egna sorgen och underlättade deras återhämtning vid förlust av 

patienter (Khalaf et al., 2017; Kaplan, 2000; Puia et al., 2013; Gerow et al., 2010; Betriana & 

Kongsuwan, 2018; Shinbara & Olson, 2010). Det framkom i resultatet av Khalaf et al. (2017) 

att de sjuksköterskor som sökte stöd i sin trosuppfattning kunde förstå sin sorg på ett 

meningsfullt sätt. 

 Många av sjuksköterskorna bad både under patienternas vårdtid såväl som efteråt (Puia et 

al., 2013). Gerow et al. (2010) påvisade att många av sjuksköterskorna tyckte sig ha fått en 

djupare tro till följd av de dödsfall de varit med om. Sjuksköterskorna beskrev hur de känt sig 

vägledda genom dödshändelsen och därför kunnat ge en så god vård som de inte trodde sig 

kunnat ge om det inte vore för att de blev vägledda. Att ha tron gjorde att sjuksköterskorna 

kände att de utvecklades och kunde utföra bättre vård. Av den anledningen menade dessa 

sjuksköterskor att de kände tacksamhet gentemot dessa dödshändelser då de format 

sjuksköterskorna till det bättre (a.a.). Likväl visade Betriana och Kongsuwan (2018)s resultat 

att sjuksköterskorna även i denna studie lutade sig emot sin tro och hade lättare att förlika sig 
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med sorgen över patienters död då de ansåg att tron hjälpte dem att hålla känslorna i schack 

och se mening med döden.  

 Resultatet i studien gjord av Shinbara och Olson (2010) visade att 70 procent av 

sjuksköterskorna i studien använt sin trosuppfattning för att hantera sin patientrelaterade sorg, 

medan 23 procent vände sig till en pastor. Användningen av tron eller stöd från en pastor som 

hjälpte dem beskrev sjuksköterskorna som ett bra sätt att hjälpa sig själv att hantera sin sorg.  

 

Vårdande ritualer 

Andliga, religiösa eller vårdande ritualer uppkom i flera av de utvalda artiklarnas resultatdel 

som något som utfördes regelbundet av sjuksköterskor i sorg i samband med patienters död 

samt som en hanteringsmekanism (Khalaf et al., 2017; Gerow et al., 2010; Papadatou et al., 

2002; Funk et al., 2017). 

 Sjuksköterskor berättade att de utförde ritualer som att läsa koranen för muslimska 

patienter, placerade patienters ansikte mot Mekka, sluta de dödas ögon och mun samt vara av 

samma kön som patienter vid tvättning av de döda kropparna (Khalaf et al., 2017). Samma 

sjuksköterskor betonade att de respekterade alla patienters kulturella bakgrunder och religiösa 

uppfattningar och därför utfördes exempelvis ritualer enligt kristen tro inför kristna patienter.  

 Även Gerow et al. (2010) och Papadatou et al. (2002) åskådliggjorde hur patientvårdande 

ritualer hjälpte de flesta av de deltagande sjuksköterskorna att se bortom sin sorg och använda 

sig av ritualerna vid hantering av upplevelsen av sorg. Åtgärderna kunde exempelvis vara att 

utföra munhygien på patienter, byta till rena sängkläder eller delta på begravningar. 

Ritualerna beskrevs som självklara och viktiga akter att utföra (Papadatou et al., 2002). Dessa 

åtgärder kunde vara hjälpsamma för sjuksköterskor för att bibehålla en känsla av kontroll mitt 

i sorgen (Gerow et al., 2010). Sjuksköterskorna förklarade att om dessa vårdande åtgärder 

plötsligt skulle bli hindrade på grund av att patienterna dog kunde det leda till att 

sjuksköterskorna ifrågasatte sina kunskaper och oförmåga att inte kunna hindra döden. Varje 

dödsfall beskrevs som ett reflektionstillfälle som ledde lite närmare till förståelsen om att de 

inte kunde rädda alla och förståelse över att de gjort sitt bästa för varje patient. Dessa 

reflekterande tankar var för sjuksköterskorna befriande (a.a.).  

