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SAMMANFATTNING
Bakgrund: En vårdande relation är inte detsamma som en vänskapsrelation, men förutsätter
ändå närhet och engagemang. Personligt engagemang är också nödvändigt för att utvecklas
som vårdare. Sorg är en naturlig reaktion vid förlust av relationer, men det är inte självklart att
vårdare vet om de får eller bör känna och uttrycka sorg när patienter dör. Det saknas en
samlad bild av vårdares sorg över döende och avlidna patienter.
Syfte: Syftet var att beskriva hur vårdares egen sorg över döende och avlidna patienter
gestaltar sig.
Metod: Beskrivande litteraturöversikt av elva artiklar som analyserades med en form av
kvalitativ innehållsanalys.
Resultat: Vårdarens sorg gestaltar sig i form av inre känslor som att känna smärta och
tyngande känslor samt skuld och ilska. Sorgen kan även visa sig i form av yttre uttryck där
vårdaren exempelvis gråter eller känner sig rastlös. Den kan också yttra sig i ett tidsperspektiv
där vårdarens sorg över en specifik patient förändras med tiden samt ett längre perspektiv där
vårdarens tidigare erfarenheter påverkar hur han eller hon upplever sorgen.
Klinisk betydelse: Denna studie kan vara ett stöd för vårdare som undrar om de får eller bör
känna och uttrycka sorg över döende och avlidna patienter. Den kan också användas av
vårdare som nått expertstadiet och som fungerar som handledare. Vid denna nivå av expertis
bör enligt denna studies resultat uppmuntran och stöd ges till mindre erfarna vårdare, för att
hjälpa dem att våga känna och uttrycka sin sorg.
Nyckelord: sorg, vårdare, vårdande relation, skuld, engagemang

ABSTRACT
Background: A caring relationship is not the same as a friendship relationship, but still
requires intimacy and commitment. Personal commitment is also necessary to develop as a
health care worker. Grief is a natural reaction to loss of relationships, but caregivers do not
necessarily know if they are allowed to or should feel and express grief when patients die.
There is no complete picture of health care workers’ grief over dying and deceased patients.
Objective: The objective was to describe how health care workers’ own grief for the dying or
deceased patients manifests itself.
Method: A descriptive literature review of eleven articles, analyzed with a form of qualitative
content analysis.
Findings: Health care workers’ grief manifests itself as inner feelings such as pain,
burdensome feelings, and guilt and anger. Grief can also manifest itself as an outward
expression where the caregiver for example cries or feels restless. It can also manifest itself
through time, when the health care worker’s grief for a particular patient is changing over
time, but also in a life-time perspective, when the health care worker’s past experiences affect
how he or she experiences the grief.
Clinical significance: This study may provide support to health care workers who are
wondering if they are allowed to or should feel and express grief for dying and deceased
patients. It can also be used by health care workers who have reached the expert stage and are
supervisors themselves. At this level of expertise, according to the results of this study,
encouragement and support should be given to less experienced health care workers, to help
them gain the courage to feel and express their grief.
Keywords: grief, health care worker, caring relationship, guilt, commitment
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INLEDNING
Att vårda personer i livets slutskede är något vi båda som sjuksköterskestudenter har
erfarenhet av. Vi har även sett kollegor i den situationen kämpa med känslor av sorg och
vanmakt och samtidigt göra sitt bästa för att bemöta anhöriga på ett professionellt sätt. Hur
hanterar vårdare sina egna känslor kring patientens död, samtidigt som de stöttar den döende
patienten och hans eller hennes anhöriga? Detta är en aktuell fråga för de flesta verksamma
sjuksköterskor. Frågan aktualiserades för en av oss under en verksamhetsförlagd utbildning,
då en sjuksköterska flera gånger kom in på personalrummet och grät, för att sedan kunna
återgå till att vårda patienten.

