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Abstrakt

När en närstående lider förlust av en anhörig kan deras förmåga att hantera situationen 

förloras. Sjuksköterskan möter i sitt arbete närstående som drabbats av förlust och 

därmed befinner sig i sorg. Syftet med vår litteraturstudie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av att möta närstående i sorg. 14 artiklar analyserades med 

hjälp av manifest kvalitativ innehållsanalys vilket resulterade i fyra kategorier: Att 

känna sig osäker och inte kunna hantera situationen. Att dela sorgen. Att erfarenhet och 

utbildning påverkar mötet. Att vara den starka. Mötet beskrevs av sjuksköterskor som 

själsligt svårt och även rädsla beskrevs inför mötet. Sjuksköterskor beskrev att de kände

sig oförberedda och att de upplevde sig dela sorgen med de närstående eftersom de 

skapat en relation till dem. För att kunna hantera situationen upplevde de sig behöva 

stänga av sina egna känslor. Ett behov av mer tid och kunskap framkom även. 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, sjuksköterskors upplevelser, 

närstående, akut sorg. 
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Sjuksköterskan möter i sitt arbete närstående som befinner sig i sorg. Detta möte kan 

upplevas som svårt och kan väcka starka känslor hos sjuksköterskan. Enligt 

Nationalencyklopedin (1995, s. 75) är sorg en reaktion på förlust. Denna sorg kan 

innebära förlust av närstående, kroppsdel eller husdjur. Sorgen är en form av traumatisk 

kris och är indelad i fyra olika faser. Dessa faser är benämnda som chockfasen, 

reaktionsfasen, bearbetningsfasen samt nyorienteringsfasen (Cullberg, 2007, s. 141-

155).

Enligt Cullberg (2007, s. 15) kommer ordet kris ifrån det grekiska ordet krisis som 

betyder avgörande vändning, plötslig förändring och ödesdiger rubbning. Författaren 

Cullberg (2007, s. 15) menar att begreppet ofta används när det gäller psykologiska 

reaktionsmönster som akuta inre och yttre svårigheter som människan inte kan 

kontrollera. Vidare skriver Cullberg (2007, s. 19) att en traumatisk kris är en yttre 

oväntad påfrestning. Detta kan till exempel vara ekonomiskt fall, en nära anhörigs död 

eller förlust av kroppsfunktion. Det vill säga, ett hot mot den fysiska existensen och den 

sociala identiteten. Även sorg är en sorts krisreaktion. Enligt Love (2007) är sorg ett 

svar på förlust av en symbolisk viktig del av människans liv och medför intensiva 

upplevelser av självet, världen och framtiden.

Enligt Li, Chan och Lee (2002) är sorg en normal psykologisk process för att kunna 

acceptera att en närstående avlidit. Sorgens fyra uppgifter är att få människa att förstå 

förlusten, känna smärtan i förlusten, att anpassa sig till förlusten och slutligen till att 

släppa taget om den. Misslyckas detta, kan det leda till en rad svårigheter i vardagen för 

den närstående. Dessa komplikationer kan yttra sig som svår sorg, skuld, sömnproblem, 

aptitlöshet och förlust av viljan till att leva ett normalt liv. Efter ett plötsligt dödsfall 

kan de närståendes förmåga till att hantera situationen vara minskad och enligt Kent 

och McDowell (2004) så kan en plötslig död utlösa en sorg som är markant svårare än 

en död som är förväntad för de närstående. Känslor av skuld, ilska och förlust kan 

upplevas starkare hos dessa människor.

Sorgen kan enligt Love (2007) vara en långsam och ojämn process. Han beskriver i sin 

studie fem olika områden av sorguttryck. Dessa områden är de emotionella, kognitiva, 

fysiska, beteende samt existentiella. Det emotionella sorgeuttrycket kan vara känslor 

som sorg, ilska samt rädsla. De kognitiva uttrycken kan visa sig som känslor som apati, 
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koncentrationssvårigheter, fantasier. De fysiska uttrycken kan vara mag- och 

bröstsmärtor, uttröttningssyndrom och sömnproblem. Beteende uttryck kan vara

ihållande gråt, socialt tillbakadragenhet och en ökande alkoholkonsumtion. De 

existentiella sorgeuttrycken kan vara ett sökande av meningen med det hela. Love 

(2007) menar att sorgeprocessen inte är tidsbestämd, eftersom sorgförloppet löper olika 

hos olika människor. Det som påverkar processen kan vara personligheten, 

livshistorian, den sociala kontexten, kulturella aspekter och värdet på det som förlorats. 

Processen följer inget bestämt mönster och tar den tid det tar.

Enligt Levetown (2004) måste man som sjuksköterska vara beredd på en rad reaktioner. 

En människa som är i sorg reagerar inte alltid som man förväntar sig, utan kan reagera 

med att gråta, skrika, bli tyst och apatisk, arg eller ledsen. Enligt Morse (2001.s, 51) så 

ger den som lider signaler till sin omgivning genom att till exempel gråta eller/och 

bryta samman. Detta får de omgivande människorna att vilja trösta och hålla om den 

lidande, genom att visa medlidande. Enligt Katie Eriksson (1994, s. 54) känner en del 

människor rädsla inför situationen och vill helst fly undan den. Eriksson (1994, s. 58) 

beskriver begreppet medlidande som ett av vårdvetenskapens och vårdandets 

grundbegrepp. Begreppsinnehållet innefattar att man som vårdare har mod att ge av sig 

själv utan tanke på vilken vinning man kan få. Den som vårdar vill helt enkelt göra 

något för att underlätta för den som lider. Enligt Toombs (1993, s. 111) söker den 

lidande människan att få lindring för sitt tillstånd och för att bli hel igen. Eriksson 

(1994, s. 21) menar att lidande kan ses som något negativt eller ont, något som 

människan måste leva med, eller som något konstruktivt, något med mening och något 

som ger oss försoning i slutänden. 

