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Sammanfattning Alla människor behöver sörja och sorg uppstår 

efter en betydande förlust av något eller någon. 

Att möta döden och döende patienter är ofta en 

oundviklig verklighet för sjuksköterskor i deras 

profession. Syftet med litteraturstudien var att 

beskriva sjuksköterskans erfarenhet av sorg 

relaterat till en patients död. Studiens resultat 

utgjordes av 10 vetenskapliga artiklar. Det 

framkom i resultatet att sorg uppstår vid en 

patients död och framkallar många olika käns-

lor. Vårdrelationen var av stor betydelse för 

sjuksköterskornas känsla av sorg och ju star-

kare vårdrelationen var desto djupare blev sor-

gen när patienten dog. Erfarenhet och reflekt-

ion var något som hjälpte sjuksköterskorna att 

hantera sin sorg. Genom erfarenheter och re-

flektion kunde sjuksköterskorna hitta en balans 

i sina vårdrelationer så att sorgen blev mer han-

terbar. Det sociala stödet genom kollegor var 

det viktigaste stödet i sjuksköterskornas sorge-

arbete. Det är av stor vikt att sjuksköterskornas 

sorg tydliggörs i utbildning, det dagliga yrkes-

utövandet samt genom forskning för att lyfta 

fram hur sjuksköterskans sorg kan påverka om-

vårdnaden.  
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Abstract Grieving is a human need and grief occurs af-

ter a significant loss of something or someone. 

Facing death and losses are often an unavoida-

ble reality for nurses in their profession. The 

purpose of this study was to describe nurses’ 

experience of grief related to the death of a 

patient. The results of the study were based on 

10 research articles. It was revealed in the re-

sults that grief occurs after the death of a pa-

tient and it induces many different emotions.  

The nurse-patient relationship had a great 

meaning on the nurses’ grief. The nurses’ ex-

periences of grief got more intense when the 

patient died if the nurse-patient relationship 

had grown strong. Experience helped the nurs-

es to deal with their own grief, both by finding 

a balance in the nurse-patient relationship and 

also through reflection. The social support by 

colleagues was important for the nurses. It is 

very important that nurses’ grief is made clear 

in education, daily profession and through re-

search to highlight grief importance for nurs-

ing.  
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Inledning 

År 2012 avled 91 990 människor i Sverige och av dessa avled 35 276 på sjukhus. På 

sjukhem och särskilda boende avled 31 909 människor och i privat bostad 14 970 (Soci-

alstyrelsen, 2012). Under det senaste århundradet har döden lämnat hemmets väggar 

och istället har ansvaret för döende människor delvis flyttats över till hälso- och sjuk-

vården (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för olika 

patientgrupper inom flera olika vårdformer och verksamhetsområden (Socialstyrelsen, 

2005). I detta ansvar ska sjuksköterskan dessutom vara delaktig i människans upple-

velse av att leva och dö i sjukdom (Rittman, Paige, Rivera, Sutphin & Godown, 1997). 

 

Det har gjorts flertal studier inom omvårdnadsområdet som belyser hur nära arbete med 

döende patienter påverkar sjuksköterskor (Papadatou, 2001). Det finns även mycket 

forskning som belyser dödens inverkan på anhöriga. Däremot är sjuksköterskans egen 

sorg fortfarande väldigt outforskad (Schmidt, 2011). Svensk forskning gjord i Sverige 

påvisar att personal som vårdar döende patienter, oavsett vårdform, behöver fortlöpande 

handledning, stöd och utbildning (Socialstyrelsen, 2006). Till skillnad från många 

andra, som bearbetar en förlust åt gången, kan sjuksköterskan ibland tvingas uppleva 

flera förluster i veckan (Arnold, 2007). Samtidigt ska sjuksköterskan vårda andra pati-

enter och stötta dess anhöriga (ibid). På grund av professionella förväntningar på sjuk-

sköterskan kan sjuksköterskans egen sorg hållas tillbaka och därmed bli osedd (Ander-

son, Ewan & Miles, 2010). 

Bakgrund 

Att möta patienter som avlider är vanligtvis en oundviklig verklighet för sjuksköterskor 

i deras arbete. Arbetet i en miljö där upprepade dödsfall förekommer kan innebära både 

en fysisk och en psykisk börda för sjuksköterskorna (Brunelli, 2005). När en patient 

avlider saknar sjuksköterskor vanligtvis möjlighet att ta hand om egna känslor och sitt 

behov av avslut (Schmidt, 2011).  

 

Life and death are a part of our job. We can celebrate 

and witness the positive effects our care has on a 

patient; however, there is no closure when we witness 

death and despair. There is no time to proceed through 

the stages of grief, and we seem to be unaware of the 

importance of this process.  

(Brosche, 2003. s.179) 

Sorg och sorgearbete 

Sorg är ett begrepp som vanligtvis förknippas med förlust. Då människan hanterar och 

bearbetar sorgen på olika sätt, kan sorgen ses som ett komplicerat fenomen (Fyhr, 

2003). Gemensamt för all sorg är att den uppstår efter en betydelsefull förlust av något 

eller någon, vilket startar ett sorgearbete. Sorg har till exempel som uppgift att bearbeta 

en förlust. Sorg orsakad av förlust kan leda till ett osynligt sår hos den som sörjer och 

genom att bearbeta förlusten så startar läkningsprocessen, det vill säga sorgearbetet som 

både kräver fysisk och psykisk energi. Obearbetad sorg orsakad av förlust försvinner 
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inte enbart med hjälp av tid. Så länge den är obearbetad, finns den kvar och försöker 

hela tiden komma upp till ytan för att få sin chans att läka (ibid). Enligt Love (2007) är 

symtom vid sorg till exempel nedstämdhet, trötthet, energilöshet, oro, humörsvängning-

ar. Även kognitiva symtom kan förekomma såsom sänkt koncentrationsförmåga och 

förvirring (ibid). 

 

Sigmund Freud formulerade begreppet sorgearbete med utgångspunkt i att sorg är ett 

sorts arbete med syfte att särskilja de överlevande från den person som avlidit (Nyberg, 

2007). Utifrån denna uppfattning har sedan teorier bildats där de flesta utgår från att 

varje sorgeprocess innebär en förflyttning mellan olika faser. Idag beskrivs chockfas, 

reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas som de viktiga delarna i en sorgere-

aktion (ibid). Cullberg (2006) beskriver att en separation orsakad av ett dödsfall kan 

sätta igång chockfasen som är den fas där människan håller verkligheten på avstånd för 

att undvika att hantera problemet. När reaktionsfasen tar vid, har verkligenheten så 

småningom börjat komma ikapp. Vid denna fas uppstår frågor och försök till att hitta 

mening till det skedda. Försvarsmekanismer kan uppstå för att hantera problemet, men 

även orealistiska skuldkänslor och inbillningar kan uppstå. Reaktionerna i denna fas kan 

bland annat vara förnekelse, projektion, isolering och bortträngning. Efter reaktionsfa-

sen uppstår bearbetningsfasen. Bearbetningsfasen innebär att det går att se framåt och 

att börja acceptera framtiden. Den sista fasen, som inte har ett direkt avslut, är nyorien-

teringsfasen. I denna fas orienterar sig människan på nytt, trots den kris som varit (ibid).  

