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Sammanfattning 

Sorg kan förekomma i många skeden i livet och sjuksköterskor kan i sitt arbete 

komma i kontakt med sörjande personer. Sjuksköterskors ansvar är att förebygga 

ohälsa hos såväl närstående som patient och då sorgeprocessen är komplex kan 

sjuksköterskorna anse det svårt att bemöta den sörjande på ett adekvat vis. Syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar 

bemötandet av närstående i sorg. Metod: Studien utformades som en allmän 

litteraturstudie med induktiv ansats. Resultatet utgjordes av nio vetenskapliga artiklar 

som sammanställdes i fyra kategorier: Stressande arbetsmiljö, Hantering av egen 

osäkerhet, Motivation och Vårdande relation. Slutsats: Flera olika faktorer bidrog till 

att sjuksköterskorna erfor en stressande arbetsmiljö, vilket ledde till att deras 

bemötande av närstående i sorg påverkades negativt. Sjuksköterskorna erfor en 

osäkerhet i att bemöta närstående i sorg, vilket de kopplade till för lite erfarenhet och 

utbildning. Även om det var svårt kände sjuksköterskorna sig motiverade att bemöta 

närstående i sorg och en djup relation dem emellan kunde ofta utvecklas som gynnade 

den närståendes sorgehantering. Ytterligare forskning behövs för att kunna möjliggöra 

en förbättring av sjuksköterskors bemötande av närstående i sorg. 



 

 

Title Nurses’ experiences of factors influencing the meeting with 

families in grief 

Author Linette Björnerhag, Maria Kärrbrand 

Department Health and Welfare 

Supervisor Eva Persson, Lecturer in nursing, MNSc 

Examiner Åsa Roxberg, Ass. Professor in nursing, PhD 

Period Autumn 2017 

Pages 15 

Key words Bereavement, family, grief, nurse 

 

Abstract 

Grief may occur in many stages in life and nurses are meeting grieving people 

throughout their work. Nurses responsibility is to prevent illness in both families and 

patients and with the complexity in the grieving process nurses can find it difficult to 

meet grieving people adequately. The aim of this study was to describe nurses’ 

experiences of factors influencing the meeting with families in grief. Method: The 

study was conducted as a structured literature review with an inductive approach. The 

result was constructed by nine scientific articles compiled in four categories: 

Stressful work environment, Coping with own uncertainty, Motivation and Nursing 

relationship. Conclusion: Several different factors contributed to the nurses 

experiencing a stressful work environment, affecting their meeting with families in 

grief negatively. Nurses experienced uncertainty in their meeting with families in 

grief, which they linked to a lack of experience and education. Even though it was 

difficult, the nurses felt motivated to meet families in grief and a deep relationship 

could be formed between them which affected the grieving process positively. Further 

research is needed to enable an improvement of nurses meeting families in grief. 
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Inledning 

Sorg är något alla kommer i kontakt med någon gång i livet. En person i sorg behöver 

stöd och tröst för att kunna bearbeta situationen (Donovan, Wakefield, Russel & 

Cohn, 2015). Människor uttrycker sorg på olika sätt. Det finns heller inga regler för 

hur sorgebearbetningen ska gå till (Arzimendi & O’Connor, 2015). Närstående till 

patienter befinner sig många gånger i någon form av sorg och som sjuksköterska är 

det betydelsefullt att kunna bemöta närstående och deras känslor på ett adekvat sätt 

för att kunna hjälpa dem genom sorgen (Cody, 2007). Sjuksköterskan är 

omvårdnadsansvarig för patienten och ska arbeta för en god hälsa (SFS 2017:30), 

vilket innebär att även ge omvårdnad till närstående, som har möjlighet att påverka 

patientens välbefinnande positivt, då de är betydelsefulla för patienten (International 

Council of Nurses, 2012). Enligt Meleis (2007) transitionsteori kan livsavgörande 

händelser ses som en process, eller en transition, och kan förflytta sig så att en 

människa övergår från upplevelsen av att ha hälsa till ohälsa. Eftersom sjuksköterskor 

anser att de inte får tillräckligt med utbildning för att hantera sorg och sörjande under 

sjuksköterskeutbildningen (Brown & Wood, 2009) behöver de själva successivt 

skaffa sig erfarenheter. Den här litteraturstudien skapades för att bidra med kunskap 

om sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar bemötandet av närstående 

sorg.  

Bakgrund 

Sorg  

Sorg kan förekomma i många skeden i livet, exempelvis vid förlust av ett älskat 

föremål eller vid skilsmässa, men den starkaste sorgen upplevs oftast när en 

närstående avlider (Dunne, 2004). Sorg kan beskrivas som en känsla av stark saknad 

av något (Norstedts etymologiska ordbok, 2008). Sorgen kan orsaka lidande som inte 

går att undvika, men den betyder också att människan levt och älskat (Thirsk & 

Moules, 2013). Sorg kan också inträffa som en förväntad sorg inför en förlust, så 

kallad anteciperad sorg (Lennéer Axelson, 2011). Vid anteciperad sorg är närstående 

medvetna om den hotande förlusten och börjar sörja långt innan personen avlider, 

vilket kan vara förenat med andra starka känslor. Närstående kan känna skam över att 

de önskar att livet snart ska ta slut för den sjuke. Närstående kan få en mer hälsosam 

sorgeprocess om de får mer information om den anhörige tidigt i förloppet, och 

därmed tid till att förbereda sig.  

Män och kvinnor börjar ofta sörja vid olika tidpunkter, kvinnor börjar ofta sin 

sorgeprocess vid tiden för sjukdomsbeskedet medan män ofta börjar sörja då 

dödsfallet inträffat (Lennéer Axelson, 2011). Sorg är dock individuell och det finns 

därför inget rätt eller fel i hur sorgearbetet ska gå till (Arzimendi & O’Connor, 2015) 

och sorgen uttrycks också på olika sätt. Kvinnor uttrycker till exempel oftast mer 
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känslor i sorg så som rädsla eller sorgsenhet, medan män många gånger sörjer i det 

tysta eller visar ilska (Plant, Hyde, Keltner & Devine, 2000).  

Sorgen kan ses som en process där den sörjande har fyra stadier att gå igenom, de sker 

ofta inte i en rak ordning och i den okomplicerade sorgen kan den sörjande röra sig 

fram och tillbaka mellan stadierna, men oftast framåt över tid (Worden, 2002/2006). 

Efter till exempel ett dödsfall behöver den sörjande acceptera förlusten för att få insikt 

i vad som har hänt för att sedan kunna bearbeta sorgens smärta. Efter det kan 

personen anpassa sig till den nya vardagen utan den avlidne och sedan lära sig 

fokusera sin känslomässiga energi från sorgen på annat i framtiden (Worden, 

2002/2006). Tidigare var tron att sorgen blev bättre så fort sorgeprocessen blivit 

avklarad (Davies, 2004), men en senare uppfattning som råder är att bandet till den 

avlidne aldrig bryts och många närstående kommer aldrig att nå en tid då de slutar att 

sörja. Även om sorgen alltid finns kvar, kan den minska i styrka och den sörjande kan 

lära sig att leva med den (Rosenblatt, 2008). Om den som sörjer blir överväldigad och 

inte kan bearbeta sina känslor kan sorgeprocessen avstanna och övergå i komplicerad 

sorg vilket innebär att sorgen blir förlängd och professionell hjälp behövs för att 

komma vidare. Riskfaktorer för komplicerad sorg kan till exempel vara plötsligt 

dödsfall, självmord eller om den närstående som sörjer har något ouppklarat med 

personen som avlidit (Worden, 2002/2006).  