En viktig del av omvårdnaden är att som sjuksköterska kunna möta närstående som mår 

dåligt – fysiskt och/eller psykiskt.  Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2007) så 

är de grundläggande ansvarsområdena att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa samt lindra lidande. Vidare så ska sjuksköterskan enligt ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2007) ge omvårdnad som respekterar de mänskliga rättigheterna och 

tar hänsyn till människans värderingar, vanor och tro. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska 

sjuksköterskan ha förmåga att kunna kommunicera med patienter och närstående på ett 

respektfullt, lyhört samt empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även ha förmåga att ge stöd 

och vägledning åt sörjande närstående.
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Genom att ta del av sjuksköterskors beskrivning av att möta närstående i sorg så kan 

detta medföra en ökad kunskap samt medföra en beredskap inför liknande möten.

Hur man på bästa sätt möter en närstående i sorg går inte att läsa sig till. Alla 

människor är unika och reagerar olika, men genom att ta del av upplevelser som andra 

sjuksköterskor haft så kan det ge en förberedelse på hur det kan vara. Genom att få 

beskrivet upplevelser av andra sjuksköterskor hoppas vi kunna få kunskap i hur det kan 

vara att möta närstående som befinner sig i sorg. Vårt syfte med denna litteraturstudie 

var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta närstående som befinner sig i 

sorg. 

Metod

Litteratursökning

Litteratursökningen gjordes systematiskt i databaserna PubMed och Cinahl. I dessa 

databaser användes fritext sökningar. Valet att inte använda Meschtermer i sökningarna 

blev motiverat när detta genererade i för få sökträffar. Fritextsökning kan enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 68) generera i ett stort antal träffar som kan 

vara icke användbara men kan även göra att sökningen blir mer känslig och 

målinriktad. För att få fram beskrivningar av sjuksköterskors upplevelser valdes studier 

med kvalitativ ansats i första hand. Detta för att få fram upplevelser och ett inifrån 

perspektiv. Sökorden som användes var: bereaved, critical care, critical ill, ethics, grief, 

nurse, nursing, nurses experiences, meeting emotions, meeting relatives, meeting 

patients,  relatives, tragedy. Artiklar som inkluderades var: vuxna i åldrarna 19-80+, 

artiklar publicerade mellan 1989-2009. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 

Dessa sökord har används var för sig eller i olika kombinationer genom användandet av 

den booleska operatorn ”AND”. Dessa sökord har använts för att dessa beskriver ämnet 

vilket vi valt att studera. Genom att söka sjuksköterskors erfarenheter både på 

akutmottagningar, förlossningsvård samt palliativa vårdavdelningar har en tillräcklig 

mängd textenheter funnits. Detta medförde att vi har sjuksköterskors upplevelser av att 

möta närstående i olika kontexter och situationer. Abstrakt lästes för att se om 

artiklarna mötte våra krav, sedan valdes 14 artiklar vars innehåll svarade mot vårt syfte 

ut. Studier med kvalitativ ansats valdes i första hand eftersom dessa beskriver 

upplevelser.  Vi valde även ut två kvantitativa studier för vår analys, dessa bedömdes 
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möta våra krav för att kunna användas i vår analys.

Tabell 1 Översikt av litteratursök 

Cinahl 20090910-0918
Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

artiklar

1 FT Bereaved AND 
nurses AND 
experiences

29 1

1 FT Nurses AND 
experiences AND 
relatives

27 1

PubMed 20090910-0918

1                          FT Nurses AND 
experiences AND 
critical ill

39 1

2 FT Nurses 
experiences AND 
meeting patients

30 2

3 FT Critical care 
nurses AND 
nursing

1589 1

4 FT Ethics AND 
tragedy

11 1

5 FT Ethics AND 
tragedy + related 
article

11 1

6 FT Meeting emotions 
AND meeting 
relatives AND 
nurses 
experiences

5 1

7 FT Nurses feelings 
AND relatives 
AND grief

117 5

*) FT Fritext sökning.
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Kvalitetsgranskning

För att säkra kvaliteten av vår litteraturstudie kvalitetsgranskades artiklarna med hjälp 

av protokoll för kvalitetsbedömning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, 

s.154-157). Artiklarna lästes igenom och betygsattes med hjälp av protokollet. 

Bedömningen byggde på urval, metod, analys, datainsamling, etiskt resonemang samt 

det färdiga arbetets trovärdighet. Ett poäng för vart positivt svar samt noll poäng för 

negativt svar. Sedan räknades poängen ihop och omvandlades till procent av den totala 

poängsumman. Studier med ett högt antal positiva poäng bedömdes ha hög kvalitet. 

Betyget som gavs var antingen högt, medel eller lågt. Enligt Willman, Stoltz och 

Bahtsevani (2006, s.94-96) så ska artiklar som är av hög kvalitet ha ett tydligt beskrivet 

syfte, urval, metod samt att det fanns ett begripligt, logiskt, kommunicerbart och etiskt 

resonemang. Studier av låg kvalité har brister i några av ovanstående delar. Dessa valda 

artiklar redovisas i tabell 2.

Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14)
Författare/
år

Typ  
av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling
analys

Huvudfynd Kvalitet 
(hög,
medel, 
låg)

Engström & 
Söderberg
(2007)

Kvalitativ 24 Intervjuer fokus
grupper/
kvalitativ 
innehållsanalys

Sjuksköterskorna 
upplever möten 
med de närstående 
som svåra.