 

Vissa omständigheter kan göra att sorgearbetet blir alltför tungt att gå igenom direkt 

efter en förlust (Fyhr, 2003). Exempelvis kan tid eller personliga verktyg saknas för att 

klara av sorgearbetet vid den tidpunkt då förlusten inträffar. Sorgen kan skjutas upp för 

den egna hälsans skull, men måste alltid i slutändan bli bearbetad (ibid). Ett sorgearbete 

startar när en person förenas med de egna känslorna av en förlust. Det är en väg för att 

acceptera en förlust av en person och på så sätt lyckas gå vidare i livet (Reese, 1996). 

Ett dödsfall av en patient kan leda till sorg och sorgearbete bland sjukvårdspersonal. 

Forskning visar att sjukvårdspersonalen upplever stor variation vad gäller intensitet och 

ton i sorgereaktionen (Anderson et al., 2010). 

Vårdrelationens betydelse för omvårdnaden och sorgen 

Sjuksköterskor kan utveckla ett känslomässigt band till sina patienter (Rittman et al., 

1997). Det är vanligt att sjuksköterskor upplever hög empati gentemot både patienten 

och de anhöriga i samband med palliativ vård av patient. Sjuksköterskor kan skapa ett 

speciellt band till patienter och deras anhöriga som går bortom den traditionella och 

professionella rollen (Schmidt, 2011). Halldorsdottir (2008) har byggt sin teori på vård-

relationens betydelse i omvårdnaden. Sjuksköterskor behöver skapa en vårdrelation för 

att på bästa sätt uppnå och främja hälsa och varje vårdrelation ses som unik. För att ut-

veckla en god vårdrelation måste patienten se sjuksköterskor som kompetenta, både 

genom kunskap och förmåga att skapa en kontakt med patienten. Sjuksköterskor bör 

även se patienten som en individ, vilket betyder att sjuksköterskor visar en uppriktigt 

omtänksam sida. Det viktigaste är att tillit har skapats mellan sjuksköterskorna och pati-

enten. Tillit är en av de viktigaste byggstenarna för en lyckad vårdrelation. En mur och 

en bro är två av de huvudmetaforer som Halldorsdottir (2008) använder i sin teori som 

beskriver vårdrelationen mellan sjuksköterskor och patienter. Muren symboliserar av-

saknad av kontakt mellan patienten och sjuksköterskan, vilket leder till bristande tillit i 

relationen. Bron symboliserar öppen kommunikation mellan patienten och sjuksköters-
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kan, vilket skapar tillit och förtroende. Bron symboliserar ett professionellt, bekvämt 

avstånd mellan patienten och sjuksköterskan som bygger på respekt och medkänsla 

(ibid).  

 

När en patient avlider kan sjuksköterskan komma att sörja över förlusten av den patient 

som vårdats och som sjuksköterskan skapat en relation med (Schmidt, 2011). Ju star-

kare vårdrelationen varit mellan sjuksköterskan och patienten som avlidit, desto djupare 

och mer varaktig kan sorgen bli (Rittman et al., 1997).  

Olika sätt att hantera sorgen 

Det förväntade ansvaret i att stå stark och stötta de anhöriga när patienter har avlidit kan 

skapa en inre konflikt för sjuksköterskorna om de själva också sörjer (Schmidt, 2011). 

Om sjuksköterskan upplever sorg efter en patients dödsfall så krävs det att denna sorg 

blir sedd och bearbetad så att sjuksköterskor sedan kan gå vidare på ett hälsosamt sätt 

(Brunelli, 2005). ”It's only human to hurt, to cry, to grieve, when a person who's in-

fluenced you in some way has died. Please cry with your patients and their families; it's 

okay for you to grieve too” (Reese, 1996, s.56).  
 

Döden kan ha en betydelsefull effekt på stressnivån hos sjuksköterskor som arbetar i 

miljöer där de möter döden ofta (Foxall, Zimmerman, Standley & Bene Captain, 1990). 

Negativa aspekter av stress hos sjuksköterskor kan påverka kvalitén på omvårdnaden 

för patienterna och deras familjer (ibid). För att förhindra arbetsrelaterad stress kan 

handledning ses som en nödvändig insats för personalens välmående. Kontinuerlig 

handledning bör erbjudas till all personal som arbetar med döende människor bör erbju-

das, oavsett yrkesområde (Regionala cancercentrum, 2012). Handledningen bygger på 

att underlätta lärande och kan därmed också utveckla kompetensen och samarbetet inom 

hälso- och sjukvårdsteamet. Denna handledning kan se olika ut och kan bland annat ta 

upp hur personalen personligen hanterar specifika patientfall eller hur samarbetet i tea-

met fungerar (ibid). Handledningen kan även innebära formella utbildningar där sjuk-

vårdspersonalen blir undervisade i hur sorgen kan bearbetas på olika sätt eller att det 

upprättas forum där känslor och tankar kan skildras (Wilson & Kirshbaum, 2011). Sjuk-

sköterskor kan också finna handledning i informella nätverk där stödet utges av kollegor 

och vänner, både på och utanför arbetet (ibid). Det sociala stödet kan ha stor betydelse 

för sjuksköterskor som behöver bearbeta sin sorg (Anderson et al., 2010). Det viktiga 

med handledningen är att emotionellt stöd finns för personer som i sitt arbete möter 

tunga och känslomässiga situationer. (Regionala cancercentrum, 2012). 

 

Forskning visar att sjuksköterskor kan komma att uppleva stark tillfredställelse om de 

lyckats bearbeta sin sorg. Detta skulle kunna resultera i en känslomässig och en profess-

ionell utveckling (Anderson et al., 2010), vilket ingår i sjuksköterskeprofessionen då 

sjuksköterskan ska ”ha förmåga att självständigt analysera styrkor och svagheter i den 

egna professionella kompetensen” (Socialstyrelsen, 2005).  