Sjuksköterskan och närstående i sorg 

Enligt Meleis (2007) innebär begreppet omvårdnad att visa omsorg om någon annan, 

teorin fokuserar på människan som en helhet. Genom god omvårdnad får människan 

hjälp att få ett ökat välbefinnande och finna mening i livet. Omvårdnad innebär också 

att samarbeta i teamarbete tillsammans med andra professioner inom hälso- och 

sjukvården. Människors hälsa förändras ständigt och den påverkas av vilka situationer 

personen befinner sig i (Meleis, 2007). I Meleis transitionsteori förklaras transitioner 

som olika livsavgörande övergångar människan går igenom i livet, såsom från barn 

till vuxen, bli förälder, att utbilda sig eller när någon närstående dör (Meleis, 2007). 

En transition innebär att människor kan förändras av livsavgörande händelser vilket 

sker över tid. Det sker genom medvetenhet och engagemang. Dessa är beroende av 

varandra och underlättar möjligheten att påbörja transitionen inom personen (Im, 

2010). Genom att börja acceptera sin nya roll och förändring av identitet kan 

processen fortsätta. Transitionen kan vara olika länge och ses som avslutad när en 

känsla av full acceptans och stabilitet upplevs (Im, 2010). Meleis (2007) konstaterar 

att om en livsavgörande händelse inte blir bearbetad kan transitionen även innebära 

att en person rör sig från hälsa till ohälsa. Exempelvis kan en akut sjukdom eller en 

förlust av en närstående leda till en komplicerad sorgeprocess och kan då ses som en 

oavslutad transition. Sjuksköterskan möter människor som genomgår olika former av 
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transitioner och rollen som omvårdnadsansvarig är att hjälpa människan att hitta sin 

förmåga att återfå sin optimala hälsa efter en transition (Meleis, 2007).  

Närstående definieras som familj, nära vänner eller gode män. Det är personen själv 

som avgör sina närstående, de behöver alltså inte vara besläktade genom blodsband 

(Socialstyrelsen, u.å.). Sjuksköterskan möter ofta närstående i sorg och kan underlätta 

sorgearbetet genom exempelvis personliga möten, telefonsamtal, gruppträffar eller 

broschyrer om sorgebearbetning (Henriksson, 2013). Bemötande innebär en 

interaktion mellan människor och faktorer som kan ha inverkan på bemötandet är 

exempelvis förväntningar och tidigare erfarenheter av möten (SOU 1997:51). Med ett 

respektfullt bemötande kan en god relation skapas och detta kan leda till att personen 

känner sig trygg att tala om sina känslor (Lennéer Axelson, 2011).  

Stöd kan vara av olika slag, där exempelvis andra människor hjälper till med 

vardagliga sysslor, har meningsfulla samtal eller har möjlighet till ett socialt nätverk 

(Lennéer Axelson, 2011). Vetskapen om att det finns någon att vända sig till, kan 

underlätta för den närstående (Worden, 2002/2006). Sorg kan påverka hela familjen 

och det naturliga stöd som många gånger finns inom familjen, kan försvinna och 

familjen kan behöva hjälp utifrån (Lennéer Axelson, 2011). Att som närstående vårda 

en familjemedlem kan vara mycket påfrestande och leda till ohälsa. Till en början kan 

samhället tjäna ekonomiskt på att involvera närstående i omvårdnaden, men utan stöd 

kan närstående på sikt utveckla fysisk och psykisk ohälsa (Benzein, Hagberg, 

Saveman & Syrén, 2010). Om närstående inte har accepterat förlusten och kunnat 

påbörja sin sorgeprocess kan det vara svårt för dem att uppleva sjuksköterskans stöd 

som hjälpsamt (Thirsk & Moules, 2013). Sjuksköterskan har en professionell roll och 

kan ses som utomstående vilket kan göra det lättare för de närstående att öppna upp 

om sina känslor om behov finns. Närstående söker dessutom ofta själva information 

och emotionellt stöd hos sjuksköterskan och genom att bättre förstå deras behov, kan 

både de och patienten få bättre bemötande (Wong & Chang, 2007).  En aktuell studie 

visar dock att närstående upplever ett bristande bemötande från sjuksköterskorna, där 

både kommunikation och omvårdnad ansågs otillräcklig (Francois, Lobb, Barclay & 

Forbat, 2017). Sorg kan på sikt bli skadlig både för den psykiska och fysiska hälsan. 

Det är till exempel visat att personer som förlorat en närstående har större risk att 

drabbas av både depression och självmordstankar (Song et al., 2011). Det är 

ytterligare skäl för sjuksköterskan att försöka stötta närstående i sorg, eftersom det ses 

som sjuksköterskans ansvar att förebygga ohälsa (International Council of Nurses, 

2012). Sjuksköterskor uttrycker att mer utbildning om stöd i samband med dödsfall 

behövs för att bättre kunna bemöta närstående i sorg (Brown & Wood, 2009). 



 

4 

 

Problemformulering 

Sorg påverkar närstående och de är i stort behov av stöd från sjuksköterskorna 

eftersom deras välbefinnande påverkar patienten. Stöd från sjuksköterskorna kan även 

förhindra att sorgen leder till ohälsa. Sjuksköterskor kan själva anse det svårt att 

bemöta närstående i sorg och bristande bemötande av närstående kan förekomma. 

Sjuksköterskor behöver därför mer kunskap om faktorer som påverkar bemötandet av 

närstående i sorg. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar 

bemötandet av närstående i sorg. 

Metod 

Design 

Denna studie är utformad som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats, som 

innebär att vetenskapliga artiklar samlas in, bearbetas och ny teori kan nås (Forsberg 

& Wengström, 2016). 

Datainsamling 

En orienterande sökning gjordes för att få en översikt över ämnet (Friberg, 2017). De 

initiala sökorden som användes var next of kin, family, support, grief, loss, cope, 

strategies, nurse, extended family, coping, registered nurse, comfort och bereavement 

i olika konstellationer. Den förberedande osystematiska sökningen bidrog till att få 

fram de sökord som var relevanta för syftet. De databaser som användes var Cinahl, 

PubMed och PsycINFO då dessa täcker området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 

2016). Inklusionskriterierna som användes var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2012 och 2017, då forskning sker kontinuerligt och ett så färskt material 

som möjligt önskades. Texten skulle vara skriven på engelska eller svenska. 

Artiklarna skulle vara vetenskapliga originalartiklar (Friberg, 2017). Sökorden som 

användes var sorg, närstående och sjuksköterska. Sökordsöversikten redovisas i tabell 

1. Sökorden översattes till engelska och en fritextsökning på samtliga ord utfördes, 

men gav ett icke hanterbart antal träffar. En systematisk sökning utfördes sedan. 

Övriga synonymer testades också, men genererade inga ytterligare resultatartiklar. 

Grief, loss och mourning ingår i ämnesordet bereavement och uteslöts därför som 

enskilda sökord. Ämnesord användes för att rikta sökningen (Friberg, 2017). Alla 

sökorden fanns som ämnesord men sökning med endast ämnesord gav för få resultat. 

Andra konstellationer med ett, två eller tre ämnesord och två ett eller inget fritextord 

testades. Bereavement som enda ämnesord bestämdes då det gav flest relevanta 

träffar. Trunkering användes för att få med alla böjningar av fritextorden famil* och 
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nurs*. (Friberg, 2017). För att kombinera sökorden användes den Booleska operatorn 

AND (Forsberg & Wengström, 2016). Enhetliga sökningar utfördes i alla tre 

databaserna. Sökhistorik redovisas i tabell 2. Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmallar användes för att bedöma kvalitén på de inkluderade artiklarna. Den 

vetenskapliga kvalitén graderas mellan I och III, där grad I har högsta kvalitén. 