Hög

Hibbert
(1995)

Kvalitativ 17 Intervju/
Retrospektiv,
Explorativ
Deskriptiv 
studie/kvalitativ
innehållsanalys

Sjuksköterskorna
upplevde 
emotionellt svåra 
situationer

Hög 

Lopez et al.
(2001)

Kvalitativ 7 Semi-
strukturerad 
Intervju/
Hermeneutisk
Fenomeno-
logisk 
analys

Sjuksköterskorna 
känner sig inte 
beredda på mötet 
med närstående

Hög
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Fortsättning Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14)

Författare/
år

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling
analys

Huvudfynd Kvalitet
(hög, medel, 
låg)

Lundqvist& 
Nilstun
(1998)

Kvantitativ 144 Enkätstudie/
intervjustudie
tabell

Handlar om 
upplevelsen att 
möta föräldrar 
som mist sitt 
barn.

Hög

Pelletier-
Hibbert
(1998)

Kvalitativ 17 Intervjuer/
innehållsanalys

Handlar om 
upplevelsen av 
stress när det 
gäller 
organdonationer

Hög

Pullen 
(2002)

Kvalitativ 1 Intervju/kvalitativ 
analys

Sjuksköterskans 
upplevelse av att 
hamna i konflikt 
med en 
närstående.

Låg

Pålsson& 
Norberg
(1995)

Kvalitativ 24 Intervjuer/
Hermaneutisk-
fenomenologisk 
analys i Riccours 
anda

Upplevelsen av 
att hålla en 
lagom nivå på 
relationerna till 
de närstående.

Hög

Rashotte et al.
(1997)

Kvalitativ 6 Intervjuer/
Heideggerien 
fenomenologisk/ 
Colaizzis analys

Många av 
sjuksköterskorna 
fann band till 
familjen och 
blev delaktiga i 
deras sorg.

Hög

Roehrs et al. 
(2008)

Kvalitativ 10 Intervjuer/
Kvalitativ,
Deskriptiv/Colaizzis 
innehållsanalys

Sjuksköterskor 
kände sig inte 
riktigt trygga i 
sin roll.

Hög

Stayt
(2007)

Kvalitativ 12 Intervjuer/
Innehållsanalys enl 
Colaizzis analys

Sjuksköterskorna 
kände sig 
stressade och 
otillräckliga.

Hög

Stayt 
(2009)

Kvalitativ 12 Intervjuer 
fenomenologisk/
Innehållsanalys enl 
colazzis analys

Att känna 
medlidande, 
smärta, att kunna 
förstå.

Hög
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Fortsättning Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=14)

Författare/
år

Typ av studie Deltagare Metod
Datainsamling
analys

Huvudfynd Kvalitet
(hög, medel, 
låg)

Söderberg, 
Norberg & 
Gilje
(1996)

Kvalitativ 30 Intervjuer/
Hermeneutiskt-
Fenomenologiskt
Riccour analys

Upplevelsen av 
att möta sorg och 
förtvivlan i 
arbetet med 
patienter och 
deras anhöriga.

Hög

Söderberg, 
Gilje & 
Norberg
(1999)

Kvalitativ 20 Intervjuer/fenomenologisk 
studie i Riccours anda

Upplevelsen av 
att möta svåra 
situationer

Hög

Tye
(1992)

Kvantitativ 52 Enkätstudie/
Explorativ, deskriptiv

Visar att de 
flesta ser de 
anhöriga och 
deras behov, 
men upplever sig 
osäkra när det 
gäller dessa 
möten.

Hög

Analys

En litteraturstudie med ett inifrånperspektiv för att beskriva sjuksköterskors upplevelser 

av att möta närstående som befinner sig i sorg har genomförts. I denna studie har en 

kvalitativ manifest innehållsanalys använts. Enligt Downe-Wamboldt (1992) så är en 

innehållsanalys en metod som ger forskaren möjlighet att systematiskt samla och 

utvärdera muntlig eller skriftlig data för att beskriva ett fenomen. I första steget lästes 

materialet förutsättningslöst igenom i sin helhet. Därefter identifierades textenheter i 

materialet som svarade gentemot syftet. Dessa funna textenheter extraherades och 

översattes till svenska, kondenserades, kategoriserades samt kodades. Kondensering 

görs för att korta ner texten och få den mer hanterbar. Sedan kodades och grupperades 

dessa textenheter efter innehåll. Kodningen görs för att kunna följa textenheterna samt 

för att kunna spåra dessa till ursprungsartikeln. Därefter grupperades och 

kategoriserades de kodade textenheterna i kategorier som återspeglade kärnan i 

textenheterna. Kategoriseringen skedde i sju steg. Enligt Downe-Wamboldt (1992) 
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möjliggör kategoriseringen för forskaren att belysa olika vinklar av fenomenet som 

undersöks. Slutkategorierna redovisas i tabell 3.

Resultat

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier (tabell 3). Kategorierna 

beskrivs i löpande text med citat från studierna.

Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4)

KATEGORIER

Att känna sig osäker och inte kunna hantera situationen.

Att dela sorgen.

Att erfarenhet och utbildning påverkar mötet. 

Att vara den starka.

Att känna sig osäker och inte kunna hantera situationen

I ett antal studier (Engström & Söderberg, 2007; López Socorro, Tolson & Fleming, 

2001; Pålsson & Norberg, 1995; Roehrs, Masterson, Alles, Witt & Rutt, 2008; Stayt, 

2007) kände sjuksköterskor sig ängsliga för att säga fel saker till närstående och för att 

svara fel på frågor eller att helt enkelt stå svarslösa inför dem. Sjuksköterskor beskrev 

att de blev obekväma när de var oförberedda på mötet och hade svårt att finna de rätta 

orden. I studier av Lundqvist och Nilstun (1998); Söderberg, Norberg och Gilje (1996) 

kände sjuksköterskor förtvivlan och hjälplöshet när de inte visste vad de skulle säga 

eller göra. I studien Hibbert (1995) kände sjuksköterskor sig oförberedda till att vara 

hjälp åt de närstående. Sjuksköterskor i studien Roehrs et al. (2008) beskrev att de 

kände sig obekväma gentemot de närstående som nyligt fått veta att det lidit förlust.