Problemformulering 

Det kan finnas en uppfattning om att det kan verka oprofessionellt av sjuksköterskor att 

sörja vid en patients död. Sorg kan ta sig uttryck på olika sätt och det kan därmed vara 

viktigt för sjuksköterskan att reflektera över de känslor som uppstår när en patient avli-
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der. Sjuksköterskor kan på så sätt få förståelse för det egna handlandet och de reaktioner 

som då uppstår. Alla människor har ett behov av att sörja. Sjuksköterskor är bakom sina 

arbetskläder precis lika mänskliga som alla andra, så vad händer då när en patient dör 

och sorg uppstår hos sjuksköterskor? Eftersom sorgen förvärras av att den blir undan-

trängd måste sjuksköterskans sorg bli förstådd och uppmärksammad. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av sin egen sorg relaterat till en pati-

ents dödsfall. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturöversikt enligt Friberg (2012) med syfte att få 

djupare kunskap i det valda ämnesområdet genom att granska litteratur och vetenskap-

liga artiklar. 

Datainsamling 

Inledningsvis gjordes en litteraturöversikt utifrån ett helikopterperspektiv för att få 

översikt över det valda ämnesområdet (Friberg, 2012). Sedan gjordes den huvudsakliga 

sökningen som en systematisk litteratursökning (ibid). Databaser som valdes ut var Ci-

nahl, PubMed och PsycInfo. Dessa databaser har en hög sensitivitet då de omfattar om-

vårdnadsforskning av vetenskaplig kvalitet. Sökorden formulerades för att stämma 

överrens med problemformulering och syfte. De sökord som valdes var sorg, sjukskö-

terska, sjuksköterskor, död och erfarenhet. Därefter översattes sökorden till engelska 

som resulterade i grief, nurse, nurses, death och experience. Inklusionskriterier för ar-

tiklarna var: skrivna på engelska, peer reviewed samt research artiklar. Artiklar som 

exkluderades artiklar var artiklar som beskrev erfarenheten av att endast arbeta med 

döende patienter. Då det valda ämnesområdet är relativt outforskat exkluderas inga spe-

cifika årtal på artiklarna. 

Det användes subject headings [MH] i Cinahl, thesaurus [SU.EXACT] i PsycInfo samt 

MeSH-termer [MeSH Major Topic] i PubMed för identifiering av relevanta ämnesord 

(Friberg, 2012). För att ämnesordens underliggande termer skulle inkluderas användes 

explode-funktionerna i databaserna. 

I Cinahl valdes ämnesorden ”Grief”, ”Nurses” och ”Death”. Med hjälp av dessa gjordes 

ett flertal sökningar med olika kombinationer av sökord i fritext (Friberg, 2012). Sökor-

den som söktes i fritext var ”Nurse”, ”Grief” samt ”Experience”. Anledningen till att 

”Nurse” söktes i fritext var att det endast fanns ”Nurses” som subject headings i Cinahl.  

I PsycInfo valdes ämnesorden ”Grief”, ”Nurses” och ”Death” där ordet ”Dying” inklu-

derades med ”Death” automatiskt. Motsvarande fritextsökning som gjordes i Cinahl, 

gjordes även i PsycInfo.  
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I PubMed valdes ämnesorden ”Nurses”, ”Grief” och ”Death”. Motsvarande kombinat-

ioner med fritext som gjordes i Cinahl gjordes även i PubMed. Avgränsning som gjor-

des i PubMed var ”abstract available”, men resultatet gav flertalet dubbletter samt artik-

lar som inte besvarade det valda syftet. 

 I syfte att få fram samband mellan sökorden användes boolesk söklogik. Den operator 

som användes var AND. Trunkering användes då flera av de valda sök- och ämnesorden 

var relevanta i olika böjningsformer. De sökord samt ämnesord som använts i databa-

serna finns redovisade i tabell 1. 

Tabell 1. Sökordshistorik 

*= Sökorden har även sökts trunkerade 

De sökningar och kombinationer som gjordes i databaserna finns redovisade i tabell 2 

bilaga A. De sökningar och kombinationer som inte gav några relevanta artiklar och 

som gav upphov till många dubbletter av redan valda artiklar finns inte redovisade. 

Slutligen gjordes en manuell sökning för att inkludera en relevant artikel till resultatet. 

Därefter ansågs sökningen vara mättad (Friberg, 2012).  

Totalt valdes sexton artiklar ut till urval 1 (se tabell 2 bilaga A). Artiklarna lästes och 

diskuterades gemensamt, vilket resulterade i att fyra stycken exkluderas då de besvarade 

det valda syftet. De tolv återstående artiklar bedömdes gemensamt enligt Carlsson och 

Eimans (2003) granskningsmodell för kvalitativa studier med graderingarna I, II och III 

där I motsvarade högsta vetenskapliga kvalitet. Efter granskning och bedömning exklu-

derades ytterligare två artiklar då de inte bedömdes ha tillräckligt hög vetenskaplig kva-

litet. Till urval 2 valdes sju artiklar som bedömdes vara grad I. Resterande tre artiklar 

bedömdes vara grad II, men ansågs vara tillräckligt relevanta till det valda syftet för att 

inkluderas till urval 2. Sammanlagt gav sökningarna tio stycken vetenskapliga artiklar 

till resultatet.  

Databearbetning 

De tio granskade resultatartiklarna lästes igenom individuellt för att sedan sammanstäl-

las och presenteras i en artikelöversikt (se tabell 3, bilaga B). Artiklarna genomlästes 

och analyserades gemensamt ytterligare en gång för att finna gemensamma genomgå-

ende teman (Friberg, 2012). Därefter tilldelades varje huvudtema i artiklarna varsin 

färg. Dessa huvudteman var sorgen och döden, vårdrelationens betydelse, att få lov att 

sörja samt att hantera sorgen. Slutligen lästes artiklarna igen för att hitta likheter och 

skillnader (ibid). Därefter ansågs artiklarna vara klara för att påbörja resultatet.  

 

Sökord 

 

 

Cinahl  

Subject heading list 

 

PsycInfo 

Thesaurus 

Sorg Grief [MH] Grief [ SU.EXACT] 

Sjuksköterska Nurse (fritext)*  

Sjuksköterskor Nurses [MH] Nurses [SU.EXACT] 

Död Death [MH] Death and dying [SU.EXACT] 

Erfarenhet Experience (fritext)* Experience (fritext) 
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Resultat  

Sorgen och döden  

Flera sjuksköterskor upplevde en patients död som smärtsam där återkommande känslor 

var ledsamhet och sorg. Även andra känslor som skuld, tomhet, ilska, hjälplöshet och 

frustration kunde uppstå (Rashotte, Fothergill-Bourbonnais & Chamberlain, 1997; Yu & 

Chan, 2010). En del sjuksköterskor upplevde döden som en lättnad för patienten (Hin-

derer, 2012; Kain, 2013; Rashotte et al., 1997). Det kunde leda till en svårare upplevelse 

av sorg om patienten hade fått lida innan sin död och om familjen hade upplevt svårig-

heter med att acceptera döden (Hinderer, 2012.). Sjuksköterskornas sorg kunde speglas i 

hur anhöriga uttryckte sina känslor och sorg (Rashotte et al., 1997).  