Cinahl 

Sökningen gav 149 träffar. Alla abstrakt lästes igenom och 141 artiklar exkluderades 

då de inte verkade svara mot syftet. Första granskningen av artiklarnas hela text 

gjordes av var och en för sig och sedan tillsammans. Åtta artiklar motsvarade studiens 

syfte och kvalitetsgranskades.  

PubMed 

Sökningen gav 92 träffar. Alla abstrakt lästes igenom och 91 artiklar exkluderades då 

de inte verkade svara mot syftet eller var dubbletter från tidigare sökning. Första 

granskningen av den kvarvarande artikelns hela text gjordes av var och en för sig och 

sedan tillsammans. Artikeln motsvarade studiens syfte och kvalitetsgranskades.  

PsycINFO 

Sökningen gav 158 träffar. Alla abstrakt lästes igenom men inga artiklar valdes ut då 

de inte verkade svara mot syftet eller var dubbletter från tidigare sökningar.  

Av de nio resultatartiklarna var sex av kvalitativ design, två av kvantitativ design och 

en med mixad metod. I denna användes den kvalitativa delen och kvalitetsgranskades 

då endast den delen var relevant för studiens syfte. Alla artiklarna erhöll grad I enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar och kunde därmed inkluderas i 

resultatet. 

Databearbetning 

Dataanalysen genomfördes med induktivt arbetssätt, vilket innebär att analysen 

skedde från empiri (delarna) till allt större helheter (Forsberg & Wengström, 2016). 

De nio artiklar som motsvarade syftet lästes igenom ett flertal gånger av var och en 

för sig. De diskuterades sedan gemensamt med fokus på innehållet i förhållande till 

studiens syfte. Eventuella oklarheter lyftes och tydliggjordes. Artikelöversikter 

utfördes över samtliga artiklar (tabell 3). De textdelar i artiklarna som motsvarade 

syftet markerades och togs ut. Texterna kodades och kondenserades och texten lästes 

sedan om igen för att ompröva och förtydliga de kondenserade meningarna. 

Subkategorier och kategorier sammanställdes, dessa omprövades efter ytterligare 

bearbetning. Trots att artiklarna visade att sjuksköterskorna hade olika erfarenheter, 

framträdde flera liknande mönster. Dessa sammanställdes i sexton subkategorier som 
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slutligen kunde sammanföras i fyra kategorier: Stressande arbetsmiljö, Hantering av 

egen osäkerhet, Motivation och Vårdande relation (tabell 4).  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Helsingforsdeklarationen skall patientens intressen väga tyngre än samhällets 

och forskningens behov, deltagarna i studierna ska ha möjlighet att tacka nej till att 

vara med, avbryta när de vill utan att ange en särskild anledning och deras 

personuppgifter ska behandlas konfidentiellt för att skydda deras integritet (World 

Medical Association, 2013). Forskningen godkänns endast om riskerna gällande 

hälsa, säkerhet och integritet är mindre än värdet av forskningen (SFS 2003:460). 

Belmontrapporten sammanfattas av tre principer: skyldighet att göra gott, rättvis 

behandling och respekt för individen (U.S. Department of Health & Human Services, 

2016). I Sverige gäller Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), vars syfte är att skydda 

människors identitet genom att hantera personuppgifterna konfidentiellt. Alla de 

utvalda artiklarna är godkända av en etisk kommitté och följer därmed 

Belmontrapporten och Helsingforsdeklarationen. Den här litteraturstudien kan komma 

till nytta genom att närstående kan bemötas på ett mer empatiskt sätt i sin sorg av 

sjuksköterskan. Detta kan leda till en bättre hälsa för närstående.  

Fysisk miljö påverkar sjuksköterskans möjlighet till omvårdnad vid 

dödsfall. 

Uppföljande besök efter dödsfall kan bortprioriteras vid hög 

arbetsbörda. 

Sjuksköterskorna erfor dåligt stöd från organisationen vid uppföljning 

vid dödsfall. 

Möjlighet till avskildhet för enskilda samtal med närstående och 

patient önskades. 

Sjuksköterskans fysiska 

arbetsmiljö. 

Sjuksköterskans arbetsbörda. 

 

Organisationens erkännande. 

 

Arbetsplatsens uppbyggnad. 

Stressande 

arbetsmiljö 

Dåligt självförtroende försvårade besök. 

Mer utbildning gav självförtroende och sjuksköterskorna undvek inte 

längre svåra situationer med närstående. 

Det fanns en stark önskan att vidareutbildas inom sorgehantering. 

Ny och mindre erfaren personal fick stöd från mer erfarna kollegor. 

Osäkerhet. 

Mer utbildning underlättar. 

 

Mer utbildning önskades. 

Utbildning från kollegor. 

 

Hantering 

av egen 

osäkerhet 

Det är sjuksköterskans uppgift att ge stöd till närstående i sorg. 

Det hjälper att ha gjort sitt bästa och att känna att man har följt sitt 

hjärta. 

Närstående vill gärna tala med sjuksköterskan om sina känslor. 

Alla sörjer olika och män reagerar ofta annorlunda än kvinnor. 

Närstående blev lugnare av regelbunden information. 

Sjuksköterskorna var motiverade att göra uppföljande besök för att 

utvärdera risken för komplicerad sorg. 

Vill utföra sina arbetsuppgifter. 

Vill känna att de har gjort allt de 

kan. 

Vill finnas där. 

Vill bemöta olika.  

Vill ge information. 

Vill utvärdera risker för 

komplicerad sorg. 

 

Motivation 

Sjuksköterskan ska vara professionell utan att bli för personlig. 

Viktigt med avslut både för egen del och för närstående. 

 

Sätta gränser. 

Avsluta relationen. 

Vårdande 

relation 

Tabell 4: Datakategorisering 
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Resultat  

Resultatet presenteras i fyra olika kategorier: Stressande arbetsmiljö, Hantering av 

egen osäkerhet, Motivation och Vårdande relation. 

Stressande arbetsmiljö 

I denna kategori presenteras resultat från fem artiklar som berör sjuksköterskors 

erfarenheter av hur den fysiska arbetsmiljön påverkade bemötandet av närstående i 

sorg och konsekvenserna för sjuksköterskornas egen del samt hur sjuksköterskorna 

kunde hantera det. 

Sjuksköterskor beskrev sina erfarenheter av arbetsmiljön som en viktig faktor till hur 

de kunde bemöta närstående i sorg (Brownhill, Chang, Bidewell & Johnson, 2013; 

Chan, Lee & Chan, 2012; Dosser & Kennedy, 2014; MacConnell, Aston, Randel & 

Zwaagstra, 2012; Walker & Deacon, 2015). En stressande arbetsmiljö kunde påverka 

tiden sjuksköterskan hade att avsätta för de närstående; vid alltför hektiska dagar 

kunde besöket till de närstående utebli helt och de förlorade då det behövda stödet och 

sorgeprocessen kunde avstanna. Tung arbetsbörda, (Brownhill et al., 2013; Chan et 

al., 2012; MacConnell et al., 2012) och för litet antal personal (Chan et al., 2012; 

Dosser & Kennedy, 2014) beskrevs som olika källor till stress. Sjuksköterskorna 

kunde även uppleva en egen emotionell stress vid bemötande av närstående i sorg, då 

de drogs mellan egna känslor av otillräcklighet och arbetsuppgifter som behövde 

utföras. Om de inte fick bearbeta sina känslor av otillräcklighet kunde detta leda till 

en emotionell utmattning. Denna ledde till att sjuksköterskorna kunde undvika att 

bemöta närstående och patient (Brownhill et al., 2013; Chan et al., 2012; Walker & 

Deacon, 2015). Andra strategier för sjuksköterskorna att hantera sina känslor för att 

orka möta närståendes behov var att utföra yoga eller motionera, de kunde gråta, prata 

med kollegor eller gå på sina patienters begravningar (MacConnell et al., 2012). En 

sjuksköterska uppgav att genom sin katolska tro såg hon döden som en transition där 

livet fortsätter efter döden, med detta kunde hon finna tröst och förhindra emotionell 

utmattning (MacConnell et al., 2012).  