 I Funk et al. (2017)s resultat framkom att även en kollektiv ritual som att inte genast låta en 

ny patient flytta in i ett rum där en patient just avlidit, var uppskattat hos sjuksköterskorna i 

studien. De uppskattade detta då det visade på att avdelningens ledning var humana med 
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känslor och inte endast ville tjäna pengar. De sörjande sjuksköterskorna hann då förlika sig 

med sin sorg i den nya situationen. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av sorg i 

vårdarbetet. Tanken var från början att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 

patienter i sorg. Då författarna påbörjade artikelsökning visade det sig vara ett mycket 

begränsat område där de artiklar som hittades snarare belyste patienter eller närståendes 

perspektiv. Då författarna var intresserade av sjuksköterskors perspektiv valde de att 

omformulera syftet.  

 Sökorden utvecklades i takt med att arbetet fortsatte och nya förslag på sökord hittades via 

MeSH-termer och CINAHL subject headings. Författarna började söka på sökordet “grief” 

vilket fanns som MeSH-term och i samband med sökning föreslogs även MeSH-termerna 

“bereavement” och “disenfranchised grief”, vilka inkluderades i databasen MEDLINE. 

Författarna försökte söka på likvärdiga sökord i de båda databaserna. I CINAHL söktes på 

subject headings “grief”, då kom förslagen “bereavement” och “personal loss”, vilka 

inkluderades. Författarna är medvetna om denna skillnad i sökningarna, men anser att 

artikelresultaten kompletterar varandra.  

 I det andra sökblocket fanns också skillnader i de olika databassökningarna. I MEDLINE 

var sökorden “nurses” och “nurses role” MeSH-termerna. I CINAHL användes “nurse-

patient relations”, “nurses” och “nursing staff”. Även i detta sökblock är författarna 

medvetna om skillnaden i sökorden men anser att detta resulterat i ett bredare fält som fångat 

sjuksköterskors perspektiv. 

 Att författarna exkluderade databasen PubMed, som innehåller den senast utgivna 

forskningen, kan ha lett till att ny utgiven forskningen kan ha missats i urvalet. Författarna 

anser dock att upplevelse av sorg är ett fundamentalt mänskligt fenomen vilket inte är styrt av 

senaste forskning.  

 Fulltext har inte använts som en begränsning i urvalet då författarna ville få tillgång till de 

artiklar som erbjuds via Ersta Sköndal Bräckes högskolebibliotek. Författarna har stött på 

artiklar som verkade relevanta för litteraturöversiktens syfte, men som trots uppgift om 

fulltext inte funnits tillgängliga. Dessutom har vissa artiklar behövts betalas för, vilket 

författarna inte gjort och därför kan relevanta artiklar ha uteslutits.  
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 Författarna överraskades över mängden artiklar som belyste sjuksköterskors sorg över 

barnpatienter och hur mycket forskning som fokuserats kring det ämnet. Detta kan ha 

resulterat i att andra upplevelser eller vinklar kan ha missats i litteraturöversiktens resultat. Av 

den anledningen gjordes en ny databassökning då fritextsökningen “adult” användes, vilket 

gav fler sökträffar som belyste vuxna patienter. Då litteraturöversiktens syfte inte begränsades 

till en viss åldersgrupp ser författarna det som en styrka att både barn och vuxna inkluderats.  

Författarna har varken valt att inkludera eller exkludera artiklar gällande enbart 

patientgruppen barn, utan försökt spegla den forskning som funnits tillgänglig.  

 Samtliga artiklar som utvalts har endast kretsat kring förlust av patienter till följd av död. 

Litteraturöversiktens fokus har därför blivit sorgeupplevelser vid dödsfall, vilket inte var 

tanken från början, då författarna utgick från sorg som ett vidare begrepp som kunde innefatta 

förlust av såväl kroppsdel, funktion eller liv. Författarna upplevde att många artiklar handlade 

om lämpliga åtgärder vid palliativ vård, snarare än upplevelser av sorg.  

 Författarna valde tidsspannet 2000-2019. Det ansågs relevant då författarna menar att 

undersökningar av upplevelser inte nödvändigtvis förändras så mycket över kort tid och 

tidsspannet var en styrka då artikelmaterialet var begränsat. Författarna är medvetna om att 

tillkommen forskning under detta tidsspann kan ha bidragit till förändrad attityd på 

arbetsplatser gällande sorg, men hävdar att upplevelsen av sorg är bestående över tid.  

 Studierna i de utvalda artiklarna i litteraturöversikten gjordes i olika delar av världen. 

Författarna anser att det kan stärka den breda förståelsen kring uppfattning av sorg som ett 

mänskligt fenomen, som upplevs av sjuksköterskor oavsett kultur, normer eller nationalitet. 