 

Om sjuksköterskorna inte upplevde kontroll över vårdsituationen kunde det leda till en 

känsla av desorientering och ifrågasättande av sin profession som sjuksköterskor 

(Gerow et al., 2010; Wenzel et al., 2011). När sjuksköterskorna hade kontroll över vård-

situationen reducerades känslan av skuld och sorg som kunde uppstå efter ett dödsfall 

(Shorter & Stayt, 2010). En förväntad död av en patient kunde leda till att upplevelsen 

av sorg hos sjuksköterskorna blev mer kontrollerad och mindre traumatisk (Gerow, 

Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Domian, 2010; Wenzel, Shaha, Klimmek, & 

Krumm, 2011; Shorter & Stayt, 2010). Om patientens död motsvarade sjuksköterskor-

nas tro på en god död, var denna död lättare att acceptera och sörja (Rashotte et al., 

1997; Shorter & Stayt, 2010; Yu & Chan, 2010). En äldre patients död upplevdes som 

lättare att acceptera än en yngre patients död då detta stred mot den naturliga döden 

(Grove, 2008).  

 

Många sjuksköterskor upplevde svårighet i att acceptera att de inte kunde hjälpa patien-

ten tillräckligt (Gerow et al., 2010; Rashotte et al., 1997). En del sjuksköterskor upplev-

de att de var tvungna att acceptera att de inte kunna hjälpa patienten tillräckligt (Peter-

son, Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, Kershek och Pincon, 2010). Accepterandet 

behövdes för att lindra sorgearbetet (ibid). Om ett plötsligt dödsfall inträffade kunde de 

negativa känslor som uppstod förvärras då tiden inte räckte till för att sörja (Wenzel et 

al., 2011).  

 

Många sjuksköterskor beskrev att de såg sin egen sårbarhet och dödlighet genom att 

identifiera sig med den döende patienten. (Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012; Jonas-

Simpson, Macdonald, McMahon, & Pilkington, 2013; Rashotte et al., 1997; Shorter & 

Stayt, 2010). Det kunde handla om att sjuksköterskorna såg sig själva eller sina närstå-

ende i den situation som patienten eller familjen befann sig i (ibid). Identifikationen 

kunde påverka sjuksköterskornas intensitet och varaktighet av sorg (Gerow et al., 2010). 

Vårdrelationens betydelse  

Sjuksköterskorna ansåg att ett personligt engagemang i vårdrelationen var nödvändigt 

för att upprätta god omvårdnad (Gerow et al., 2010; Shorter & Stayt, 2010). Samtidigt 

kunde vårdrelationen bli alltför känslomässigt utmanande för sjuksköterskorna som ar-

betade på en enhet där de ofta kom patienten och familjen nära (Grove, 2008; Rashotte 

et al., 1997). Det fanns ett samband mellan sjuksköterskornas sorg och empatin som 
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hade utvecklats i vårdrelationen med både patienten och familjen (Kain, 2013; Rashotte 

et al., 1997). Beroende på hur stark vårdrelationen hade varit mellan sjuksköterskorna, 

patienten och dess familj, desto djupare blev sorgen när patienten avled (Gerow et al., 

2010; Shorter & Stayt, 2010; Rashotte et al., 1997; Wenzel et al., 2011; Yu & Chan, 

2010). Vårdrelationen kunde ibland vara så stark att sjuksköterskorna förnekade för sig 

själva att den döende patienten skulle dö (Gerow et al., 2010).  

 

Då sjuksköterskorna kom patienten och familjen nära, kunde de också att bli en del av 

det familjen upplevde och de kriser de gick igenom. (Gerow et al., 2010; Rashotte et al., 

1997). Då patienten avled kunde sjuksköterskorna känna att en vänskap eller relation 

försvann (Gerow et al., 2010). Relationen till patienten och familjen kunde vara så stark 

att det blev viktigt för sjuksköterskorna att få vara delaktiga i patientens sista tid (Kain, 

2013). Sjuksköterskorna kunde använda en väl utvecklad vårdrelation för att finna stöd 

och få ett avslut med familjen genom att exempelvis närvara vid patientens begravning 

(Peterson et al., 2010; Rashotte et al., 1997; Wenzel et al., 2011). Genom kontakt och 

avslut med familjen kunde sjuksköterskorna också lättare komma till avslut med sin 

egen sorg (Rashotte et al., 1997).  

 

En del sjuksköterskor kunde preventivt sätta upp gränser för sig själva i vårdrelationen 

för att lättare klara av sorgen efter patientens död (Peterson et al., 2010; Rashotte et al., 

1997). Sjuksköterskorna kunde undvika att bli för känslomässigt engagerade i vårdrelat-

ionen för att lättare hantera sin sorg (Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012).  

Att få lov att sörja 

Tidsbrist och hög arbetslastning kunde vara en begränsning för att sjuksköterskorna 

skulle kunna sörja ordentligt (Wenzel et al., 2011). Sjuksköterskorna kunde inte alltid 

lämna kvar sin sorg på arbetsplatsen, utan sorgereaktionerna kunde även uppstå efter 

arbetsdagens slut (Hinderer, 2012; Jonas-Simpson et al., 2013; Wenzel et al., 2011). Ju 

längre tiden gick utan att känslorna blev bearbetade, desto svårare blev det för sjukskö-

terskorna att ta itu med dem (Rashotte et al., 1997).  

 

Några sjuksköterskor trodde att det fanns en yttre förväntan på dem att vara starka och 

upplevde därför det svårt att kalla det de kände för sorg när en patient dog (Kain, 2013). 

Detta kunde leda till att sjuksköterskor kände skuld över att känna och visa sorg då detta 

kunde verka oprofessionellt (Gerow et al., 2010; Kain, 2013). Det rådde delade mening-

ar huruvida det var lämpligt att involvera sig i familjära eller religiösa traditioner som 

exempelvis begravningar (Kain, 2013). En del sjuksköterskor menade att det var viktigt 

för att få ett avslut i sin sorg och en del tyckte att det stred mot den professionella yrkes-

rollen (ibid). Det fanns en uppfattning bland en del sjuksköterskor som ansåg att uttryck 

av sorg och känslor inte ingick i sjuksköterskans profession (Gerow et al., 2010; Kain, 

2013). Dessa ansåg att sjuksköterskorna inte borde sörja, utan att sjuksköterskornas ar-

betsuppgift var att trösta den sörjande familjen (Gerow et al., 2010). Samtidigt menade 

en del av sjuksköterskorna att de professionella gränserna inte överskreds bara för att 

sjuksköterskorna grät inför familjen (Jonas-Simpson et al., 2013; Gerow et al., 2010). 