I studien av Pelletier-Hibbert (1998); Pullen (2002) beskrev sjuksköterskor att de hade 

svårigheter att förstå reaktioner från de närstående och kunde känna att de hade 

svårigheter att behålla sitt lugn. Sjuksköterskor i studien av Pålsson och Norberg (1995) 

hade en känsla av skam när de närstående invaggats i falska förhoppningar. 

Sjuksköterskor upplevde sig ta hand om samtal som kunde tyckas vara läkarens uppgift 

att utföra (Stayt, 2009).
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” I had a lot of time dealing with them and the worst thing was that I 
couldn’t think of anything to say to them. Well nothing that would help. 
I just wanted to say a magic word that would make things right 
again…or at least make things better.” (Stayt, 2007, s. 626.)

I studier av Lundqvist och Nilstun (1998); Pelletier-Hibbert (1998); Pullen (2002); 

Stayt (2009) samt Söderberg, Norberg och Gilje (1996) beskrev sjuksköterskor att de 

upplevde det svårt att hantera sina känslor i tragiska situationer samt att mötet med de 

närstående kunde kännas som tortyr. Vissa sjuksköterskor beskrev att möta tragedin var 

som att möta samma öde som den som genomgått det. 

I studien Pullen (2002) beskrev sjuksköterskor att de upplevde stress och rädsla av de 

närståendes reaktioner. Enligt Hibbert (1995) upplevde sjuksköterskor det svårt att se 

de närstående bryta ihop, de hade svårt att behålla sitt lugn samt att de hade en känsla 

av hjälplöshet. I studierna Stayt (2007); Söderberg, Norberg och Gilje (1996) samt 

Söderberg, Gilje och Norberg (1999) hade sjuksköterskor en vilja att ge tröst men att de 

inte visste hur de skulle närma sig de närstående och att de inte visste vilka ord som 

kunde vara till hjälp.

Sjuksköterskor upplevde ibland att de inte orkade göra annat än att lyssna på de 

närstående (Stayt, 2009). De beskrev även en känsla av stress när de skulle ge de 

närstående dåliga nyheterna. Situationen upplevdes även svår att hantera då 

sjuksköterskorna inte var förberedda på mötet (López Socorro, Tolson & Fleming, 

2001). Vidare beskrev sjuksköterskor i studien Pålsson och Norberg (1995) att det var 

svårt att möta närstående som hade orealistiska krav. I studierna Engström och 

Söderberg (2007); Söderberg, Gilje och Norberg (1999) samt Stayt (2007) beskrev 

sjuksköterskor att det upplevdes svårt att arbeta med förtvivlade närstående närvarande. 

I studien Söderberg et al. (1999) kunde de känna sig arga över de närståendes 

aggressivitet och misstro. I studien av Stayt (2007) beskrevs även att de kände att de 

lade mer tid på närstående när patienten egentligen behövde deras tid. De kände sig 

kvävda och utmattade. Sjuksköterskor i studien av Engström och Söderberg (2007) 

beskrev att upplevelsen av aggressiva närstående kunde medföra ett undvikande 

beteende. Enligt studierna av Engström och Söderberg (2007); Söderberg et al. (1999) 

samt Stayt (2009) kunde sjuksköterskor känna sig oärliga i kommunikationen med de 
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närstående, då de försökte mildra de dåliga nyheterna. 

I Stayt’s studier (2007; 2009) upplevde sjuksköterskor sig komma till det stadiet när de 

inte hade kunskaper nog för att hjälpa de närstående längre, de såg problemen men 

kunde inte göra något. Sjuksköterskor beskrev en rädsla att i mötet med de närstående 

röra upp mer känslor (Tye, 1992). I en studie av Roehrs et al. (2008) beskrev 

sjuksköterskor en rädsla för att göra fel som gjorde det svårt att komma tillbaka till 

arbetet men även kollegerna kunde förvärra den egna upplevelsen av situationen.

”You have not idea about what to do… Many times, I haven’t said a 
word. I’ve gone out. I’ve left another colleague with them.” (López 
Socorro, Tolson & Fleming, 2001, s. 565)

Att dela sorgen

I studierna av Stayt (2007; 2009) beskrev sjuksköterskor att de genom sin relation till 

de närstående fick känslan av att tillhöra familjen och genom att skapa vänskapsband så 

kom de nära familjen och upplevde sig dela deras sorg. Vidare framkom att 

sjuksköterskor kunde bli så engagerade och berörda av de närstående och deras 

upplevelser att minnet av dem levde kvar hos sjuksköterskan. Dessa starka band 

menade sjuksköterskorna i studien Rashhotte, Fothergill-Bourbonnais och Chamberlain 

(1997) gjorde att sjuksköterskor kunde uppleva intensiv sorg samt att de upplevde sig 

känna det familjen upplevde, man delade sorgen med familjen. 

I studien av Roehrs et al. (2008) framkom det att sjuksköterskors relation till familjen 

medförde att det blev lättare för dem att vara ett stöd till de närstående. Dessa relationer 

kunde enligt sjuksköterskor i studien av Stayt (2007) resultera i känslan av att bli 

överväldigad av de närstående och att de närstående kom för nära. I Stayt’s studie 

(2009) beskrev deltagarna även att de upplevde sig dela något som kändes personligt 

för de närstående samt att det kunde kännas svårt att få veta för mycket om de 

närstående. Det upplevdes viktigt men även svårt att bygga en god relation med de 

närstående under svåra omständigheter eller på kort tid.