En svaghet kan vara att detta gett ett axplock ur sjuksköterskors upplevelser världen över 

snarare än en fördjupning av upplevelser från sjuksköterskor verksamma i exempelvis endast 

ett land eller en vårdkontext.  

 Författarna har i enlighet med forskningsetiska överväganden försökt vara neutrala och 

ärliga i vad som presenterats i resultatet och inte utgått från personliga intressen. Varje del av 

litteraturöversikten har gemensamt bearbetats och utformats av författarna, båda två har lagt 

ner likvärdig energi och tid till arbetet. Olika åsikter och diskussioner sinsemellan har 

välkomnats och ett gott samarbete har funnits under hela processen mellan författarna. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av sorg i 

vårdarbetet. Tre centrala fynd från litteraturöversiktens resultatdel kommer därför att 
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diskuteras i förhållande till Jean Watsons omsorgsteori. Dessa tre är; Brist på återhämtning, 

Vårdrelationer och Andlighet.  

 

Brist på återhämtning 

I resultatdelen framkom att sjuksköterskor upplevde att deras behov av återhämtning sällan 

tillgodoseddes i samband med upplevd sorg relaterat till arbetsplatsen. Sjuksköterskorna 

upplevde att de behövde mera tid för att hinna återhämta sig men att detta var en bristvara. 

Brist på tid för återhämtning bland sjuksköterskor och konsekvenser av detta belystes även av 

Huntington, Gilmour och Tuckett (2011). Påfrestande trötthet, utmattning och sömnproblem 

var symtom som förekom bland sjuksköterskor till följd av deras arbete och de uppgav att 

detta lett till olycklighet såväl som depressioner. Sjuksköterskor som gått ner i arbetstid 

upplevde att detta förbättrat deras välmående och hälsa avsevärt. Detta speglar även 

upplevelserna från litteraturöversiktens resultatdel, där just ledighet från arbetet vid 

upplevelser av sorg nämndes som ett behov bland sjuksköterskorna. Areskoug Josefsson, 

Avby, Andersson Bäck och Kjellström (2018) menade däremot tvärtom, att många 

sjuksköterskor upplevde stresspåslag för att de inte befann sig på arbetsplatsen. 

Skuldkänslorna bottnade i att kollegorna då fick mer att göra. Detta framkom även i 

litteraturöversiktens resultatdel, där sjuksköterskor upplevde att de belastade kollegor om de 

deltog i sammanhang med syfte att återhämta sig.  

 Huntington et al. (2011) åskådliggjorde hur sjuksköterskor upplevde ett glapp mellan 

samhällets förväntningar på sjuksköterskor och vård och deras möjlighet att tillgodose dessa. 

Sjuksköterskor beskrev sin arbetsbelastning som överväldigande, med press på att kunna leva 

upp till samhällets förväntningar på god vårdkvalitet. Eiskjær Sørensen et al. (2018) påvisade 

närståendes och patienters förväntningar på bemötande från sjuksköterskor och hur dessa kan 

bidra till upplevelser av god vårdkvalitet. Gott bemötande från sjuksköterskor exemplifierades 

av både patienter och närstående som att sjuksköterskor på olika sätt gav av sin tid till dem 

eller satte sig ned hos dem. I litteraturöversiktens resultatdel framkom att sjuksköterskor 

strävade efter att kontrollera, distansera sig från eller tränga undan egna känslor av sorg för att 

kunna stötta närstående och ’ta sig igenom arbetspasset’. Vilket litteraturöversiktens författare 

tolkar som ansträngningar från sjuksköterskor för att försöka leva upp till förväntningar kring 

gott bemötande.  

 Sjuksköterskornas upplevda känslor och konsekvenser av brist på återhämtning kan genom 

tillämpning av Watson (1993) diskuteras och förstås som avsaknad av egenomsorg. Att som 

sjuksköterska tillämpa omvårdnad och omsorg till sig själv i lika stor utsträckning som till 



  19 (34) 
 

patienter ses av Watson som essentiellt. Först när sjuksköterskor besitter denna förmåga kan 

de enligt Watson visa ett väsentligt engagemang och medlidande i vården av patienter. 