Vissa sjuksköterskor menade att deras tårar fick familjen att förstå att patienten varit 

värdefull för sjuksköterskorna och att detta var positivt (Gerow et al., 2010).  
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Många sjuksköterskor trodde att det var svårt för människor utanför arbetet att förstå 

deras sorg som kunde uppstå efter en förlorad vårdrelation (Kain, 2013; Rashotte et al., 

1997; Wenzel et al., 2011; Yu & Chan, 2010). Sjuksköterskorna upplevde frustration 

över att de inte blev tillfrågade hur de mådde efter en patients död då de kände lättnad 

över att få ventilera sina känslor (Kain, 2013; Rashotte et al., 1997). Det framgick att 

socialt stöd från sjukvårdsteamet och kollegorna var det viktigaste stödet för att bearbeta 

sorgen (Wenzel et al., 2011; Yu & Chan, 2010). Sjuksköterskorna menade att deras kol-

legor förstod deras situation och känslor bäst utan att döma (Jonas-Simpson et al., 2013; 

Kain, 2013; Peterson et al., 2010; Rashotte et al., 1997; Wenzel et al., 2011). Detta 

kunde leda till en samhörighet mellan sjuksköterskorna som hjälpte dem att möta döden 

och sorgen (Shorter & Stayt, 2010; Wenzel et al., 2011).  

Att hantera sorgen 

Sjuksköterskornas förmåga att hantera sorgen kunde bero på antal erfarenheter de hade 

av att hantera patienters dödsfall (Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012; Shorter & Stayt, 

2010; Rashotte et al., 1997). Några sjuksköterskor lärde sig att förstå sina egna känslor 

och hur dessa uttryckte sig vid ett dödsfall (Rashotte et al., 1997). Förmågan att reflek-

tera var nödvändigt för att kunna utveckla förmågan att hantera döden (ibid). Reflektion 

var ett verktyg för erfarna sjuksköterskor som användes för att förstå sin sorg, varför de 

uppkom och vad som behövdes för att bearbeta sorgen (ibid). Sorgen sågs som en läro-

process som förändrades med tiden och som omfattade nya perspektiv på livet, döden, 

sorg och deras uppfattning av den egna professionella rollen (Gerow et al., 2010; Jonas-

Simpson et al., 2013; Rashotte et al., 1997). Trots detta var varje dödsfall unikt och på-

verkade sjuksköterskorna på olika sätt (Jonas-Simpson et al., 2013). Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att utveckla ett starkt socialt nätverk för att få möjlighet att ventilera 

sin sorg (Rashotte et al., 1997). Under tidens gång lärde sig sjuksköterskorna hur sorgen 

kunde bearbetas genom stöd av deras kollegor och närstående (Jonas-Simpson et al., 

2013; Rashotte et al., 1997). Genom att bli bekväm med att visa sin sorg inför männi-

skor blev det också lättare för sjuksköterskorna att hantera sorgen (Jonas-Simpson et al., 

2013; Rashotte et al., 1997). En del sjuksköterskor upplevde att deras sorg blev lättare 

att hantera om de accepterade döden som en del av livets gång (Gerow et al., 2010; 

Hinderer, 2012; Peterson et al., 2010). Andra sjuksköterskor kämpade med att acceptera 

att det inte gick att påverka alla vårdsituationer (Gerow et al., 2010). Sjuksköterskan 

kunde även finna förståelse för döden och sorgen genom utövning av religion (Gerow et 

al., 2010; Peterson et al., 2010; Wenzel et al., 2011).  

 

Trots att det hade gått flera år sedan ett visst dödsfall kunde sjuksköterskorna fortfa-

rande minnas händelsen (Grove, 2008; Hinderer, 2012; Rashotte et al., 1997). Sjukskö-

terskornas upplevelse av sorg kunde bli mindre smärtsam ju fler dödsfall de hade varit 

med om och vissa beskrev att de dessutom hade upprättat ett skydd mot döden (Hinde-

rer, 2012). En tidigare svår upplevelse av ett dödsfall kunde leda till att sjuksköters-

korna valde att undvika konfrontation med liknande möten (Jonas-Simpson et al., 2013) 

och många sjuksköterskor distanserade sig från sina känslor (Grove, 2008; Hinderer, 

2012; Shorter & Stayt, 2010; Yu & Chan, 2010). Några sjuksköterskor beskrev att det 

skulle vara förödande för dem själva om de blev alltför känslomässigt engagerade i sina 

patienter om de mötte döden ofta och tvingades sörja frekvent (Shorter & Stayt, 2010). 

Andra sjuksköterskor beskrev att de under sitt yrkesutövande hittade en balans i hur 

känslomässigt engagerade de blev i deras patienter (Kain, 2013; Rashotte et al., 1997).  
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Sjuksköterskorna lärde sig att graden av sorg vid patientens dödsfall minskade då sjuk-

sköterskorna gav patienten bästa möjliga vård då patienten levde (Gerow et al., 2010; 

Jonas-Simpson et al., 2013). En del sjuksköterskor hade kommit att acceptera att sorg 

var ett mänskligt behov och att sorgen var ett bevis på att de verkligen hade brytt sig om 

en annan människa (Gerow et al., 2010).  

 

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av sorg relaterat till 

en patients dödsfall. Utifrån det valda syftet söktes kunskap i vetenskapliga artiklar. 

Databaserna som valdes var därför Cinahl, PsycInfo samt PubMed som omfattar den 

senaste omvårdnadsforskningen. Då PubMed inte gav några relevanta artiklar blev Ci-

nahl och PsycInfo de databaser som användes. Genom att göra både en inledande och 

sedan egentlig litteratursökning stärktes validiteten i sökningarna. Sökorden valdes uti-

från det valda syftet. Databasernas ämnesord användes för att stärka preciseringen av 

sökningarna. Av fem sökord var tre sökord ämnesord, vilket kan ses som en styrka då 

ämnesorden är erkända sökord inom omvårdnadsområdet och en svaghet är därmed att 

två sökord inte var ämnesord. Sorg har flertalet översättningar och begreppet ”grief” 

valdes därför att det ansågs som det mest relevanta sökordet till syftet. Sökningarna 

gjordes likvärdigt i de olika databaserna. Sökningarna gjordes även med trunkering 

samt boolesk söklogik så att inga relevanta artiklar missades. Ordet sjuksköterska fanns 

endast som ”Nurses” som ämnesord och därför användes även ”Nurse” som sökord. Då 

det valda ämnesområdet var relativt outforskat valdes inga specifika årtal på artiklarna 

vilket kan ses som en svaghet. De artiklar som exkluderades motsvarade inte det valda 

syftet. Kriterier för exkludering var artiklar som beskrev erfarenheten av att endast ar-

beta med döende patienter. Genom att göra litteratursökningen samt kvalitetsgransk-

ningen gemensamt stärktes trovärdigheten, då alla artiklar inkluderades på samma grun-

der. Sammanställningarna av artiklarna i en översiktstabell säkerhetsställde att det vä-

sentliga blivit förstått.   

Resultatartiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmodell för 

kvalitativa studier och garanterade på så sätt att artiklarna var av tillräcklig hög veten-

skaplig kvalitet. Majoriteten av resultatartiklarna graderades till grad I, vilket kan ses 

som en styrka. De artiklar som graderades till grad II ansågs vara användbara för att 

inkluderas till resultatet. Alla resultatartiklar var kvalitativa artiklar. Kvalitativa artiklar 

har som syfte att beskriva och skapa förståelse för människan och en människans lev-

nadssituation. I kvalitativa artiklar beskrivs erfarenheter, förväntningar, upplevelser och 

behov för att sedan kunna ge praktisk överförbarhet och vägledning i olika vårdsituat-

ioner. Inga relevanta kvantitativa artiklar påvisades i urvalet som granskades, men då 

det valda fenomenet var sjuksköterskans erfarenhet av sorg borde inte detta ha någon 

betydelse. Nio utav de tio resultatartiklarna var från 2008-2013 och en artikel var från 

1997. Detta kan ses som en styrka då majoriteten av resultatartiklarna var baserade på 

aktuell forskning. Studierna som utgjorde resultatet kom från: USA, Kanada, Austra-

lien, Hong Kong och England. Sjuksköterskorna som deltog i studierna arbetade inom 

olika vårdverksamheter. Då sorg är ett fenomen som upplevs av alla människor sågs 
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varken studiernas ursprungsländer eller sjuksköterskans olika arbetsområden som något 

som skulle kunna påverka resultatet. På så sätt skulle resultatet kunna vara överförbart 

även till svenska förhållanden. Artiklarna avgränsades till att vara skrivna på engelska, 

vilket ses som en stark fördel då engelska blivit ”vetenskapens officiella språk” (Fri-

berg, 2012). Etiska överväganden redovisades inte i alla artiklar, vilket kan ses som en 

svaghet. Bortfall redovisades endast i en resultatartikel, men då kvalitativa artiklar van-

ligtvis inte redovisar bortfall borde inte detta påverka den vetenskapliga kvaliteten. De 

utvalda resultatartiklarna lästes individuellt för att sedan diskuteras och färgkodadas 

gemensamt. Den valda bearbetningen av artiklarna gav goda resultat i relation till syftet 

och utifrån det kunde huvudteman, likheter och skillnader urskiljas.  

Resultatdiskussion  

Många av sjuksköterskorna upplevde en patients död som smärtsam och känslor som 

ledsamhet, skuld, tomhet, ilska, hjälplöshet och frustration kunde uppstå i sorgen 

(Rashotte et al., 1997; Yu & Chan, 2010). Detta visar att sjuksköterskorna upplever sorg 

vilket framkallar många olika reaktioner. Gemensamt för många sjuksköterskor var att 

de såg sin egen sårbarhet i mötet med döden och att de identifierade sig själva och sina 

anhöriga med patientens situation (Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012; Jonas-Simpson 

et al., 2013; Rashotte et al., 1997; Shorter & Stayt, 2010). Detta visar att det inte bara är 

patientens död som sjuksköterskan kan komma att sörja, utan händelsen kan även fram-

kalla sorg som inte bara handlar om patientens död.  

 

För att sjuksköterskan ska gå ur sin sorg på ett hälsosamt sätt krävs det att sorgen blir 

bearbetad (Brunelli, 2005.) Ju längre tiden gick utan att känslorna blev bearbetade, 

desto svårare blev det att bearbeta sorgen (Rashotte et al., 1997). Enligt Fyhr (2003) 

behöver sorgen nödvändigtvis inte bearbetas direkt efter en förlust om tiden inte är pas-

sande. Några av sjuksköterskorna uppgav att tidsbrist och hög arbetsbelastning kunde 

göra att de inte kunde sörja ordentligt (Wenzel, 2011). Om tidsbrist och hög arbetsbe-

lastning råder skulle detta kunna vara en anledning till att sjuksköterskorna upprättar ett 

skydd för att undvika för stor känslomässig belastning. Flera dåliga erfarenheter av un-

danträngd och osedd sorg hos sjuksköterskor skulle kunna bero på att det inte funnits 

utrymme att sörja. Om tidsbrist råder, finns det risk att sjuksköterskorna inte hinner 

upprätta den goda omvårdnad och kontroll som sjuksköterskorna i Gerow et al. (2010); 

Jonas-Simpson et al. (2013); Rashotte et al. (1997); Shorter & Stayt, (2010) uppgav, 

vilket skulle kunna förvärra sorgen. Om sjuksköterskorna skjuter upp sorgearbetet är det 

viktigt att den inte glöms bort. Enligt Brunelli (2005) är det vanligt att sjuksköterskorna 

gömmer undan sin sorg. Det framkom i resultatet att vissa sjuksköterskor tyckte det var 

lättare att hantera sorgen om den kunde få komma upp till ytan (Jonas-Simpson et al., 

1997; Rashotte et al., 1997). Detta är viktigt att lyfta fram då upprepad sorg, enligt Fyhr 

(2003), kan bli förödande för sjuksköterskorna om den inte bearbetas och efter en tid får 

komma upp till ytan. I sitt praktiska yrkesövande skulle sjuksköterskorna kunna få tid 

avsatt för reflektion efter en patients död, antingen enskilt eller tillsammans med kolle-

gor. Detta skulle innebära att även arbetsgivaren är delaktig så tid och plats skapas så att 

sjuksköterskorna kan sörja. Då skulle varken stress eller tidsbrist vara hinder eller orsa-

ker till att sjuksköterskan inte kan bearbeta sin sorg.  

 

Eftersom forskning visar att sjuksköterskan kan utveckla ett känslomässigt band till sina 

patienter (Rittman et al., 1997), stärks resultatet som påvisar att flertalet av sjuksköters-

korna uppgav att vårdrelationen påverkade sorgen (Gerow et al., 2010; Shorter & Stayt, 
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2010; Rashotte et al., 1997; Wenzel et al., 2011; Yu & Chan, 2010). Vissa av sjukskö-

terskorna kunde upprätta ett skydd och preventivt sätta upp gränser i vårdrelationen så 

att de klarade av en patients död och den efterföljande sorgen (Peterson et al., 2010; 

Rashotte et al., 1997). I Cooks (2012) studie framkom det att sjuksköterskor upplevde 

att dessa gränser behövdes för att skydda dem själva. Det framkom även att dessa grän-

ser kunde anpassas efter bland annat patienters behov och den rådande situationen 

(ibid). Därför blir det viktigt att sjuksköterskor hittar en balans i vårdrelationen för att 

förebygga att den mur som Halldorsdottir (2008) beskriver kan uppstå. Detta kan betyda 

att när sjuksköterskorna strävar efter att skydda sig själva genom att sätta upp gränser i 

vårdrelationen, kan konsekvenserna bli att patienterna blir lidande. Däremot framkom 

det i resultatet att vissa sjuksköterskor hade lyckats hitta den viktiga balansen i hur 

känslomässigt engagerade de blev i sina patienter (Kain, 2013; Rashotte et al., 1997). 