BAKGRUND
Vårdande relation
Kasén (2002) beskriver i sin avhandling det hon kallar för en vårdande relation. Hon menar
att alla vårdrelationer inte är vårdande relationer. Utifrån förutsättningen att kärnan i allt
vårdande är att lindra lidande, hävdar hon att vissa vårdrelationer uppnår detta mål, medan
andra inte gör det. De vårdrelationer som uppnår målet att lindra lidande, är enligt denna
definition vårdande relationer. I motsats till detta menar Kasén att vårdrelationer kan vara
icke-vårdande, om vårdaren är mer fokuserad på att utföra sina uppgifter än på att möta
patienten som människa. En förutsättning för att en vårdande relation ska uppstå är att vårdare
och patient känner tillit till varandra. Vidare menar Kasén att vårdaren genom att lindra
patientens lidande också värnar patientens värdighet. När vårdaren tar på sig denna uppgift,
uppstår en förbindelse mellan patient och vårdare och vårdaren blir en del av patientens
lidandeberättelse. Kasén menar att den yttre formningen av en vårdande relation präglas av att
relationen är asymmetrisk, i det att vårdaren har ansvar för patienten. Stockdale och Warelow
(2000) hävdar att även om relationen mellan vårdare och den vårdade är asymmetrisk, så
påverkas även vårdaren av relationen. De menar att det är fråga om en relation mellan två
människor, mer än en relation mellan en givare och en mottagare av vård. McEwan (2012) har
beskrivit sjuksköterskans balansakt mellan närhet och distans till patienten och konstaterar
bland annat att sjuksköterskan kan behöva skydda sitt själv genom att sätta gränser för sitt
engagemang i patienten. Kasén (2002) förklarar att patienter upplever vårdrelationen som
vårdande när vårdaren är närvarande och delar patientens glädje och sorg. Samtidigt menar
hon att vårdare uppfattar vårdrelationen som något annat än en vänskapsrelation. Vårdare
menar att relationen till patienter ska vara personlig men inte privat. De erkänner att patienters
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död berör dem, men menar samtidigt att vårdare varken kan eller får sörja förlusten av en
patient (ibid.). Benner (1993) kontrasterar engagemang och distans med varandra och menar
att distansering inte främjar en god vård.