Sjuksköterskor erfor en inre stress av att inte kunna stänga ute andra måsten för en 

stund då de var tvungna att genomföra svåra samtal, de önskade därför en möjlighet 

till enskilda samtal med närstående vid behov (Chan et al., 2012; Dosser & Kennedy, 

2014; Walker & Deacon, 2015). På en avdelning där personalen fick stöd från 

organisationen infördes ett enskilt rum för detta ändamål. Införandet av rummet var 

mycket uppskattat av sjuksköterskorna då det var möjligt att genomföra samtal med 

närstående bakom stängd dörr och i lugn miljö. Det minskade stressen hos 

sjuksköterskorna (Dosser & Kennedy, 2014). Sjuksköterskor kunde uppleva en känsla 

av utsatthet och avsaknad av eget stöd från organisationen i sitt arbete att bemöta 
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närstående i sorg. Organisationen ansåg inte att sorgebearbetning var en prioriterad 

uppgift, vilket också ökade deras inre stress (Chan et al., 2012; MacConnell et al., 

2012). Detta ledde till att sjuksköterskorna kunde känna sig maktlösa (Chan et al., 

2012) men även osedda och ensamma i sitt arbete (MacConnell et al. 2012). 

Egen osäkerhet  

I denna kategori presenteras resultat från sju artiklar som visar på sjuksköterskors 

osäkerhet i bemötandet av närstående i sorg och vilka strategier de valt att använda i 

sitt arbete samt följderna av sina gjorda val. 

Sjuksköterskor påtalade en egen osäkerhet vid bemötandet av närstående i sorg. De 

ansåg att de inte hade tillräcklig erfarenhet och de önskade mer utbildning i 

sorgehantering för att få bättre strategier att kunna bemöta närstående i sorg (Chan et 

al., 2012; Chang, Bidewell, Hancock, Johnson & Easterbrook, 2012; Dosser & 

Kennedy, 2014; Downar, Barua & Sinuff, 2014; Kurian et al., 2014; Walker & 

Deacon, 2015). Det visade sig också att sjuksköterskor som utbildade sig mer kände 

sig mer säkra i bemötandet av de sörjande. De undvek inte längre emotionellt 

ansträngande situationer med närstående. Det de själva erfor ledde till en bättre 

omvårdnadskvalitet (Chang et al., 2012; Dosser & Kennedy, 2014). De sjuksköterskor 

som var mindre erfarna och inte vidareutbildade sig skaffade andra strategier att 

bemöta närstående i sorg genom att arbeta med och observera mer erfarna kollegor. 

De kunde då utveckla sin förmåga att bemöta närstående i sorg. Därmed ökade 

successivt deras självsäkerhet och sjuksköterskorna vågade alltmer bjuda in 

närstående till samtal vilket bidrog till att de upplevde att de gav ett mer stödjande 

bemötande (Brownhill et al., 2012; Walker & Deacon, 2015). Det fanns å andra sidan 

också sjuksköterskor som kände sig så osäkra att de undvek obekväma situationer 

med sörjande närstående. Det skedde exempelvis genom att undvika att dröja kvar i 

rummet efter att de utfört sina andra arbetsuppgifter (Dosser & Kennedy, 2014; 

Walker & Deacon, 2015. Osäkerheten som hindrade ett gott bemötande av närstående 

i sorg beskrevs som att sjuksköterskorna inte visste vad de skulle säga och att det var 

svårt att hantera både sina egna och närståendes känslor av sorg samtidigt (Downar et 

al., 2014).  

Motivation 

I denna kategori presenteras resultatet från sex artiklar som speglar sjuksköterskornas 

motiv för att ha ett gott bemötande av de närstående i sorg och hur de ville anpassa 

bemötandet utifrån den unika personen.  

Sjuksköterskorna var motiverade att bemöta de närstående eftersom de ansåg att det 

var deras uppgift att stödja dem i sorgen (Brownhill et al., 2013; Chang et al., 2012; 
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Kurian et al., 2014; Redshaw, Harrison, Johnson & Chang, 2013). Sjuksköterskornas 

erfarenhet var att ju sämre patienten blev, desto större omtanke ville de ge till de 

närstående för att kunna bemöta dem i deras ökande sorg (Brownhill et al., 2013). En 

återkommande erfarenhet var att sjuksköterskorna upplevde att närstående behövde 

någon som var närvarande och framförallt lyssnade på dem, vilket kunde underlätta 

för de närståendes sorgeprocess att röra sig framåt och inte stanna av och utvecklas 

till komplicerad sorg (Brownhill et al., 2013; Dosser & Kennedy, 2014; MacConnell 

et al., 2012; Redshaw et al., 2013). Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var lättare 

för närstående att öppna upp och tala om sina känslor med sjuksköterskan som 

utomstående (Brownhill et al., 2013; MacConnell et al., 2012; Redshaw et al., 2013). 

De uppgav att ingen närstående eller sorgeprocess var den andra lik och ville därför 

anpassa bemötandet efter de unika personerna och deras förutsättningar (Brownhill et 

al., 2013; Walker & Deacon, 2015). Vissa gånger kunde det bli särskilt utmanande då 

exempelvis män tenderade att isolera sig själva från omvärlden istället för att prata om 

sina känslor. Sjuksköterskorna kunde även erfara att sorgen verkade förlamande på en 

hel familj som då kunde försumma sin personliga hygien och varken laga mat till sina 

barn eller sig själva (Brownhill et al., 2013). Inom en del kulturer såg närstående det 

som sin uppgift att till exempel utföra vissa moment som sjuksköterskorna vanligen 

gjorde efter att patienten avlidit. Detta respekterade sjuksköterskorna och anpassade 

sig till olika önskemål de närstående kunde ha för att underlätta de närståendes 

sorgeprocess (Walker & Deacon, 2015).    

Sjuksköterskornas erfarenhet var även att närstående upplevde det lugnande att få 

regelbunden uppdatering och information om patienten så att de kunde förbereda sig 

på vad som komma skulle (Brownhill et al., 2013; Chan et al., 2012; Walker & 

Deacon, 2015). Sjuksköterskor hade i vissa fall också erfarenhet av att det ibland 

kunde spela större roll hur de uttryckte sig, än vad de sa, för att de närstående skulle 

kunna ta in deras ord och så småningom acceptera sorgen (Dosser & Kennedy, 2014). 

Sjuksköterskorna var motiverade att förbereda närstående på ett återbesök en tid efter 

att patienten avlidit, för att de närstående skulle förstå avsikten med besöket och 

kunna bearbeta sin sorg. Om inte de närstående förstod avsikten med besöket var 

sjuksköterskornas erfarenhet att besöket var svårare att utföra eftersom de närstående 

hade svårigheter med att ta emot den hjälp de erbjöds (Chang et al., 2012). 

Sjuksköterskorna erfor att bemöta närstående i sorg var en utmaning. Genom att följa 

sitt hjärta och att göra sitt bästa kunde de emellertid känna tillfredsställelse med sitt 

bemötande, istället för otillräcklighet och ett dåligt utfört arbete (MacConnell et al., 

2012; Redshaw et al., 2013).  

Kommunsjuksköterskor kände sig motiverade att utföra ett uppföljande besök då de 

hade erfarenhet av att både de och de närstående ville få ett avslut efter att patienten 

avlidit, eftersom en djup relation utvecklats. Detta betydde mycket för 
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sjuksköterskornas egen del för att kunna bearbeta sina egna känslor och kunna gå 

vidare till en ny patient (Brownhill et al., 2013; Chang et al., 2012; Redshaw et al., 

2013). De ville också kontrollera om riskfaktorer för komplicerad sorg fanns för att i 

så fall tidigt kunna bemöta detta genom att erbjuda hjälp från andra professioner för 

att kunna hantera sorgen (Brownhill et al., 2013; Redshaw et al., 2013). 

Sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård hann inte få samma relation till 

närstående. Relationerna var där mer kortvariga och sjuksköterskorna kände sig därför 

inte i lika stort behov av ett avslut (Downar et al., 2014; Walker & Deacon, 2015).  

Vårdande relation 

I denna kategori presenteras resultat från fem artiklar som behandlar sambandet 

mellan ett gott bemötande och en vårdande relation mellan sjuksköterskorna och 

närstående.  

Sjuksköterskornas bemötandet av närstående underlättade skapandet av en vårdande 

relation eftersom sjuksköterskorna då upplevde att närstående fick tillit till dem och 

kände en trygghet (Brownhill et al., 2013; Chang et al., 2012; MacConnell et al., 

2012; Redshaw e al., 2013; Walker & Deacon, 2015). En erfarenhet var att döden 

kunde anses som tabu att tala om i samhället, men när sjuksköterskorna var öppna 

med att tala om döden med de närstående kunde de stärka relationen, eftersom de 

närstående fick någon de kunde dela denna livsavgörande erfarenhet med 

(MacConnell et al., 2012). Samtidigt som en nära relation till närstående sågs som 

betydelsefull måste sjuksköterskorna vara professionella i sitt bemötande. De kunde 

därför ibland behöva sätta gränser för relationen med syfte att skydda sina egna 

känslor för att inte själva bli överväldigade av sorg (Chang et al., 2012). Om den 

närståendes familjesituation påminde om sjuksköterskans, exempelvis om närstående 

var i samma ålder eller hade barn som var i samma åldrar, kunde det bli särskilt 

emotionellt ansträngande då sjuksköterskan lättare kunde identifiera sig med 

närstående. Skapandet av en vårdande relation försvårades därmed. Ytterligare ett 

exempel som kunde försvåra relationen för sjuksköterskan kunde vara om 

sjuksköterskan identifierade sig med den nuvarande situationen ur en händelse från 

sitt egna liv (Chang et al., 2012). Det kunde också vara policy från organisationen att 

sjuksköterskan kunde tvingas byta patient vid en alltför personlig relation, vilket 

sjuksköterskan kunde se som en anledning till att inte bilda en alltför djup relation 

med den närstående för att skydda sina egna känslor (Brownhill et al., 2013).  

Diskussion 

Nedan följer en kritisk reflektion av metod och resultat kopplat till syftet som var att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av faktorer som påverkar närstående i sorg. 
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Metoddiskussion 

Här diskuteras metoden som använts utefter de fyra kvalitetsbegreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet.  

Inga artiklars resultat har med avsikt vridits för att passa in i resultatet till studien och 

genom hela studiens process har artiklarna tolkats efter den betydelse uppfattningen 

varit att författarna till artiklarna haft. Alla artiklar var på engelska och de har 

översatts efter bästa förmåga för att inte tappa sin mening i övergången till det 

svenska språket. Dock kan pålitligheten ha påverkats negativt då engelska inte är 

modersmålet och viss undermening i texten kan ha misstolkats (Henricson, 2017). 

Databaserna som användes i sökningen var Cinahl, PubMed och PsycINFO, som alla 

innehåller forskning om omvårdnad, vilket avsågs att stärka trovärdigheten på 

resultatet (Henricson, 2017). Flertalet sökningar med olika kombinationer av sökord, 

både med fritext med trunkering och ämnesord, utfördes, tills kombinationen av 

sökord som genererade flest relevanta artiklar framkom. Genom denna vida sökning 

avsågs att stärka trovärdigheten då ämnet kunde anses som genomsökt. På engelska 

finns ingen direktöversättning av närstående, där används begreppet family med 

samma betydelse (Oxford advanced learner’s dictionary, 2005). Bereavement 

användes som ämnesord vilket gjorde sökningen mer målinriktad och avsåg att stärka 

trovärdigheten. Sökningarna utfördes systematiskt vilket avsågs att öka pålitligheten, 

då risken att missa relevanta artiklar minskade. Studien har en stegvis redovisning av 

urval, sökord, datainsamling och databearbetning, vilket gjordes för att stärka 

bekräftelsebarheten (Henricson, 2017). Alla abstrakt lästes så att inga relevanta 

artiklar skulle missas på grund av en missvisande titel. Dock kan ändå relevanta 

artiklar ha missats då artiklarna inte lästes igenom i sin helhet, vilket kan ses som en 

svaghet för studiens trovärdighet och pålitlighet. Sökningarna gav dubbletter, vilket 

kan anses stärka trovärdigheten då ämnet i hög grad kan ses som uttömt. Artiklarna 

lästes av var och en för sig och diskuterades sedan gemensamt gentemot syftet, vilket 

kan öka trovärdigheten. Det valda ämnet blev därigenom noggrant studerat 

(Henricson, 2017).  

Resultatartiklarna granskades enskilt utifrån Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar, samtliga bedömningar 

jämfördes för att gemensamt fastslå kvalitetsgraden. Alla artiklarna bedömdes ha grad 

I; hög vetenskaplig kvalitet, vilket kan ses som en styrka för pålitligheten och 

trovärdigheten av studien. Sex resultatartiklar var av kvalitativ design, två var 

kvantitativa och en var av mixad design där endast den kvalitativa delen användes 

För att stärka bekräftelsebarheten genomfördes bearbetningen konsekvent och 

noggrant. Det kan dock innebära att även om en annan analysmetod hade använts 

hade resultatet kunnat bli liknande. Tabellen i databearbetningen avsågs att stärka 
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resultatets trovärdighet då analysen som ledde till resultatet kan följas. 

Resultatartiklarna kom från Australien, England, Kanada, Kina (Hong Kong), 

Skottland och USA vilket kan göra resultatet överförbart till Sverige. Länderna har 

liknande västerländska kulturella influenser och sjukvårdssystem. Då resultaten i 

artiklarna liknade varandra, kan även det ses som en styrka i överförbarhet till 

svenska förhållanden (Henricson, 2017). Grupphandledning användes under arbetets 

gång då innehållet lästes igenom av flera andra och den kritik som framkom 

beaktades (Henricson, 2017).  

Resultatdiskussion 

Här diskuteras resultatet mot syfte och en diskussion förs mot vetenskapliga, etiska 

och samhälleliga aspekter. 

Resultatet visade att en påverkansfaktor av den stressande arbetsmiljön var att 

sjuksköterskornas erfarenheter av omvårdnadskvalitén sjönk och de kunde inte 

bemöta och ge närstående det stöd i sorgen som de hade behövt (Brownhill et al., 

2013; Chan et al., 2012; Dosser & Kennedy, 2014; MacConnell et al., 2012; Walker 

& Deacon, 2015). Tillräckligt hög sjuksköterskebemanning är en väsentlig faktor för 

att sjuksköterskorna ska kunna hålla en god omvårdnadskvalitet. Vid låg 

sjuksköterskebemanning har sjuksköterskorna inte tid att engagera sig i patienten och 

de närstående (Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014). En aktuell studie visar 

att närstående kan uppleva brister i bemötandet från sjuksköterskor, vilket särskilt 

visar sig i kommunikation och omvårdnad (Francois et al., 2017). Det är visat att då 

sjuksköterskebemanningen blir högre ökar omvårdnadskvalitén för närstående och 

risken för utbrändhet hos sjuksköterskorna minskar (Aiken 2012). Den tunga 

arbetsbördan och låga personalstyrkan som råder, gör att varje sjuksköterska ansvarar 

över för många arbetsuppgifter och patienter. Det gör dem stressade och påverkar 

omvårdnadskvalitén av såväl närstående som patienter negativt. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna behövde bearbeta sina egna känslor för att inte 

bli emotionellt utmattade och utbrända (Chan et al., 2012; Walker & Deacon, 2015). 