Författarna till litteraturöversikten samtycker med Watson i sak men ifrågasätter den 

påfrestning detta skulle kunna innebära för sjuksköterskor. Watson menar att sjuksköterskor 

bör ägna sig åt egenvårdande aktiviteter och visa barmhärtighet kring sig själva. Författarna 

samtycker kring detta men hävdar att sjuksköterskor bör ägna sig åt egenvård och omsorg för 

sin egen hälsas skull snarare än för att primärt utvecklas till bättre sjuksköterskor, vilket dock 

kan vara en positiv effekt. Författarna befarar att detta skulle kunna leda till en negativ spiral 

för de sjuksköterskor som inte hinner eller kan tillämpa egenomsorg till följd av exempelvis 

brist på återhämtning och att egenomsorg skulle kunna upplevas som ett pressande och 

skuldbeläggande krav. Det skulle kunna innebära skuldkänslor i dubbel bemärkelse för 

sjuksköterskor som inte får tid att återhämta sig och samtidigt känner skuld gentemot 

kollegor. Vidare anser författarna att sjuksköterskors behov av återhämtning vid upplevelser 

av sorg (eller vid andra tillfällen) bör uppmärksammas och tillfredsställas av såväl 

verksamheter som samhälle. Detta torde kunna bidra till en positiv utveckling, om 

sjuksköterskor genom återhämtning får tid för egenomsorg och egenvård, då det enligt 

Watson kan leda till förbättrad hälsa hos både sjuksköterskor och patienter.  

 

Vårdrelationer 

Enligt de Fonseca Domingos et al. (2011) upplevde patienter och närstående att 

sjuksköterskors fysiska och emotionella närvaro stärkte vårdrelationen mellan dem. Lee, 

Kristjanson och Williams (2008) påvisade att vårdrelationen hade en essentiell betydelse för 

hur patienter kunde vara delaktiga i beslut som rörde sin egen vård. Att etablera en god 

vårdrelation ansågs av sjuksköterskorna som en central del i sin profession och viktigt för att 

patienter ska kunna ta informerade beslut (a.a.). Denna litteraturöversikts resultatdel har 

påvisat att sjuksköterskors omvårdnad och relationsetablering till både patienter och 

närstående ger effekter på sjuksköterskors upplevelser av sorg när patienter gått bort. Det 

framkomna resultatet i litteraturöversikten skulle kunna tolkas som en påfrestning för 

sjuksköterskor, då de under arbetstid ofta etablerar många relationer till patienter och 

närstående vilket kan innebära en frekvent delaktighet i någons död och därför ofta 

sorgeupplevelser. Å ena sidan var det inga sjuksköterskor i någon studie som påpekade att en 

vårdrelation inneburit något negativt, men å andra sidan framkom att desto djupare relation 

till en avliden patient, desto intensivare sorg upplevde sjuksköterskor. Även Lee et al. (2008) 

påvisade att relationen mellan sjuksköterskor och patienter utgjorde en brygga för 
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sjuksköterskor att visa sig mänskliga. Detta ökade patienters tilltro till sjuksköterskor, vilket 

resulterade i att transparenta känslor visades av patienter. Dessa anförtrodda känslor skulle 

kunna tolkas som ett styrkande argument för att det kan vara påfrestande, men samtidigt 

meningsfullt, för sjuksköterskor att ha relationer till patienter som avlider.  

Bartlett, Condon, Cruz, Baumann och Desteno (2012) förtydligade att viljan att spendera 

tid med en annan person, vilket i detta fall innebär en patient eller närstående, är essentiellt för 

att en relation ska kunna byggas eller förstärkas. I litteraturöversiktens resultat framkom att 

tiden som spenderats tillsammans kunde vara en avgörande faktor för hur stark en relation 

skulle komma att bli. Litteraturöversiktens bakgrund förklarar hur sjuksköterskors stöd i olika 

former och genuina engagemang till närstående och patienter var viktiga för en god vård och 

relationsetablering.  

 Watsons teori inkluderar begreppet transpersonella omsorgsrelationer som kan vara till 

hjälp för att förstå hur sjuksköterskor ofta gav mycket av sig själva i en vårdrelation, men 

även hur de fick något tillbaka i mötet med patienter och närstående (Watson, 1993). 

Gemenskapen mellan människorna i mötet leder till en utvecklad förståelse för varandra och 

de bådas livshistorier som lett dem dit de är idag. Litteraturöversiktens författare tolkar att det 

bidrar till hur sjuksköterskor vill ge mer av det hen kan ge. Som resultatet visade kunde 

sjuksköterskor helt enkelt inte undvika att bli personliga i mötet, vilket den transpersonella 

omsorgsrelationen kan vara förklaringen till. Dessutom blev sorgen allt mer intensiv hos 

sjuksköterskor som kunde relatera på något sätt till patienterna som avled, vilket också kan ge 

en djupare förståelse genom att förstå hur den transpersonella omsorgsrelationen kan spela 

roll. Detta genom att sammanflätningen mellan sjuksköterska-patient blir omfattande och 

involverar varandras livshistorier. Litteraturöversiktens författare drar även parallellen mellan 

Attree (2001)s beskrivning att patienters upplevelser av exkludering i sin egen vård skulle 

kunna vara en universell känsla och därför är sjuksköterskor med största sannolikhet ofta 

medvetna om hur viktigt inkludering är. Den transpersonella omsorgsrelationen kan anses 

som en styrka i detta resonemang, då det är en sammanflätning mellan de båda individerna 

och deras livserfarenheter som resonerat fram till deras åsikter idag.  