Vårdarens erfarenhet och utveckling
Benner (1993) beskriver sjuksköterskors professionella utveckling från novis till expert i fem
stadier: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och slutligen expert. Det är inte fråga
om sjuksköterskans generella kompetens, utan hans eller hennes erfarenhetsbaserade förmåga
att utföra sitt jobb i en given situation. Därmed kan exempelvis en sjuksköterska som arbetar
på en ortopedisk avdelning plötsligt bli novis igen om han eller hon börjar arbeta på en
medicinsk avdelning. Novisstadiet kännetecknas av att sjuksköterskan saknar erfarenhet av
det arbete han eller hon förväntas utföra och i stället måste förlita sig på teoretiska kunskaper,
riktlinjer och regler, vilka följs på ett relativt stelt sätt. Han eller hon uppfattar endast objektivt
mätbara attribut av omvårdnadssituationen. När sjuksköterskan blivit en avancerad nybörjare,
förklarar Benner, uppvisar han eller hon nätt och jämt godtagbara prestationer. En viss
erfarenhet finns och sjuksköterskan har börjat urskilja vissa aspekter på
omvårdnadssituationen. Aspekter skiljer sig, i Benners språkbruk, från attribut. Attribut är
objektivt mätbara och kontextoberoende och kan uppfattas och mätas utan tidigare erfarenhet
av situationen, medan aspekter kräver erfarenhet för att uppfattas och är mer generella,
övergripande egenskaper. Benner exemplifierar aspekter med en patients villighet att lära sig
något om sin ileostomi, vilket inte kan mätas objektivt, men ändå uppfattas genom att
sjuksköterskan tolkar patientens beteende och frågor. Noviser och avancerade nybörjare ser
attribut och eventuellt aspekter av en situation, men saknar förmåga att se helheten. Om de får
instruktioner att utföra vissa uppgifter, följer de instruktionerna oavsett vad som händer
runtomkring och har svårt att prioritera och ändra planen om något oförutsett skulle inträffa.
När sjuksköterskan nått stadiet kompetent, har han eller hon en större medvetenhet om
långsiktiga mål och kan planera sitt arbete för att hinna allting och även kunna hantera en del
oförutsedda händelser. Planeringen görs medvetet och genomtänkt, men fokus ligger främst
på att slutföra uppgifter och inte nödvändigtvis på att möta patienten där han eller hon
befinner sig. Detta menar Benner kommer när sjuksköterskan har blivit skicklig. Då uppfattar
sjuksköterskan situationer i sin helhet, snarare än som olika aspekter och attribut. Här används
ingen uttänkt analys eller plan, utan sjuksköterskan tar in hela situationen och bedömer den
därefter, med grund i sin erfarenhet och i relation till långsiktiga mål. När sjuksköterskan
slutligen blivit expert, används ytterst lite tid till analytiska principer, utan i nästan varje
situation kan intuition och erfarenhet användas för att nå rätt beslut. Sjuksköterskan på
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expertnivå har svårt att argumentera för sina handlingar – han eller hon “bara vet” vad som
bör göras. Benner liknar expertsjuksköterskans förmåga att känna igen och tolka situationer
vid den mänskliga förmågan att känna igen ett bekant ansikte. Det är svårt att förklara på ett
objektivt sätt hur en bekant person känns igen, men trots det är förmågan väldigt exakt och
människor tar sällan fel om de får titta ordentligt.
För att ta sig från ett stadium till nästa, menar Benner (1993) att det inte räcker att jobba en
viss tid. Sjuksköterskan måste hela tiden reflektera över sina upplevelser och erfarenheter och
relatera dem till sina förväntningar. På det sättet bidrar erfarenheten till kunskap - den form av
kunskap som handlar om att “veta hur”, till skillnad från att “veta att”. Detta kallas
erfarenhetskunskap, till skillnad från faktakunskap.
Benner (1993) reflekterar över att vårdaren - i hennes fall sjuksköterskan - måste engagera sig
på ett personligt sätt i vården av patienten. Hon menar att det ofta varnas i undervisningen för
att som vårdare engagera sig för mycket, men att de sjuksköterskor hon mött som nått
expertnivå har varit mycket engagerade och känslomässigt involverade i patienternas
situation. Enligt Benner var detta faktiskt en förutsättning för att nå expertnivån. Benner,
Tanner och Chesla (1999) menar att den kompetenta sjuksköterskan, som har lärt sig att utföra
sina uppgifter, kan ge mer av sin uppmärksamhet till den personliga relationen med patienten
och därmed konfronteras på ett nytt sätt med dennes lidande. På detta stadium blir
sjuksköterskan mer medveten om sin personliga inverkan på patienten. Benner et al. menar
också att noviser och avancerade nybörjare lätt överväldigas av känslor och intryck och kan
känna en diffus eller allmän oro, medan kompetenta sjuksköterskor i stället kan börja använda
sina känslor för att bli mer medvetna om vad som sker med patienten. Känslorna blir då en
källa till information och vägledning, enligt Benner et al.
Bailey, Murphy och Porock (2011) har undersökt hur akutsjuksköterskor hanterar den
emotionella påverkan som patienters död har på dem. De fann att en del, men inte alla
sjuksköterskor utvecklade emotionell intelligens, vilket av författarna beskrevs som fyra
färdigheter: självmedvetenhet, självhantering, social medvetenhet och hantering av relationer.
Detta skedde i tre steg. Det första steget var att investera sitt “terapeutiska själv” i relationen
mellan sjuksköterska och patient. Det handlade om att våga komma nära patienten och ha
människan i fokus, mer än de tekniska eller medicinska uppgifterna. Det andra steget var att
hantera känsloarbetet i akutsjukvården. Känsloarbetet gick ut på att få en viss kontroll över
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när och hur känslor upplevdes och visades, så att andra personer kunde bli hjälpta och känna
sig trygga. Författarna konstaterar att alla inte klarar av detta, utan en del distanserar sig i
stället för att skydda sig från sorgen. Detta kan dock bli mer stressande för dem i längden. Det
tredje steget var att utveckla emotionell intelligens. När en sjuksköterska har nått detta steg,
menar Bailey et al., kan han eller hon både hantera konflikter och inspirera, motivera och
utveckla andra. Med Benners (1993) terminologi har sjuksköterskan då blivit en expert.