Sjuksköterskorna uppgav att då de saknade stöd från organisationen i sitt arbete med 

att bemöta närstående i sorg. De kände sig utlämnade och utsatta, vilket ökade 

stressen ytterligare (Downar et al. 2014). Emotionell stress är en vanlig anledning till 

utbrändhet hos sjuksköterskor, förutom hög arbetsbelastning kan även 

otillfredsställelse med sitt utförda arbete vara en källa till emotionell stress (Brint, 

2016). Arbetsgivaren ska ansvara för att minska risken för ohälsa hos personalen (SFS 

1977:1160). Då sjuksköterskorna får en känsla av att organisationen bryr sig om deras 

hälsa, genom att se till att de har möjlighet att ta rast och få en stunds återhämtning, 

uppger de en bättre både psykisk och fysisk hälsa (Wendsche, Ghadin, Bengsch & 

Wegge, 2017). Genom att känna stöd från ledningen på en stressig arbetsplats, kan 
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sjuksköterskorna få bättre förutsättningar och ökad motivation att fortsätta engagera 

sig i närstående och hantera den svåra uppgiften att möta dem i sorgen.  

Sjuksköterskor uppgav en egen osäkerhet i att bemöta närstående i sorg, de tyckte det 

var svårt att veta vad de skulle säga och hur de skulle hantera närståendes starka 

känslor (Downar et al., 2014). För att minska osäkerheten såg sjuksköterskor i 

resultatet vidareutbildning och mer erfarenhet som lösningar (Chan et al., 2012; 

Kurian et al., 2014; Walker & Deacon, 2015). I motsats till detta fann en australiensk 

studie att trots erfarenhet och vidareutbildning av sjuksköterskorna finns det fortsatt 

behov av mer utbildning då sjuksköterskorna anser att de aldrig blir fullärda i 

sorgebearbetning och att bemöta närstående i sorg (Coombs, Mitchell, James & 

Wetzig, 2017). Mindre erfarna sjuksköterskor har ofta mycket att lära av de mer 

erfarna, något som antagligen hade kunnat utnyttjas mer om arbetsbelastningen hade 

varit lägre. Det skulle kunna resultera i att även närstående upplever sig bättre 

bemötta av sjuksköterskorna. Osäkerheten hos sjuksköterskor i att bemöta närstående 

i sorg, kanske inte bara kan försvinna med utbildning och kunskaper om sorg. Det kan 

behövas utbildning och reflektion även över den egna rollen och det egna 

förhållningssättet för att stärka det personliga modet. Detta skulle även kunna stärka 

de professionella värdena såsom respektfullhet, lyhördhet och medkänsla som 

sjuksköterskan enligt International Council of Nurses (2012) ska uppvisa. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna såg det som sin uppgift att bemöta närstående i 

sorg (Brownhill et al., 2013; Redshaw et al., 2013; Kurian et al., 2014). Resultatet 

visade också att sjuksköterskornas förmåga att lyssna på närstående i sorg sågs som 

mest betydelsefullt för att närstående skulle kunna bearbeta sina känslor och att 

sjuksköterskorna var medvetna om att sorgeprocessen kunde stanna upp och bli till 

komplicerad sorg (Brownhill et al., 2013; Dosser & Kennedy, 2014). Närstående i 

sorg kan finna tröst i att bara veta att sjuksköterskan finns där om de behöver någon 

att tala med (Worden 2002/2006). Att sjuksköterskan kan ses som utomstående kan 

också vara till hjälp för att kunna öppna upp om sina känslor och bearbeta sorgen 

(Wong & Chang, 2007). Om sjuksköterskorna inte hinner vara närvarande kan detta 

påverka de närstående negativt (Worden 2002/2006) eftersom sorg som inte 

behandlas kan leda till komplicerad sorg och kan behöva hjälp av andra professioner 

(Tofthagen, Kip, Witt & McMillan 2016). Detta leder till ökat lidande och innebär 

ökade kostnader för samhället (Benzein et al., 2010). Meleis (2007) hävdar att 

sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig behöver stödja den närstående till att 

fortsätta den påbörjade transitionen inom sig själv. Det görs genom att hjälpa den 

närstående att få insikt om situationen och därmed kunna engagera sig i 

sorgeprocessen så att acceptans kan nås (Meleis, 2007). Sjuksköterskornas motivation 

och tid att lyssna är faktorer som inverkar på möjligheten för sjuksköterskorna att ge 

närstående det stöd som kan behövas i deras sorgearbete. 
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I resultatet sågs att ingen sorgeprocess var den andres lik. Det kunde till exempel 

finnas skillnader mellan män och kvinnor (Brownhill et al., 2013). En tidigare studie 

visar att män många gånger sörjer i det tysta (Plant et al., 2000). Samtidigt som sorg 

är individuell och alla sörjer på olika sätt (Arzimendi & O’Connor, 2015), kan 

sjuksköterskan uppleva att det är ett misslyckande om inte mannen vill tala om sina 

känslor. Det framkom inte i resultatartiklarna hur sjuksköterskorna gjorde för att 

bemöta män som isolerar sig men det är viktigt att bemöta den sörjande där hen är. 

Det är inte givet att dessa män behöver samtala just då utan behöver andra former av 

stöd. Vetskapen om att sjuksköterskorna bara finns där och tar sig tid att lyssna på den 

närstående i en livsavgörande förändring kan leda till ett positivt möte. Det kan dock 

vara svårt för sjuksköterskorna att avsätta tid för detta i den stressade arbetsmiljön 

som råder. Detta kan bidra till ökad inre stress hos sjuksköterskorna som känner en 

moralisk plikt att bemöta närstående i sorg. En aktuell studie (Lusignani, Giannì, 

Giuseppe & Buffon, 2017) visar att sjuksköterskor ofta utsätts för moralisk stress då 

de dras mellan faktorer som önskemål från familj och patient och tidsbrist samtidigt 

som de vill ge bästa möjliga omvårdnad. 

I resultatet framkom att ett gott bemötande kunde resultera i en vårdande relation 

mellan sjuksköterskor och närstående. Genom att sjuksköterskorna tog sig tid, visade 

empati och hade en positiv attityd, hade detta en positiv inverkan på 

omvårdnadskvalitén (Kieft et al., 2014; MacConnell et al., 2012; Redshaw et al., 

2013; Walker & Deacon, 2015). Den anteciperade sorgen, som innebär att närstående 

till en döende person börjar sörja före själva dödsfallet, gör att en vårdande relation så 

tidigt som möjligt kan ge stöd och är mycket betydelsefull för närstående (Lennéer 

Axelson, 2011). Den vårdande relation som kan utgöra den grund som behövs för att 

hjälpa närstående kan underlätta för sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig att 

hjälpa till att hitta deras förmåga att återfå sin optimala hälsa efter en transition 

(Meleis (2007). En professionell relation kan ibland även innebära att vara personlig, 

då det kan tillföra relationen att sjuksköterskan delar med sig av vissa personliga 

erfarenheter. Samtidigt som sjuksköterskan kan behöva sätta upp gränser för att 

relationen inte ska bli alltför personlig, kan det finnas andra ej uttalade skäl till att 

sjuksköterskan vill distansera sig. Förklaringar som att inte ha tid eller att det finns en 

policy från organisationen kan exempelvis användas vid en osäkerhet eller då 

sjuksköterskan av personliga skäl stundtals inte orkar. Detta kan vara olika sätt för 

sjuksköterskan att skydda sig mot moralisk stress. 