I studien Pålsson och Norberg (1995) framkom att relationer med allvarligt sjuka 

patienter och deras närstående kunde vara en berikande erfarenhet och kunde medföra 
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andra värderingar, men att det då kunde vara svårt att hålla relationen på en lagom nivå.  

I studien av Stayt (2009) beskrev sjuksköterskor att de kände sig nära familjen efter den 

långa kontakten med dem och att de delade deras smärtsamma erfarenheter. I studien av 

Rashhotte, et al. (1997) beskrev deltagarna att relationen kunde medföra en känsla av 

skuld över dödsfallet, men att detta engagemang även kunde resultera i en känsla av 

empati. 

Sjuksköterskor i Roehrs et al. (2008) studie beskrev att egen gråt kunde vara ett bra 

gensvar till de närståendes sorg. De upplevde även att de kunde hjälpa familjen att 

förstå sina känslor. Enligt Stayt’s studie (2009) framkom det att sjuksköterskor erfor 

känslor av medlidande samt att de försökte föreställa sig den själsliga smärtan de 

närstående kände. I studien av Söderberg, Norberg och Gilje (1996) fann sjuksköterskor 

att känslor av rädsla kunde framkalla känslor av medkänsla. 

”I just kept thinking, it could have been me. I just completely understood 
what the wife was going through. I could just imagine the pain she was 
feeling. I just kept thinking what it would be like to be in her shoes…”
(Stayt, 2009, s. 1271.)

Att det är svårt att trösta någon när man sörjer själv framkom i studien av Söderberg, 

Gilje och Norberg (1999) där deltagarna fann det svårt att trösta de närstående eftersom 

de kände sådan egen sorg att det kändes omöjligt att ta sig an de sörjande närstående. 

Det sjuksköterskorna kände beskrevs av dem i studien av Stayt (2007, 2009) som flera 

olika känslor: sorg över de närståendes situation, insikten över att det kunde ha varit en 

själv samt att de blev medvetna om sin egen sårbarhet i mötet med de närstående. Det 

visade sig även i studien av Roehrs et al. (2008) att sjuksköterskor kände rädsla inför 

mötet med de närstående som led, på grund av sin egen sorg. Sorgen som sjuksköteskor 

kände beskrevs i studien Hibbert (1995) som djup, smärtsam, söndrande, 

överväldigande samt själslig. Den blev heller inte lättare att bära med tiden.

Deltagarna i studien av Rashotte et al. (1997) beskrev att när banden till de närstående 

djupnade, så ökade även sorgen som sjuksköterskorna kände. Den yttrade sig även 

enligt sjuksköterskorna i Söderberg, Norberg och Gilje’s (1996) studie som förtvivlan 

över att först kämpa för livet och att sedan trösta de närstående. I studien av Pullen 

(2002) beskrevs även sorgen som en effekt av av att ha blivit djupt sårad av en 
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närstående.

”It doesn’t get any easier. I’m more apt to cry now than I did 10 years 
ago, because I’ve come to realize with time and experience that life is 
fragile…” (Hibbert, 1995, s. 402)

Att erfarenhet och utbildning påverkar mötet

Sjuksköterskor i studien Söderberg, Norberg och Gilje (1996) beskrev att de närstående 

var viktiga för patienten. I studien Roehrs et al. (2008) beskrev deltagarna att erfarenhet 

och utbildning gjorde att de kände sig tryggare i mötet med de närstående och därför 

upplevde sig kunna ge en bättre vård. De visste genom att vara på patientens sida i 

sorgen, vad som hjälpte, vad som inte hjälpte och vilka ord som var bra. Enligt studien 

av Stayt (2009) upplevde deltagarna att säga sanningen var det bästa, även om det 

kändes illa för dem. För även om de upplevde sig bekväma i mötet så var det ändå en 

svår situation. 

Sjuksköterskor i studien av Roehrs et al. (2008) beskrev att erfarenhet och vana i 

arbetet, mildrade oron inför det svåra mötet och dessutom beskrev sjuksköterskor att 

stöd av kollegor gjorde det lättare att hantera situationen. I studien López Socorro et al. 

(2001) så hade en del sjuksköterskor enbart sin egen erfarenhet till hjälp i mötet med 

närstående som lidit förlust. I Hibbert (1995) framkom att sjuksköterskor upplevde sig 

ha ett behov av mer tid och kunskap. I studien Pelletier-Hibbert (1998) beskrev 

deltagarna att nya erfarenheter gjorde att de växte i sina roller och i studien av Roehrs 

et al (2008) beskrev de att en genomgången situation kunde ändra deras perspektiv på 

situationen. Sjuksköterskor som själva har lidit förlust kunde bli hjälpta av denna 

erfarenhet för att förstå de närståendes känslor. 

I Engström och Söderberg’s studie (2005) beskrev sjuksköterskor att erfarenhet gjorde 

att de förstod att ilska var ett uttryck för sorg och kris. Deltagarna i undersökningen av 

Rashhotte et al. (1997) beskrev att genom att dela de närståendes känslor på ett 

kontrollerat sätt medfördes att situationen kunde bli mer hanterbar. Sjuksköterskor i 

Stayt’s studie (2009) upplevde det svårt att ge de närstående dåliga nyheter, trots att de 

hade en viss vana, men att det var viktigt att ge information till de närstående så de 
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förstod vad som skedde. 

I Söderberg, Norberg och Gilje (1996) studie beskrev deltagarna att de även blev 

konfronterade av sina egna känslor om död och döende. Dessa känslor varierade 

beroende på deras erfarenheter och deras säkerhet i sina yrkesroller.

” I think i have forgotten the theoretical training i had while studying 
the degree. Nowadays I face the bereaved family thanks to my own 
practical experience” (López Socorro, Tolson, & Fleming, 2001, s. 
565.)