Sorg
Sorg efter avlidna personer är ett fenomen lika gammalt som mänskligheten. Det finns också
riklig forskning kring sorg och Buglass (2010), Brown och Wood (2009) och Greenstreet
(2004) har utforskat några av de viktigaste teorierna kring sorg. Buglass (2010) menar att de
flesta teorier om förlust och sorg liknar varandra i att de beskriver en rörelse, snarare än något
statiskt. Flera teorier av Lindemann, Kübler-Ross, Bowlby, Parkes och Worden beskriver,
enligt Buglass, olika stadier eller faser som en person i sorg går igenom.
Sorg kan gestalta sig exempelvis genom att den sörjande upplever andningsbesvär, är
upptagen med att tänka på den döda, får skuldkänslor, känner ilska eller fientlighet och har
besvär med att hantera vardagen, menar Buglass (2010), Brown och Wood (2009) och
Greenstreet (2004) i sina litteraturöversikter. Vidare menar de att sorgen kan yttra sig som att
den sörjande kan bli chockad och uppleva sig känslomässigt avdomnad, känna intensiv
längtan, förneka händelsen, vara förtvivlad och oorganiserad, bli deprimerad och till slut
uppleva någon form av återhämtning och acceptans.
Sorg kunde tidigare delas in i normal och patologisk sorg, men detta har ifrågasatts och senare
forskning diskuterar vilka faktorer som ska klassas som patologiska (Buglass, 2010). Vidare
hävdar Greenstreet (2004) och Buglass (2010) att människan har stort behov av att forma
starka band med andra tidigt i livet men om dessa på något sätt rubbas eller förstörs riskerar
hon att hamna i emotionell nöd.
Sorg kan också yttra sig i att den sörjande pendlar mellan att konfrontera eller undvika
negativa eller positiva känslor menar Greenstreet (2004). Omständigheterna kring förlusten,
personlighet och kulturell bakgrund spelar också roll enligt Greenstreet. En person i sorg rör
sig oftast mellan två tillstånd, där det ena är själva känslan av sorg och det andra är arbetet
med att gå vidare i livet, vilket enligt Buglass (2010) och Greenstreet (2004) är en del av nya
teorier idag där redan existerade teorier blandats med nytänkande. Buglass (2010) och Brown
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och Wood (2009) anser att de äldre teorierna var begränsade då de fungerade mer som linjära
riktlinjer vilket kunde leda till uppfattningar om vad som var rätt och fel.