Detta kan liknas vid den bro som Halldorsdottir (2008) använder i sin omvårdnadsteori, 

där det finns ett professionellt avstånd samtidigt som tillit skapas i vårdrelationen. En 

god vårdrelation har stor betydelse för omvårdnaden. Den ses som ”kärnan” och grun-

den i vårdandet samt en förutsättning för att kunna bedriva omvårdnad (Björck & 

Sandman 2007).  

 

Sjuksköterskorna trodde att det fanns en yttre förväntan på dem att vara starka och på 

grund av detta upplevde sjuksköterskorna skuld över att visa sorg då detta kunde verka 

oprofessionellt (Gerow et al., 2010; Kain, 2013). Detta kan bero på en inre konflikt som 

sjuksköterskor kan uppleva (Schmidt, 2011). Beroende på hur sjuksköterskorna lärt sig 

att hantera och visa sin sorg uppstår olika meningar kring hur deras sorg ser ut. Det 

fanns olika uppfattningar om ifall uttryck av sorg och känslor ingick i sjuksköterskans 

profession eller inte (Gerow et al., 2010; Kain, 2013). Det fanns sjuksköterskor som 

ansåg att sjuksköterskornas arbetsuppgift var att trösta den sörjande familjen och inte 

själva sörja (Gerow et al., 2010). Detta kan ses som ett problem då detta visar att sjuk-

sköterskorna hindrar både sig själva och sina kollegor om sorgen inte accepteras som en 

del i sjuksköterskans profession. Enligt Furåker (2008) har sjuksköterskorna svårt att 

definiera sin professionella roll. Detta kan bero på att sjuksköterskorna möter olika för-

väntningar på dem, vilket gör det svårt att klargöra den egna rollen och vad som ingår i 

den (ibid). Det fanns en annan åsikt bland sjuksköterskorna som menade på att de pro-

fessionella gränserna inte överskreds bara för att sjuksköterskorna visade sin sorg inför 

den sörjande familjen (Jonas-Simpson et al., 2013). Orsaken skulle kunna vara att sjuk-

sköterskan inte uttrycker sorg inför de anhöriga i rädsla för att ta fokus från deras sorg. 

Det skulle även kunna bero på att sjuksköterskan är rädd för att tappa kontrollen över 

sina egna känslor genom att exempelvis gråta eller att verka oprofessionell genom att 

visa sin sorg.  

 

Ett återkommande fynd i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde det sociala stödet 

från kollegor som det viktigaste för att ventilera sin sorg (Jonas-Simpson et al., 1997; 

Kain, 2013; Peterson et al., 2010; Rashotte et al., 1997; Wenzel, 2011). Detta visar att 

det är viktigt att ta till vara på de resurser som finns bland kollegor och tillåta varandra 

att sörja. Enligt MacPherson (2008) är det viktigt att det finns möjlighet för sjuksköters-

kor att träffa sina kollegor. Detta för att få prata om sina upplevelser, sin sorg, finna och 

ge stöd samt se meningen och nyttan med det som de upplevt (ibid). Handledningen kan 

se olika ut och det viktigaste är att det finns resurser för den handledning som sjukskö-

terskorna upplever sig behöva (Regionala cancercentrum, 2012).  
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Sjuksköterskorna upplevde sorgen som en läroprocess som förändras med tiden och 

genom erfarenhet (Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012; Rashotte et al., 1997; Shorter & 

Stayt, 2010 ). Sjuksköterskorna kunde i och med sorgen finna nya perspektiv på livet, 

döden, sorgen och deras uppfattning av den egna professionella rollen (Gerow et al., 

2010; Jonas-Simpson et al., 2013; Rashotte et al., 1997). Detta skulle kunna betyda att 

sjuksköterskorna kan hitta sitt eget sätt att gå igenom sorgearbetet. Enligt Cullberg 

(2006) är den sista fasen i sorgearbetet nyorienteringsfasen där den sörjande personen 

har bearbetat förlusten och kan se framåt. Forskning visar att lyckat sorgearbete kan 

resultera i känslomässig och professionell utveckling (Anderson et al., 2010). Förmågan 

att reflektera var nödvändigt för att kunna utveckla en förmåga att hantera döden 

(Rashotte et al., 1997). En oreflekterad rädsla för den egna döden kan resultera i att 

vårdpersonal blir omedvetet inhumana i bemötande av den döende patienten (Cullberg, 

2006). Sorgen kunde underlättas genom att sjuksköterskorna accepterade döden (Gerow 

et al., 2010; Hinderer, 2012; Peterson et al., 2010). Genom att reflektera kunde sjukskö-

terskorna förstå sina sorgereaktioner, varför de uppkom och vad som behövdes för att 

bearbeta sorgen (Rashotte et al., 1997). Detta skulle kunna innebära att reflektion är ett 

verktyg som av erfarenhet blivit betydelsefull för sorgearbetet. Reflektionen kan även 

lyfta fram vilka förväntningar det finns på sjuksköterskans professionella roll (Öhlen, 

1998).  

 

Resultatet påvisar betydelsen i att sjuksköterskans sorg blir sedd och bekräftad för att 

sjuksköterskan ska kunna utveckla sin profession och därmed förbättra omvårdnaden. 

Keene, Hutton, Hall och Rushton (2010) påvisar att omvårdnaden kan påverkas om inte 

sorgen blir bearbetad. Sjuksköterskorna som hade förmågan att acceptera sin sorg kunde 

också se sin sorg som ett bevis på att de brytt sig om en annan människa (Gerow et al., 

2010). Reese (1996) lyfter fram att en sorgereaktion startar när en person förenas med 

de egna känslorna av en förlust. Det är genom denna väg som det går att acceptera en 

förlust av en person och på så sätt lyckas gå vidare i livet (ibid). Alla människor upple-

ver och påverkas av sorg. Det är tydligt att sjuksköterskan bryr sig om patienten när 

patienten lever, så varför skulle sjuksköterskan inte få sörja när patienten dör? Det vik-

tiga är inte hur sjuksköterskan sörjer, utan att sjuksköterskan accepterar sin sorg så att 

den inte glöms bort. ICN:s etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) lyfter 

fram att ”sjuksköterskan sköter sin hälsa så att förmågan att ge vård inte äventyras”. Om 

sorgen inte blir bearbetad, kan detta till slut komma att påverka sjuksköterskans hälsa. 