 Bartlett et al. (2012) beskrev hur känslan av tacksamhet uppkom när hjälp från en 

medmänniska erbjöds. Ett exempel på detta är den tacksamhet patienter kan uppleva av 

sjuksköterskors omsorg, vilket författarna till denna litteraturöversikt tror kan leda till att 

relationen stärks. Likväl menade Areskoug Josefsson et al. (2018) att det var betydelsefullt 

och meningsskapande för sjuksköterskor att bli erkänd av bland annat patienter, för att ett väl 

utfört arbete genomförts och då få en positiv respons. Patienter ville bli erkända då de ansåg 
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att det var en viktig grund för att en relation skulle etableras (Lee et al., 2008). Visades ingen 

omsorg eller ett intresse för patienterna upplevdes det som om sjuksköterskorna inte såg till 

hela människan, utan endast sjukdomsdiagnosen. 

 Mötet mellan patienter och sjuksköterskor skulle kunna förstås genom Watsons begrepp 

vårdande ögonblick (Watson, 1993). I resultatet framkom hur patienter kunde lämna 

bestående intryck hos sjuksköterskor och att vårdrelationer kunde leda till att 

sjuksköterskorna kände en meningsfullhet. I mötet mellan patienter och sjuksköterskor 

exponeras en nakenhet inför varandras erfarenheter som leder till de upplevda känslorna hos 

båda parter, vilket kan leda till en bestående och sammanflätad relation där förståelse för 

varandra kan knytas. Bartlett et al. (2012) bekräftade att när någon känner sig tacksam för 

hjälp var även denne mer villig att bjuda tillbaka till den som hjälpt. Med andra ord, 

relationen blir ömsesidig och därför inte något bara sjuksköterskor står för. Resultatet 

genomsyrades av att desto djupare relation, desto intensivare sorg, vilket denna ömsesidiga 

relation kan varit en starkt bidragande faktor till.  

 

Andlighet 

I resultatdelen framgick hur sjuksköterskor upplevde att egen andlighet och tro underlättade 

deras sorgehantering och hjälpte dem att skapa mening. I legitimerade sjuksköterskors 

omvårdnadsansvar för patienter innefattas såväl kulturella, fysiska, psykosociala som andliga 

behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Författarna hävdar därför att omvårdnad av 

andlighet bör riktas både mot patienter och sjuksköterskor. 

 I resultatdelen framkom främst andlighet i form av religiösa uppfattningar och uttryck. 

Författarna hävdar dock att andlighet kan förstås som ett vidare begrepp, som kan innefatta 

olika innebörd för individer. Exempel på detta åskådliggjordes av Torskenæes et al. (2013) 

som påvisade sjuksköterskor som beskrev andlighet som en högre energi, något som kunde 

innefatta religion eller inte. Kontakt med inre andlighet kunde exempelvis nås genom yoga 

eller meditation och böner. Torskenæes et al. (2013) beskrev vidare hur sjuksköterskor 

upplevde att andlighet hjälpte dem att hitta mening i existensen såväl som i arbetet.  

 Watson (1993) hävdar att sjuksköterskor bör utveckla sitt andliga liv genom att lyssna och 

blicka inåt sig själva. Genom att komma i kontakt med och kunna sammanfläta olika 

kroppsliga förnimmelser och känslor kan förståelse för dessa uppnås. Watson menar att detta 

kan leda till att sjuksköterskor utvecklas dels i sin yrkesroll och som människor. I 

resultatdelen framkom att sjuksköterskor upplevde att deras tro och andlighet utvecklade och 

stärkte dem vid sorgeupplevelser, vilket bekräftar Watsons teori. Genom att utveckla sin 
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andlighet och vara lyhörd för sitt inre kan sjuksköterskor enligt Watson uppnå en ökad 

förståelse för tillvaron och sig själv. Författarna till denna litteraturöversikt tolkar detta som 

att andlighet kan underlätta meningsskapande för sjuksköterskor vilket kan vara betydelsefullt 

exempelvis vid sorgeupplevelser.  