Att vara den starka

I studierna Roehrs et al. (2008) och Söderberg et al (1996) beskrev sjuksköterskor att de 

kände sig behöva stänga av sina egna känslor för att kunna fokusera på uppgifter och 

utföra sitt arbete. Deltagarna beskrev att de förträngde sina personliga känslor i det 

spontana mötet med de närstående. 

I studierna Pelletier- Hibbert (1998); Roehrs et al (2008) samt Söderberg, Gilje och 

Norberg (1999) upplevde sjuksköterskor sig behöva vara starka och stödjande i sina 

arbeten samt att de kände kravet på att vara den starka i situationen. I studien Lundqvist 

och Nilstun (1998) kände sjuksköterskor att de var ett stöd åt de närstående. Deltagarna 

i Stayt’s studie (2007) kände att de ville göra det rätta för familjen och därmed lindra 

deras smärta. I Roehrs et al (2008) undersökning menade sjuksköterskor att de kände 

sig vara till stor hjälp för de närstående och enligt deltagarna i studierna av Engström 

och Söderberg (2007) samt Pelletier-Hibbert (1998) upplevde de att de behövde vara 

lugna i närheten av de uppstressade närstående. I studien Söderberg et al (1996) 

beskrev sjuksköterskor att en ordlös kommunikation med de närstående kunde reducera 

deras egna känslor av förtvivlan.

”It’s not easy, but sometimes you have to set your emotions aside. The 
families need to know that they can lean on you for support. So you 
have to have balance.” (Pelletier-Hibbert, 1998, s. 233.)
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Diskussion

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet 

med närstående i akut sorg. Analysen baserades på 14 vetenskapliga artiklar och 

resulterade i fyra kategorier: Att känna sig osäker och inte kunna hantera situationen. 

Att dela sorgen. Erfarenhet och utbildning påverkar mötet. Att vara den starka.

Resultatet i kategorin Att känna sig osäker och inte kunna hantera situationen visade att 

sjuksköterskor kände sig oförberedda i mötet med de närstående. Sjuksköterskor kände 

osäkerhet inför mötet med de närstående men även rädsla samt obehagskänslor. I 

studien Miceli, Mancini och Menna (2009) beskrevs att hjälplöshets känsla inför mötet 

med den sörjande var ett resultat av att inte finna saker att säga, vara osäker inför den 

svåra uppgiften och att behöva dela den sörjandes nödläge. Vanezis och McGee (1999) 

beskrev att närstående som sörjer kan visa både fientliga och arga känslor mot 

personalen och beskylla dem för att inte bry sig om den sjuke/döende personen. Dessa 

känslor kan ses som en process i sorgen och får inte förbises. 

I vårt resultat framkom även att sjuksköterskor kunde använda sig av ett undvikande 

beteende när svårigheter att hantera situationer uppstod. I studien Vachon, Freedman, 

Formo, Rogers, Lyall och Freeman (1977) beskrevs att sjukvårdspersonal efter sin 

förmåga ville göra det bästa för de närstående men att de ofta var mindre känsliga och 

tillgängliga för de närstående än vad de borde vara. Detta kunde bero på bristande 

kunskaper hos personalen, otillräcklig träning i att ta hand om sörjande och deras behov 

samt den egna synen på döden och döendet. Detta kunde medföra att 

sjukvårdpersonalen undvek kontakten med döende patienterna. De närstående i studien 

Kirchoff, Walker, Hutton, Spuhler, Vaughan Cole och Clemmer (2009) beskrev att 

sjuksköterskor som var genuint medkännande och som gav de närstående information 

samt som inte lämnade dem ensamma i den svåra stunden, var uppskattade. Att bli 

lämnad utan information om vad som pågick skapade ångest och stress hos de 

närstående. Information som gavs ofta och var lättförståelig kunde få de närstående att 

acceptera en eventuell förlust. 

I vårt resultat framkom även att sjuksköterskor kände sig hjälplösa och inte fann ord att 

säga till de närstående.  I studien Clukey, Hayse, Merrill och Curtis (2009) framkom 
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emellertid att sjuksköterskors kroppsspråk och ordlösa kommunikation var något som 

de närstående upplevde som stödjande och tröstande. Ett ögonkast, ett leende eller en 

kram räckte ibland för att de närstående skulle känna sig sedda och omhändertagna. Så 

även om sjuksköterskor kan känna sig hjälp- och ordlösa i mötet kan de ändå enligt 

närstående utstråla omtanke och tröst. I de fall där sjuksköterskan inte tog sig tid att 

sätta sig in i patientens och dess närståendes situation upplevdes det som om de fick en 

sämre vård. I studien Miceli, Mancini och Menna (2009) beskrevs ordlös 

kommunikation som tillgänglighet, närhet, lyssna och beröring samt att den avslöjar det 

den som tröstar känner. Ordlös kommunikation kunde antingen ersätta, stödja eller 

motsäga verbal kommunikation. Kroppsspråket är en viktig del av människans 

kommunikation. Det används för att förtydliga det verbala språket. Vet människan inte 

vad att säga, kan ibland kroppsspråket säga det istället. De närstående i studien Wong 

och Chan (2007) beskrev att de kände sig trygga i situationen när de liksom den sjuke 

fick omvårdnad och sympati. När detta gavs kände närstående att de kunde hantera 

situationen bättre. Vidare beskrev närstående att information om den sjukes tillstånd var 

viktigt att få från sjuksköterskor eftersom det reducerade deras känslor av oro och 

obehag.

I kategorin Att dela sorgen framkom att det fanns både positiva och negativa aspekter 

av att komma de närstående nära. Sjuksköterskors upplevelse av en egen sorg ökade när 

de hade en nära relation till de närstående. En del sjuksköterskor kände sådan sorg att 

de hade svårt att närma sig de närstående. Enligt MacPherson (2008) så kan en nära 

relation till patient och närstående bidra till sjuksköterskans upplevelse av sorg. 