Vårdares egen sorg
Enligt Brunelli (2005) handlar det mesta av den omvårdnadsforskning som finns kring sorg,
om hur vårdaren kan hjälpa patienten och patientens familj, medan betydligt mindre finns
skrivet om vårdares egen sorg. Det är dock helt klart att även vårdare upplever sorg när
patienter dör (McKerron, 1991; Wilson & Kirshbaum, 2011; Brown & Wood, 2009; Brunelli,
2005). Det mesta av den forskning som finns kring vårdares egen sorg är dock gjord i
pediatriska och palliativa vårdsammanhang (Wilson & Kirshbaum, 2011). Huvudsakligen
handlar forskningen om vårdarnas hantering av känslorna, alltså om coping, snarare än om
känslorna i sig. McKerron (1991) hävdar att vårdare som vårdar döende patienter kan känna
hjälplöshet, otillräcklighet och depression. Hon menar att ett problem är att vårdaren förväntas
ta hand om nästa patient innan han eller hon har bearbetat färdigt sorgen över den förra
patienten. Detta leder till otillräcklighetskänslor och självkritik, enligt McKerron.
Ett annat problem som McKerron (1991) tar upp är att vårdare känner att de borde förbli
känslomässigt oengagerade för att vara professionella. Hon menar att vårdare med mindre
erfarenhet har svårare för detta och då får skuldkänslor för att de inte lyckas hantera sina
känslor lika bra som de mer erfarna. Brown och Wood (2009) hävdar att vårdare ofta låter bli
att ge uttryck för sina känslor, för att de är rädda att de anhöriga eller kollegor ska uppfatta
dem som oprofessionella. Brunelli (2005) utgår från några olika vanliga teorier om
sorgprocessen och menar att vårdare behöver ta sig igenom samma process som andra
sörjande. Hon poängterar vikten av att som vårdare tillåta sig att sörja och inte trycka ner eller
ignorera de känslorna för att kunna förbli professionell, vilket hon menar görs alltför ofta.
Även Bailey et al. (2011) menar att det är vanligt att vårdare distanserar sig känslomässigt
från dödligt sjuka patienter för att slippa känslorna av sorg och för att kunna fortsätta att göra
sitt jobb.
En teoretisk förklaringsmodell presenteras av Wilson och Kirshbaum (2011), som beskriver
Kenneth Dokas teori om rättighetsberövad sorg (“disenfranchised grief”). Enligt teorin är en
del personer som upplevt en förlust oförmögna eller otillåtna att uttrycka sin sorg.
Ursprungligen utvecklades teorin på 1980-talet för att beskriva den sorg som personer i
homosexuella relationer upplevde när den ena parten dog. Wilson och Kirshbaum förklarar att
det finns tre huvudkategorier av rättighetsberövad sorg. Den första kategorin innefattar
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situationer då relationen mellan den avlidne och den sörjande inte är erkänd. Detta kan vara
fallet om det förutsätts att relationen mellan patienten och vårdaren enbart är professionell och
därför inte ska vara personlig och emotionell. Den andra kategorin är när själva förlusten inte
erkänns. Wilson och Kirshbaum menar att vårdaren kanske inte erkänner ens för sig själv att
patientens död påverkar honom eller henne, utan i stället ser det som en del av jobbet. Den
tredje kategorin är när den sörjande personen utesluts, antingen av andra eller av sig själv,
från att delta i den offentliga sorgen och till exempel vara närvarande på begravningen. Även
detta kan vara fallet när vårdare sörjer patienter, menar Wilson och Kirshbaum.
Wilson och Kirshbaum (2011) fann vidare att vårdare upplever det allra svårast att ta hand om
döende patienter som påminner om dem själva, till exempel om de har samma kön och
ungefär samma ålder som vårdaren. Samtidigt menar författarna att många vårdare väljer att
arbeta med palliativ vård på grund av egna erfarenheter av död och sorg. Vårdare, menar de,
tar med sig personliga erfarenheter in i sina professionella roller.
Bailey et al. (2011) menar att sorg upplevs på olika sätt av erfarna och mindre erfarna vårdare.
Dock är det inte enbart antalet år som påverkar, utan i högre utsträckning beror det på hur
vårdaren har bearbetat sina erfarenheter. Även enligt Benners (1993) teori om
erfarenhetsbaserat lärande, bygger ökad kunskap på att vårdaren reflekterar och bearbetar sina
erfarenheter.