Konklusion och implikation 

Den stressande arbetsmiljön bidrog till att sjuksköterskorna kände sig stressade och 

detta påverkade bemötandet av närstående i sorg. Olika faktorer, såsom låg 

sjuksköterskebemanning, hög arbetsbelastning och dåligt stöd från organisationen, 

påverkade arbetsmiljön negativt. Sjuksköterskorna erfor en egen osäkerhet vid 
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bemötande av närstående i sorg, detta kopplade de till för lite erfarenhet eller 

bristande utbildning. De sjuksköterskor som vidareutbildade sig kände sig mer säkra. 

Sjuksköterskorna kände sig motiverade att bemöta de närstående i sorgen, även om 

det var svårt, vilket ledde till att en vårdande relation utvecklades. Samtidigt som en 

djup relation ofta utvecklades mellan dem kunde sjuksköterskorna ibland behöva sätta 

upp gränser för relationen för att skydda sina känslor. Det är betydelsefullt för de 

närståendes hälsa att sjuksköterskorna har ett professionellt förhållningssätt i 

bemötandet av närstående i sorg för att förhindra att en normal sorgeprocess övergår i 

en komplicerad sorg. Detta gagnar även patienternas hälsa då deras närstående mår 

väl. 

Resultatet skulle kunna ge både sjuksköterskestudenter och legitimerade 

sjuksköterskor stöd i sin profession, då de flesta under sitt yrkesliv kommer möta 

närstående i sorg. Ytterligare forskning inom området behövs för att undersöka hur 

sjuksköterskornas självförtroende kan stärkas genom andra sätt än vidareutbildning. 

Det kan möjliggöra en förbättring av sjuksköterskors bemötande av närstående i sorg. 

En svensk undersökning hade varit intressant, då den aspekten saknades i resultatet.  
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Närstående Famil* (Fritext) Famil* (Fritext) Famil* (Fritext) 

Sjuksköterska Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) Nurs* (Fritext) 
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*Siffror inom parentes är antal dubbletter från tidigare sökningar.

Datum Databas 
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Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

171013 CINAHL 

(MH"bereavement+") AND famil* 

AND nurs* 

Limiters: Published date: 

20120101-20171231, English 

language, Academic journal 149 149 8 8 

171013 PubMed 

"bereavement"[Mesh] AND famil* 

AND nurs* Limits: Published date: 

5 years, Language: English 92 92 1(2)* 1 

171013 PsycINFO 

MAINSUBJECT.EXACT.EXPLO

DE(”bereavement”) AND famil* 

AND nurs* 

Applied filters: Scholarly journals, 

Publication date: 2012-2017 

Language: English 158 158 0(5)*  
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Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Brownhill, S., Chang, E., Bidewell, J., & Johnson, A. (2013). A decision model for community 

nurses providing bereavement care. British Journal of Community Nursing, 18, 133-139 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utföra en djupgående undersökning av befintliga data från semi-strukturerade 

intervjuer hos tio kommunsjuksköterskor som tillhandahåller uppföljning efter dödsfall. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Grounded theory 

Urval Tio kommunsjuksköterskor 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer. 

Dataanalys Data analyserades med grundad teori. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • En stöttande relation var viktig och sjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att 

stötta närstående. Närstående upplevde det lugnande att få regelbunden information om 

patientens tillstånd. 

• Sjuksköterskorna var där för både patient och närstående. 

• Det var stressande och svårt att möta närstående och kunde vara emotionellt utmattande. 

• Alla sörjde olika, män slöt sig ofta. 

• Sjuksköterskorna hanterade egna känslor samtidigt som de måste vara professionella 

annars kunde sjuksköterskorna vara tvungna att byta patient. 

• Mindre erfarna sjuksköterskor förbättrade sin förmåga att bemöta närstående i sorg 

genom att observera och arbeta med mer erfarna kollegor 

• Sjuksköterskorna var själva i behov av stöttning för att inte bli emotionellt utmattade. 

• En tung arbetsbörda kunde påverka besöket och hur mycket tid sjuksköterskorna kunde 

avsätta till detta. 

• Genom uppföljning med närstående kunde sjuksköterskorna kontrollera hur de mådde 

och om riskfaktorer fanns för komplicerad sorg. 

• Genom uppföljning kunde både närstående och sjuksköterskor få avslut och 

sjuksköterskorna kunde gå vidare till nästa patient. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 2 

 

 

Referens Chan, H. L., Lee, L. H., & Chan, C. H. (2013). The perceptions and experiences of nurses and 

bereaved families towards bereavement care in an oncology unit. Supportive Care in Cancer, 21, 

1551-1556. doi:10.1007/s00520-012-1692-4 

Land  

Databas 

Kina 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska uppfattningarna och erfarenheterna av vård vid dödsfall hos sjuksköterskor 

och närstående till den avlidne på en onkologienhet i Hong Kong. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 15 sjuksköterskor och tio närstående 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och ljudinspelningar 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • Sjuksköterskorna behövde ge regelbunden information till närstående, vilket kunde vara 

lugnande. 

• Att ge sorgestöd kunde vara emotionellt utmattande. 

• Sjuksköterskorna önskade ett privat rum vid svåra samtal med närstående. 

• Sjuksköterskornas arbetsmiljö, så som tung arbetsbörda och för litet antal personal, 

påverkade bemötandet av närstående och sjuksköterskorna hann inte bearbeta sina egna 

känslor. 

• Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick det stöd från organisationen som de skulle 

behövt, vilket ökade deras inre stress och fick dem att känna sig maktlösa. 

• Sjuksköterskorna ansåg att de inte hade tillräckligt med kunskap för att bemöta 

närstående i sorg och önskade mer utbildning. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 3 

 

 

Referens Chang, E., Bidewell, J., Hancock, K., Johnson, A., & Easterbrook, S. (2012). Community 

palliative care nurse experiences and perceptions of follow-up bereavement support visits to 

carers. International Journal of Nursing Practice, 18, 332-339. doi:10.1111/j.1440-

172X.2012.02046.x 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av deras roll av att 

tillhandahålla uppföljande hembesök hos närstående efter dödsfall. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval 58 kommunsjuksköterskor som arbetade med palliativ vård. 

Datainsamling Blanketter fylldes i enskilt av kommunsjuksköterskorna. 

Dataanalys Svaren analyserades genom att kategorisera återkommande teman från kommentarer där innehållet 

i texten relaterade till varandra. 

Bortfall 71% bortfall. 

Slutsats • Kommunsjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att ge stöd till närstående efter 

dödsfall. 

• De tyckte det var svårt att bemöta närstående och önskade mer utbildning. 

• De som fått mer utbildning inom sorg blev också mer självsäkra. 

• Det var viktigt att ha en personlig relation men att samtidigt vara professionell. 

• Om den närståendes familjesituation påminde om sjuksköterskans kunde sjuksköterskan 

uppleva det som emotionellt ansträngande 

• Vid uppföljningsbesök var det viktigt att kommunsjuksköterskorna förmedlade avsikten 

med besöket och med ett uppföljningsbesök kunde sjuksköterskorna få ett avslut 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 4 

 

 

Referens Dosser, I., & Kennedy, C. (2014). Improving family carers’ experiences of support at the end of 

life by enhancing communication: an action research study. International Journal of Palliative 

Nursing, 20, 608-616 

Land  

Databas 

Skottland 

Cinahl 

Syfte Syftet var att analysera de viktigaste slutsatserna från forskarnas tidigare studie, där det blev 

tydligt att kommunikation mellan vårdpersonal och närstående var ett stort problem.  

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Aktionsforskning 

Urval 24 sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning. 

Datainsamling Process, under 15 månader. Data samlades in från korta intervjuer, ljudinspelningar, reflekterande 

dagboksanteckningar, fältanteckningar.  