Närstående i studien av McDonald, Liben, Carnevale, Rennick, Wolf, Meloche och 

Cohen (2005) uppskattade när sjuksköterskor deltog i minnesstunden då de trodde att 

det var viktigt för sjuksköterskor att även de få bearbeta sin sorg och få ett avslut. I 

studien Aho, Tarkka, Åstedt- Kurki och Kaunonen (2009) beskrev de närstående att 

närhet, personalens egna känslor och att personalen lyssnade på dem och talade med 

dem bidrog till att de kände ett stöd och upplevde sympati från vårdpersonalen. Blir det 

ett flertal dödsfall som inte kan bearbetas av sjuksköterskor, kan detta resultera i att de 

blir överväldigade av sorg. Vidare menar MacPherson (2008) att en av de vanligaste 

strategierna för att hantera denna sorg är att söka stöd från kollegor som förstår vad de 

går igenom. 
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Resultatet i kategorin Att erfarenhet och utbildning påverkar mötet visade på att de 

flesta sjuksköterskor upplevde att erfarenhet, vana och utbildning underlättade mötet 

med de närstående. Det visade sig i studien Stephen, Wimpenny, Unwin, Work, 

Dempster, MacDuff, Wilcock och Brown (2009) att personal som ofta mötte döende, 

döda och närstående som lidit förlust, ansåg att utbildning och stöd var viktigt att få 

eftersom det gagnade förmågan att kunna bistå de närstående i deras sorg. Enligt Chan, 

Lou, Gordon-Arthur, Cao, Wu, Li, Sagara-Rosemeyer, Yuet Foon Chung och Lui 

(2008) kan målet för en bra omsorg för de sörjande nås genom utbildning och träning, 

och finns inte detta kan situationer där sörjande närstående ska tas om hand, utvecklas 

till krissituationer för sjuksköterskor. Det fanns även en önskan av att ha riktlinjer för 

mötet med de närstående. Vanezis och McGee (1999) fann att ett dåligt mottagande och 

omhändertagande kunde förlänga och förvärra sorgeprocessen för de närstående. 

Stephen et al. (2009) menar att behovet av ökade tillfällen för personal att delta i 

övningar ökar förståelsen av sorgeprocessen, konsekvenser av denna process och vad 

som bidrar till en ökad vårdkvalitet. 

I kategorin Att vara den starka fann vi resultatet att sjuksköterskor upplevde sig behöva 

vara den starka i situationen för att kunna vara ett stöd för de närstående. De närstående 

i studien Aho, Tarkka, Åstedt- Kurki och Kaunonen (2009) beskrev att de upplevde 

stöd när sjuksköterskan var närvarande och lyssnade samt när de uttryckte sina egna 

känslor. När sjuksköterskor utstrålade omtanke och omsorg kunde de närstående känna 

ett stöd i situationen. Närstående i studien Vandall-Walker, Jensen och Oberle (2007) 

beskrev en trygghet när sjuksköterskan verkade kompetent och vårdade deras sjuka 

anhöriga med omsorg och respekt. När sjuksköterskan var stödjande lättade deras 

börda, men om hon inte var stödjande förtogs denna effekt och sjuksköterskan 

upplevdes som ett hinder. Vidare så beskrevs en stark och stödjande sjuksköterska av 

de närstående som en sjuksköterska som höll det hon lovat, inte lovade för mycket, var 

kompetent, medkännande, konsekvent och ansvarsfull. 

Vi fann även i denna studie att sjuksköterskor upplevde sig behöva stänga av sina egna 

känslor för att kunna fokusera på sitt arbete för att kunna ge en adekvat vård och för att 

kunna hålla isär sitt privatliv och upplevelserna på arbetet. Enligt Tyler och Ellison 

(1994) är det en vanlig copingstrategi att inte tillåta sig känna, utan att fokusera på sitt 

arbete. Sjuksköterskor beskrev att de försköt problem och hoppades att de skulle 
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försvinna med tiden, men enligt Antonovsky (2005, s. 201-202) är det bättre att låta 

dessa känslor komma upp till ytan, då de blir lättare att hantera och risken att dessa 

spänningar omvandlas till stress blir mindre. 

Vi har genom vår studie kunnat se att det finns ett behov av utbildning och träning 

inom sorgehantering, sorgeprocessen samt kommunikation inom detta område. 

Sjuksköterskor känner sig otillräckliga och svarslösa inför de närståendes sorg, det är 

svårt att veta vad man ska göra och säga i en sådan situation. I vårt resultat framkom 

även att det var svårt att möta närstående i sorg trots att sjuksköterskorna hade en viss 

erfarenhet. Hallgrimsdottir (2000) visade på att många sjuksköterskor upplevde en 

avsaknad av kunskap och utbildning för att kunna möta närstående i sorg och att det är 

viktigt att öka kunskapen om sorg och förlust, just för att öka förmågan att kunna 

hantera de närståendes sorg. För att öka sjuksköterskors förmåga i mötet med de 

närstående i sorg behövs att de får tillfällen att öva i sorgehantering och att öka sina 

kunskaper i sorgeprocessen och dess gång. Enligt Levetown (2004) är det av stor vikt 

att ha en utbildningsgrund att stå på som sjukvårdspersonal som möter sörjande, just för 

att inte göra mer skada än nytta. I studien beskrivs att rollspel där personal kan öva 

kommunikation med varandra kan stärka deras självsäkerhet och minska ångesten när 

det gäller att ta hand om sörjande. 