PROBLEMFORMULERING
Människor sörjer förlorade relationer och det finns riklig forskning kring sorg i allmänhet.
Vårdande relationer är personliga och kräver engagemang och närhet. Det är dock inte
självklart att närheten i denna relation erkänns eller beaktas när patienter dör. Vårdare
upplever då sorg, men vet inte alltid om de får eller bör sörja över den förlorade relationen. På
grund av att denna sorg saknar allmän acceptans, väljer en del vårdare att distansera sig från
döende patienter, för att slippa känna sorg. Detta kan hämma deras utveckling som vårdare
och göra att deras relationer med patienter blir icke-vårdande. Majoriteten av den forskning
som finns kring vårdares sorg över döende och avlidna patienter handlar om coping och
hantering av sorg. Enskilda empiriska studier handlar om sorgen i sig, men det saknas en
samlad bild av hur denna sorg gestaltar sig. Det är denna kunskap som denna studie avser att
skapa.
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Begreppsbeskrivning
Vårdare
Begreppet vårdare kan ha olika innebörder. I denna uppsats definieras vårdare som en person
som inom ramen för sitt yrke är engagerad i den direkta vården av en patient. Det kan handla
om exempelvis läkare, sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden, men också
psykologer, arbetsterapeuter och liknande. Däremot inte yrkeskategorier som städpersonal
eller administrativ personal inom vården, eftersom de endast indirekt är involverade i vården
av patienten.

SYFTE
Syftet var att beskriva hur vårdares egen sorg över döende och avlidna patienter gestaltar sig.

METOD
Design
För att besvara syftet valdes att genomföra en beskrivande litteraturöversikt. Enligt Friberg
(2012) är avsikten med en beskrivande litteraturöversikt att skapa en översikt över kunskapen
inom ett forskningsområde, vilket passar bra för syftet med denna uppsats. Hon förklarar att
detta uppnås genom ett strukturerat arbetssätt. Först anläggs ett “helikopterperspektiv” och
forskaren skapar sig en överblick över forskningsområdet. Därefter avgränsas till ett urval av
studier. Urvalet görs med grund i problemformulering och syfte. Både kvalitativ och
kvantitativ litteratur kan inkluderas. Nästa steg är en kvalitetsgranskning av litteraturen.
Slutligen utförs enligt Friberg en analys där övergripande områden identifieras och litteraturen
jämförs med avseende på likheter och skillnader.

Genomförande
“Helikopterperspektiv”
I ett första steg gjordes en inledande litteratursökning i databaserna CINAHL, Medline,
AMED och Academic Search Elite på sökord som terminal care, emotions, bereavement och
grief, för att ringa in området. Detta är vad Friberg (2012) kallar “helikopterperspektivet”. Ett
stort antal abstracts lästes och flera olika sökningar gjordes, för att skapa överblick och utröna
vilka sökord som gav flest och mest relevanta resultat.
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Urval
En sökstrategi utformades, där sökorden mourn*, bereav* och grief användes för själva
fenomenet, sorgen. För att avgränsa till just vårdares egen sorg användes sökorden nurs*,
professional-patient relations och caregiver*. Tabell 1 visar antalet träffar per sökord, med de
automatiserade avgränsarna “Full text” och “Peer-reviewed”. Ytterligare avgränsare som
prövades var sökorden death och experience.
Tabell 1. Antal träffar per sökord.
Sökord:

mourn*

bereav*

grief

nurs*

professionalpatient relations

caregiver*

Antal träffar:

1 876

3 663

3 475

292 702

5 962

13 515

Det visade sig att de allra flesta artiklar med sökordet mourn* återkom i en sökning på
bereav*. Caregiver* visade sig nästan genomgående referera till icke-professionella vårdare i
form av familj och vänner. Sökorden experience och death gav en alltför snäv sökning.
Östlundh (2012) och Polit och Beck (2010) beskriver sökning i ämnesordfältet (engelska
“subject headings”, subject codes” eller “subject terms”), vilket indikeras med bokstäverna
“SU”. Detta visade sig vara användbart, därför att det gav en mer precis sökning.
Det ovanstående resulterade i en sökstrategi med söksträngen:
SU (nurs* OR professional-patient relations) AND SU (bereav* OR grief)
Inklusionskriterier: Vetenskapliga artiklar skrivna på engelska, publicerade i en vetenskaplig
tidsskrift, fackgranskade (peer-reviewed) och tillgängliga i fulltext från högskolan. Innehållet
skulle beskriva just vårdares egen sorg.
Exklusionskriterier: Innehåll som bara beskrev hanteringen av sorg.
Det diskuterades om sökningen skulle avgränsas till artiklar publicerade under en viss
tidsperiod, men för att få ett så brett och varierat material som möjligt valdes att inte göra
någon sådan avgränsning. Sökningen genomfördes med EBSCO i databaserna CINAHL,
Medline, AMED och Academic Search Elite. EBSCO har ett antal automatiserade avgränsare,
av vilka “Academic Journal” och “Full Text” användes. Detta gav ett resultat på 671 träffar
(Tabell 2). Två ytterligare urvalskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och
att de skulle vara fackgranskade, men den gallringen gjordes manuellt eftersom EBSCO inte
alltid urskiljer fackgranskningen korrekt. Titeln på samtliga 671 träffar lästes och de titlar som
8	
  	
  

bedömdes som irrelevanta gallrades bort. Många av titlarna visade exempelvis att artikeln
handlade om familjens sorg, snarare än vårdarens. Kvar fanns 111 träffar. Abstracten till
dessa 111 träffar lästes och 38 av dem inkluderades i studien. Resterande uteslöts till exempel
därför att de inte handlade om den aktuella frågan, eller för att de visade sig inte vara
vetenskapliga artiklar utan bokrecensioner eller dylikt. Artiklarna till de 38 abstracts som
inkluderats laddades ner och lästes av båda uppsatsförfattarna. Efter gemensam diskussion,
artikel för artikel, behölls åtta artiklar. Återigen var det främst relevans för syftet och
vetenskaplighet som fällde avgörandet om en artikel skulle inkluderas i studien eller ej.
Tabell 2. Litteratursökning
Antal
träffar

Antal
intressanta
titlar

Abstracts Artiklar Kvalitetslästa
lästa
granskade

Inkluderade

Primärsökning:
SU (nurs* OR
professionalpatient relations)
AND SU (bereav*
OR grief)

671

111

111

38

8

5

Sekundärsökning

386

57

-

29

10

6

Nästa steg var en sekundärsökning. Polit och Beck (2010) menar att det är viktigt att i
informationssökningsprocessen kunna gå tillbaka och söka efter ny information utifrån det
man har hittat. Även Östberg (2012) nämner sekundärsökning som en effektiv metod som bör
inkluderas i all informationssökning. Referenslistorna i de utvalda åtta artiklarna lästes och
titlarna i dessa referenslistor bedömdes som relevanta eller icke relevanta, utifrån samma
kriterier som titlarna i den ursprungliga sökningen. Även referenslistorna i några av artiklarna
i den ursprungliga sökningen lästes på detta sätt. Detta gällde framförallt artiklar som gallrats
ut därför att de var översiktsartiklar och inte originalartiklar. 57 titlar från dessa referenslistor
bedömdes som intressanta. Av dessa kunde 29 nås från högskolans bibliotek och från
Karolinska Institutets bibliotek. Av tidsskäl uteslöts resterande. De 29 artiklarna lästes och 10
av dem bedömdes kunna svara på studiens syfte.
Totalt hittades 18 artiklar. Dessa kvalitetsgranskades med hjälp av de mallar som presenteras
av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). I denna process uteslöts ytterligare sex artiklar. I
något fall berodde det på bristande kvalitet i form av alltför dåligt beskriven
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datainsamlingsprocess, men för majoriteten av artiklarna som uteslöts var anledningen
egentligen inte bristande kvalitet utan att de vid närmare läsning inte bedömdes som relevanta
för studiens syfte. Slutligen uteslöts ytterligare en artikel då den vid senare genomläsning
bedömdes som inte helt relevant för syftet med studien. I studien är därmed elva artiklar
inkluderade, varav sex hade kvalitativ inriktning, tre kvantitativ inriktning och två använde
både kvalitativ och kvantitativ metod (Bilaga 1).