Genom att reflektera över sin sorg, kan sjuksköterskan bli uppmärksam på hur sorgen 

kan påverka sig själv, omvårdnaden och patienten. På så sätt kommer sjuksköterskan 

inte att äventyra den egna hälsan och därmed inte heller äventyra sina relationer med 

patienten och den omvårdnaden som ges.  

Konklusion och implikation 

I resultatet gav sjuksköterskorna uttryck för att sorg vid en patients dödsfall kan uppstå 

och framkalla flera olika känslor. Vårdrelationen gör att sjuksköterskor kan knyta ett 

känslomässigt band till patienten, vilket påverkar sorgen. Sjuksköterskorna kunde även 

identifiera sig själva och sina närstående med patienternas situation, vilket också gav 

upphov till sorg. Framtida vårdrelationer och därmed omvårdnaden kan påverkas om 

sjuksköterskorna inte hittar en balans i hur känslomässigt involverade de blir i patien-

terna. Det framkommer i resultatet att denna balans utvecklades genom erfarenhet, vil-

ket i sin tur var ett resultat av hur sjuksköterskorna hanterade sorgen. Det finns blandade 
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uppfattningar hos sjuksköterskorna om ifall det är tillåtet att sörja eller inte. Reflektion 

resulterade i att sjuksköterskorna förstod sina sorgereaktioner, varför de uppkom samt 

vad som behövdes för att bearbeta sorgen. Sjuksköterskorna uppgav att det viktigaste 

stödet i sorgen utgjordes av det sociala stödet från kollegor. När sjuksköterskorna hade 

fått lyfta fram sin sorg kunde de lättare gå vidare i livet.  

 

Sjuksköterskors erfarenhet av sorg är fortfarande relativt outforskad, vilket borde upp-

märksammas då alla människor har ett behov av att sörja. Då sorg behöver bearbetas är 

det viktigt att lyfta fram sorgens betydelse och inverkan på sjuksköterskor. Eftersom 

obearbetad sorg kan påverka sjuksköterskor och omvårdnaden, borde sjuksköterskans 

sorg lyftas fram redan i grundutbildningen för sjuksköterskor. Genom att diskutera och 

lyfta fram sjuksköterskors sorg skulle undervisning kunna underlätta sjuksköterskestu-

denternas framtida sorgearbete. Detta borde även lyftas fram och diskuteras i sjukskö-

terskornas praktiska yrkesutövande så att sorgen blir synlig och accepterad. De delade 

meningarna kring om det tillhör sjuksköterskornas profession att sörja eller inte visar på 

att sjuksköterskorna inte har en klar vägvisning i hur sorg ska hanteras. Genom att skapa 

tid och utrymme för reflektion med kollegor skulle en sådan vägvisning kunna erhållas. 

Det behövs mer kunskap och forskning kring hur sjuksköterskornas sorg påverkar om-

vårdnaden när sjuksköterskorna har eller saknar verktyg för att hantera sin sorg. 
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och den vårdrelation som upp-

stått mellan sjuksköterskan och 

patienten påverkade sorgen. 

Erfarenheter kunde underlätta 

sjuksköterskornas sorg och det 

sociala stödet samt reflektion 

var betydelsefullt för sorgen. 

 

Grad I 

 

  



 

Bilaga B5 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

England 

Cinahl 

 

Shorter, M.,  

Stayt, L.  

Critical care 

nurses' experi-

ences of grief 

in an adult 

intensive care 

unit. 

Syftet var att under-

söka intensivvårds-

sjuksköterskors upp-

levelse av sorg och 

deras sätt att hantera 

en patients död. 

En kvalitativ studie med fenomeno-

logisk ansats baserad på semistruk-

turerade intervjuer. 

 

Totalt deltog åtta intensivvårds-

sjuksköterskor med varierad arbets-

erfarenhet. Sjuksköterskor som 

hade upplevt ett dödsfall i sin när-

het inom 6 månader exkluderades. 

 

Bortfall redovisas ej 

 

Sjuksköterskorna ansåg att en 

kontrollerad vårdsituation av den 

döende patienten kunde under-

lätta sorgen som uppstod efter 

patientens död. Identifikation 

med patienten uppstod och sjuk-

sköterskorna ansåg att vårdrelat-

ionen var nödvändig för en god 

omvårdnad. Ju starkare vårdre-

lationen varit, desto djupare blev 

sjuksköterskans sorg. 

Grad I 

2011 

USA 

PsycInfo 

 

 

Wenzel, J., 

Shaha, M., 

Klimmek, R., 

Krumm, S.   

Working 

Through Grief 

and Loss: On-

cology Nurses' 

Perspectives 

on Professional 

Bereavement 

Syftet var att identi-

fiera vilka problem 

som finns kring yr-

kesrelaterad sorg, 

urskilja vilket stöd 

som erbjuds samt få 

fram förslag på olika 

stödjande insatser 

som bör erbjudas vid 

sorg och förlust.  

En kvalitativ studie med fokus-

grupper. 

 

Totalt deltog 34 sjuksköterskor med 

olika nivåer av erfarenhet och kun-

skaper.  

 

Bortfall redovisas ej.  

Sjuksköterskorna ansåg att det 

sociala stödet från kollegorna var 

det viktigaste stödet i deras sorg. 

Om ett plötsligt dödsfall inträf-

fade kunde de negativa känslorna 

som uppstod förvärras då tids-

brist gjorde att det inte fanns 

tillfälle att sörja. 

 

Grad I 



 

Bilaga B6 

Publika-

tionsår 

Land 

Databas 

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Hong Kong 

PsycInfo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yu, H.U., 

Chan, S. 

Nurses’ re-

sponse to death 

and dying in an 

intensive care 

unit- a qualita-

tive study.  

Syftet var att besk-

riva intensivvårds-

sjuksköterskors 

reaktioner vid pati-

enters dödsfall och 

att utforska faktorer 

som påverkar deras 

omvårdnad till de 

döende patienterna.  

En kvalitativ metod, med inter-

vjuer.  

 

Urvalet var tolv intensivvårdssjuk-

sköterskor med varierad arbetserfa-

renhet. Inklusionskriterier var att de 

talade och förstod kinesiska samt 

heltidsarbetare på intensivvårdsav-

delningen. Sjuksköterskor från led-

ningsgrupper exkluderades då de 

sällan befattar sig med patientnära 

arbete.  

 

Bortfall redovisas ej.  

Sorgen framkallade flera olika 

känslor hos sjuksköterskorna 

efter en patients dödsfall. Sjuk-

sköterskornas sorg var lättare att 

bearbeta om patientens död mot-

svarade deras tro på en god död. 

Om vårdrelationen varit stark 

mellan sjuksköterskan och pati-

enten blev sorgen djupare när 

patienten dog. Det sociala stödet 

genom kollegorna var det vik-

tigaste stödet. Vissa sjukskö-

terskor kunde distansera sig från 

sina känslor.  

Grad I 
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