Dataanalys Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys allteftersom den inkom och utvärderades för att 

skapa nya rutiner på avdelningen. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • För litet antal personal påverkade sjuksköterskans arbetsmiljö negativt. 

• Sjuksköterskorna upplevde det som svårt att bemöta närstående i sorg, en del var så pass 

osäkra att de undvek obekväma situationer helt. 

• Mer utbildning inom bemötande vid dödsfall underlättade bemötandet av närstående i 

sorg. 

• Sjuksköterskorna insåg att det var inte vad de sa till närstående utan hur de sa det som var 

viktigast. 

• Sjuksköterskorna upplevde att närstående behövde oftast någon som lyssnade på dem. 

• Sjuksköterskorna uppskattade att ha ett enskilt rum för att prata med närstående. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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Artikel 5 

 

 

Referens Downar, J., Barua, R., & Sinuff, T. (2014). The desirability of an Intensive Care Unit (ICU) 

Clinician-Led Bereavement Screening and Support Program for Family Members of ICU 

Decedents (ICU Bereave). Journal of Critical Care, 29, 311.e9-311.e16. 

doi:10.1016/j.jcrc.2013.11.024 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att undersöka behovet av ett stödprogram för närstående på en intensivvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval 57 sjuksköterskor och läkare. 

Datainsamling Självskattade blanketter ifyllda av sjuksköterskor och läkare. 

Dataanalys Beskrivande analys. 

Bortfall 39% bortfall. 

Slutsats • Sjuksköterskorna önskade mer utbildning inom bemötande vid dödsfall. 

• De största hindren var att inte veta vad de skulle säga, hantera sina känslor och tung 

arbetsbörda. 

• Sjuksköterskor inom akutsjukvård var inte i lika stort behov av ett avslut då de inte 

utvecklade samma djupa relationer till närstående 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Kurian, M. J., Daniel, S., James, A., James, C., Joseph, L., Malecha, A. T., & ... Mick, J. M. 

(2014). Intensive Care Registered Nurses' Role in Bereavement Support. Journal of Hospice & 

Palliative Nursing, 16, 31-39. doi:10.1097/NJH.0000000000000018 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska intensivvårdssjuksköterskor nuvarande uppfattning om vård och stöd vid 

dödsfall och deras roll och intresse av utbildning av stöd till närstående. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Posttest design efter ett tidigare test 

Urval 192 intensivvårdssjuksköterskor på fyra olika avdelningar. 

Datainsamling Blanketter fylldes i av sjuksköterskorna och skulle skickas tillbaka inom sex veckor. 

Dataanalys Analytisk statistik. 

Bortfall 43% bortfall. 

Slutsats • Sjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att ge stöd till närstående. 

• De ansåg att de inte hade tillräckligt med utbildning och erfarenhet att ge stöd. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 7 

 

 

Referens MacConnell, G., Aston, M., Randel, P., & Zwaagstra, N. (2013). Nurses' experiences providing 

bereavement follow-up: an exploratory study using feminist poststructuralism. Journal of Clinical 

Nursing, 22, 1094-1102. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04272.x 

Land  

Databas 

Kanada 

Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskor erfarenhet av att tillhandahålla uppföljning efter dödsfall till 

familjer som förlorat sitt barn eller foster. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod. 

Feministisk poststrukturalism. 

Urval Åtta sjuksköterskor på en mödra- och barnavårdscentral. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och ljudinspelningar. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys. 

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • Sjuksköterskorna uppfattade att närstående hade lättare att tala med dem än övrig familj, 

då att tala om döden kunde anses som tabu i samhället. 

• I många fall hade sjuksköterskorna bildat både en professionell och en mer personlig 

relation till närstående. 

• De kände att de behövde vara flexibla i sitt bemötande och strävade efter att ge de 

närstående tillräckligt med tid. 

• Många gånger erfor sjuksköterskorna att närstående behövde någon som lyssnade på 

dem. 

• Sjuksköterskorna hade olika strategier för att hantera sin sorg, så som att utföra yoga, 

motionera, gråta, prata med kollegor och gå på patienters begravningar. 

• En av sjuksköterskorna såg döden som en transition, vilket var en strategi för att 

förhindra emotionell utmattning. 

• Sjuksköterskor ansåg att om de gjorde det som kändes rätt i hjärtat så blev de också nöjda 

med sitt arbete.  

• Sjuksköterskor ville ge en så bra vård som möjligt. Samtidigt hade de en tung arbetsbörda 

och ansåg sig sakna stöd från sin arbetsplats, vilket fick dem att känna sig osedda och 

ensamma. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Redshaw, S., Harrison, K., Johnson, A., & Chang, E. (2013). Community nurses' perceptions of 

providing bereavement care. International Journal of Nursing Practice, 19, 344-350. 

doi:10.1111/ijn.12069 

Land  

Databas 

Australien 

Cinahl 

Syfte Syftet var att utforska kommunsjuksköterskors uppfattning av stödet de gav till närstående i livets 

slutskede och efter dödsfall. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Explorativ 

Urval Tio kommunsjuksköterskor. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer och ljudinspelning. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys.  

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • Sjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att ge stöd till närstående. 

• Det var lättare att ge stöd om en god relation fanns. 

• Det var viktigt att möta både patient och närstående. 

• Sjuksköterskornas erfarenheter var att närstående ofta behövde någon som lyssnade på 

dem. 

• Sjuksköterskorna upplevde att närstående oftast hade det lättare att öppna upp för 

sjuksköterskan som utomstående 

• Genom att följa sitt hjärta kunde sjuksköterskorna känna en tillfredsställelse med sitt 

bemötande till närstående 

• Sjuksköterskornas erfarenhet var att det var viktigt att få ett avslut för egen del för att 

kunna gå vidare till nästa patient och för att försäkra sig om att närstående inte utvecklade 

komplicerad sorg. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Walker, W. & Deacon, K. (2015). Nurses’experience of caring for the suddenly bereaved in adult 

acute and critical care settings, and provisions of person-centred care: a qualitative study. Intensive 

& Critical Care Nursing, 33, 39–47. 

Land  

Databas 

England 

PubMed 

Syfte Syftet var att utforska sjuksköterskans interventioner för personcentrerad vård vid livets slutskede 

på en intensivvårdsavdelning. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

 

Urval Nio sjuksköterskor och en undersköterska. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer utfördes i grupp, två och två och en och en. Alla intervjuer skedde 

med ljudinspelning. 

Dataanalys Avrapportering gjordes efter varje gruppintervju där forskarna tog upp delade nyckelord. Alla 

intervjuer transkriberades sedan ordagrant och innehållsanalys utfördes.  

Bortfall Inget bortfall beskrivet. 

Slutsats • Sjuksköterskornas erfarenhet var att sorg hos närstående kunde uttryckas olika och 

bemötandet behövde därmed anpassas efter personen. 

• Sjuksköterskornas erfarenhet var att närstående behövde regelbunden information. 

• Vid kulturella skillnader kunde omvårdnaden skilja sig åt, sjuksköterskorna anpassade 

därför sitt bemötande efter närståendes önskemål. 

• En hektisk miljö, bristen på personal och att det var emotionellt utmattande hindrade 

sjuksköterskorna från att ge allt vid bemötandet av närstående i sorg. 

• Sjuksköterskorna önskade möjligheten till privat rum vid svåra samtal med närstående. 

• Bristen på utbildning och självförtroende till att ge stöd försvårade det för 

sjuksköterskorna, en del undvek obekväma situationer helt, de önskade ytterligare 

utbildning. 

• Mindre erfarna sjuksköterskor arbetade med och observerade mer erfarna kollegor för att 

bli mer självsäkra i bemötandet av närstående 

• Sjuksköterskor som arbetade inom akutsjukvård fick inte samma relation till närstående 

och var inte i behov av avslut 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Grad I 
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