 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan påvisa behovet av ökad förståelse från verksamheter och 

samhälle för att möta sjuksköterskors behov och önskemål då de upplever sorg på sitt arbete. 

Sjuksköterskor bör värna om sin egen hälsa för att kunna vårda andra fullt ut. Tydliga 

önskemål som framkom i litteraturöversiktens resultat var olika former av stöd, exempelvis 

handledning, debriefing och stöd av chefer. Även tid och möjlighet till återhämtning 

exempelvis att genomföra ritualer, be eller att kunna ta ut ledighet i samband med sorg 

nämndes i detta sammanhang. 

 Då denna litteraturöversikt inkluderade studier från hela världen, med olika kulturer och 

normer, går det att anta att sorg upplevdes av sjuksköterskor jorden runt. Denna insikt skulle 

kunna hjälpa sjuksköterskor att sänka garden och vila i förståelsen att upplevelsen av sorg är 

mänsklig och universell.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Aktuell forskning har ofta inriktats på sjuksköterskors sorg över bortgångna barnpatienter. 

Det vore intressant att bredda perspektiven och undersöka sorg gentemot andra patientgrupper 

i samma utsträckning. Författarna anser också att det finns bristfällig forskning kring sorg till 

följd av andra orsaker än död. Kvalitativ forskning kan vara bra för att beskriva 

sjuksköterskors och närståendes perspektiv. Även kvantitativ metod kan vara gynnsamt för att 

få en bredare uppfattning kring hur vanligt förekommande sorg orsakat av vårdarbetet är 

bland sjuksköterskor. Att fortsätta forska kring vårdrelationer och dess betydelser för 

sjuksköterskan kan vara relevant då vårdrelationer kan ha en inverkan på sjuksköterskans 

välbefinnande som i sin tur kan påverka vårdkvaliteten. Det vore lämpligt att undersöka trons 

betydelse i ett sekulariserat samhälle, exempelvis om tron tar sig andra uttryck än religiösa 

sådana, för att hjälpa sjuksköterskor i sorg.  
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Slutsats  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors egna upplevelser av sorg i vårdarbete. Utifrån resultatet 

går det att anta att sjuksköterskor upplevde bristande stöd och möjlighet till återhämtning vid 

sorgeupplevelser. Vidare framkom att vårdrelationer till patienter och närstående påverkade 

och kunde intensifiera sjuksköterskors upplevelser av sorg. Resultatet visade också att 

sjuksköterskor kan finna stöd i sin tro, andlighet och ritualer vid sorgeupplevelser. Författarna 

drar därför slutsatsen att sjuksköterskors upplevelser av sorg i vårdarbete påverkas av olika 

faktorer.  
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Papadatou, D., & 
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Urval: 16 barncancer-

sjuksköterskor 
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intervjuer, deltagarna har fått en 
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Analys: Grundad teori där olika 

områden identifierades från 
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Resultatet visade att sjuksköterskorna i studien 

upplevde dödsprocessen och barndöd som väldigt 
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Skillnader mellan yrkeskategorierna i studien 

återfanns mellan hur de uppfattade förlusten av ett 
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Puia, D. M., Lewis, 
L., & Tatano Beck, 
C. 
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obstetric nurses 
who are present 
for a perinatal 
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2013, USA, JOGNN Undersöka hur perinatal död 
påverkar sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ metod 
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Datainsamling: Enskilda intervjuer 
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diskuterade svårigheterna med att fortsätta 
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berördes i form av sorg. De försökte kompensera 

föräldrarna för den, enligt sjuksköterskorna, 

bristande vården. Sjuksköterskorna i studien 

menade på att de aldrig glömmer traumat och 

sorgen runt ett barns död som de varit med om. 	
Shinbara, CG., & 
Olson, L. 

When Nurses 
Grieve: 

2010, USA, Journal of 
Christian Nursing 

Utforska hur andlighet kan verka 
som stöd för sjuksköterskor som 
sörjer patienter. 

Metod: Mixad metod 

Urval: 58 sjuksköterskor 

Resultatet visade att sjuksköterskor i studien 
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Analys: Statistisk analys 

stödjer detta var till nytta (exempelvis samtal med 
präst, egen trosuppfattning och utbildning gällande 
andliga aspekter av förlust). 

 
 