En annan viktig del som framkom i vår studie, var att stöd från kollegor var en stor 

fördel för att kunna hantera situationen. Sjuksköterskor kunde diskutera händelsen och 

därigenom använda detta som en copingstrategi. Levetown (2004) menar att 

sjuksköterskor bör ta sig tid att tala ut om emotionellt svåra händelser med varandra, 

detta för att inte upprepat svåra händelser ska leda till ett karriärsbyte. För att kunna ge 

så mycket av sig själv bör det även finnas näring att erhålla för att läka såren efter en 

svår situation. Levetown (2004) menar vidare att sjukvårdspersonal allt för ofta blir 

tvungna att samla ihop sig och fortsätta utan att ha fått tala ut om händelsen. 

Tid för läkande samtal med kollegor bör finnas på arbetsplatsen för att sjuksköterskor 

ska kunna klara av traumatiska händelser och kunna hantera närstående i sorg. Genom 

att exempelvis få sitta ner i grupp och tala om händelsen samt känslor som denna 

händelse medfört kan eventuellt ge sjuksköterskan perspektiv på det som hänt och då 

eventuellt även lindring. Målet bör vara att sjuksköterskan inte bär med sig obearbetade 
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känslor hem. Enligt Levetown (2004) är det viktigt att få dela med sig av sina 

upplevelser, just för att kunna bearbeta dem. 

Vi anser att kunskap om sorgeprocessen, sorgehantering och mötet med de sörjande bör 

ingå som en del i grundutbildningen på sjuksköterskeprogrammet. På arbetsplatserna 

bör det finnas tid för reflektion över svåra händelser för att stödja sjuksköterskor i 

arbetet. Vidare bör klimatet vara tillåtande och sjuksköterskor ska med fördel kunna 

tala ut med varandra för att kunna bearbeta och läka svåra händelser. 

Metod diskussion

Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254- 255) så innebär tillförlitlighet i en 

kvalitativ studie att datainsamlingen har gjorts på ett systematiskt och adekvat 

tillvägagångssätt. I den kvalitativa forskningen används begrepp så som pålitlighet, 

trovärdighet, överförbarhet samt bekräftelsebarhet för att beskriva en studies 

tillförlitlighet. Genom att vi har beskrivit analysen samt presenterat den i olika tabeller 

så har vi kunnat öka denna studies pålitlighet. Vi har försökt hålla behålla kärnan i 

textenheterna genom att vi vid ett flertal tillfällen gått tillbaka till ursprungskällan för 

att kontrollera att vi uppfattat innebörden i texten korrekt. Flertalet artiklar vi valt till 

analysen har varit av hög kvalité, detta för att öka tillförlitligheten i vår studie. Vi har 

även använt av oss citat från studierna som ingick i analysen för att stärka 

tillförlitligheten. Enligt Holloway och Wheeler (2002, s. 254-255) så ökas 

trovärdigheten genom att använda citat. Genom att vi har beskrivit processen i 

analysarbetet noggrant så har vi därigenom även stärkt överförbarheten. Enligt 

Holloway och Wheeler (2002, s. 255) så innebär överförbarhet att studiens resultat kan 

överföras till andra liknande situationer. 

Analysmetoden vi valde att använda i denna litteraturstudie var manifest 

innehållsanalys. Enligt Downe-Wamboldt (1992) så är kvalitativ innehållsanalys en 

metod som ger forskaren möjlighet att systematiskt samla och utvärdera muntlig eller 

skriftlig data för att beskriva ett fenomen. Eftersom vi ville beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att möta närstående i akut sorg så valdes denna analysmetod. Enligt 

Burnard (1991) så ökar trovärdigheten i en studie då manifest innehållsanalys använts, 

detta beror på att läsaren kan gå tillbaka till analysen och att läsaren kan följa arbetets 

gång. Denna litteraturstudie har vid att flertal gånger granskats av handledare samt av 
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andra studenter via seminarium och opponentskap. Detta stärker även tillförlitligheten i 

studien. Eftersom vi inte har några tidigare erfarenheter av att göra en kvalitativ 

innehållsanalys så kan detta anses som en brist i denna studie. Artiklarna vi valt i 

analysen är alla engelsk språkiga, detta kan även anses som en brist då vi inte har 

engelska som modersmål. Genom att använda engelsk-svenskt lexikon har vi dock löst 

detta problem.

Slutsats

Sorg är en svår upplevelse för de flesta. Både de närstående och sjuksköterskor drabbas när en 

patient blir sjuk och/eller avlider. Hur sjuksköterskan handlar i en sådan situation beror inte 

enbart på utbildning och tidigare erfarenhet, utan även på dennas personliga egenskaper, till 

exempel den egna synen på döden och döendet. Vi påverkas alla av tidigare erfarenheter, 

vilka kan hjälpa oss att agera i stunden. Osäkerhet och rädsla var två problem vi fann i vår 

studie. Osäkerheten kanske bottnar i att man aldrig har mött sorgen förut och inte vet hur den 

känns och hur den kan yttra sig. Rädslan att säga fel saker kan hejda en sjuksköterska från att 

försöka trösta en sörjande närstående. Vi har förstått att sjuksköterskan som har mött sorg 

tidigare, både privat och som yrkesmänniska har förutsättningar att kunna hantera situationen 

bättre. Utbildning ser vi är av stor vikt då den ger en grund att stå på. Den grunden kan ge 

förståelse i hur människor reagerar i sorg/krissituationer och kan då underlätta för 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet. En sjuksköterska som inte har denna grund att stå på har 

inte samma förutsättningar att kunna hantera mötet med de sörjande och kan då gå miste om 

chansen att vara till hjälp och stöd. Och att vara ett stöd i en svår stund är otroligt viktigt, 

ibland kan det räcka med att bara vara där, medan det i andra fall behövs ord för att trösta. Vi 

upplever alla sorg olika, och vill bli bemötta olika. Konsten är att se behovet hos människan 

och att kunna anpassa sin omsorg efter detta.
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