Dataanalys
Artiklarna lästes ingående och diskuterades för att uppnå konsensus om deras resultat.
Sandelowski (2000) argumenterar för att det viktigaste för en studies trovärdighet inte är att
forskarna har följt en specifik metod, utan att läsarna kan följa forskarnas arbetsgång och
därmed bedöma resultatens giltighet. I en process inspirerad av Graneheim och Lundmans
(2004) kvalitativa innehållsanalys gicks artiklarna igenom induktivt en och en. Varje gång ett
ord, en mening eller ett stycke påträffades, som bedömdes ge något svar på studiens syfte,
formulerades en kod som sammanfattade detta svar. Totalt identifierades ca 50 sådana koder.
Några exempel är “sorgsenhet”, “att prata av sig med kollegor”, “kumulativ sorg” och
“depression”. Efter att dessa koder identifierats, skrevs de ner på papperslappar och flyttades
omkring i olika grupperingar för att bilda kategorier. Flera konstellationer prövades, tills
konsensus nåddes om hur de olika koderna bäst kunde förstås i förhållande till varandra. I
denna process framkom att vårdares olika känslor och reaktioner vid patientdödsfall kan
placeras in på en glidande skala mellan den förlust och smärta som vårdaren upplever och de
copingmekanismer som han eller hon använder för att hantera sin sorg. Se figur 1.

Figur 1. Skala inre känslor, yttre uttryck och copingmekanismer
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Som syns på skalan, identifierades tre kategorier, nämligen inre känslor, yttre uttryck och
copingmekanismer. Utifrån syftet med denna studie är de två första kategorierna - inre känslor
och yttre uttryck - relevanta. Däremot faller den tredje kategorin - copingmekanismer utanför denna studies område. Vissa koder som initialt bedömts svara på syftet handlade alltså
egentligen om något annat, varför de uteslöts. Exempel på sådana koder är “att prata av sig
med kollegor” och “att distansera sig”. Utöver de två kvarvarande kategorierna, identifierades
en tredje. Denna fick beteckningen vårdares sorg över tid (Tabell 3). I samma process som
gav de tre kategorierna, framträdde också subkategorier inom två av kategorierna, medan en
av dem saknar subkategorier.
Polit och Beck (2010) menar att när väl ett kategorischema har utvecklats, är det dags att gå
igenom materialet deduktivt med kategorischemat som utgångspunkt. Artiklarna lästes igen,
med de olika kategorierna och subkategorierna för ögonen. Med hjälp av markeringspenna
och anteckningar på separat papper identifierades vad de olika artiklarna fann, i relation till
kategorischemat. Polit och Beck menar att denna process ofta innebär att nya mönster
framträder och att kategorierna behöver justeras. I detta fall upptäcktes inga nya kategorier,
men uppfattningen om vad som var essensen i kategorierna förändrades och en av dem bytte
namn. Slutligen författades en sammanfattande text med kategorierna och subkategorierna
som rubriker, se resultat nedan.
Tabell 3. Kategorier och subkategorier
Kategorier

Subkategorier

Inre känslor

Smärtsamma känslor
Tyngande känslor
Skuld och ilska

Yttre uttryck
Vårdares sorg över tid

Den enskilda sorgen över tid
Erfarenhet

Etiska Aspekter
Ett etiskt övervägande bör alltid göras i samband med en litteraturstudie (Forsberg &
Wengström, 2013). I studien har endast använts artiklar som är etiskt granskade och
godkända. Den egna förförståelsen skulle kunna påverka bedömningen av resultatet (Friberg,
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2012) men ansträngningar har gjorts för att ständigt bevara objektivitet och diskussioner har
kontinuerligt förts för att se fler perspektiv och inte fastna i en enskild tolkning av materialet.

RESULTAT
Vårdares egen sorg över döende och avlidna patienter gestaltar sig som inre känslor, yttre
uttryck samt vårdares sorg över tid.

Inre känslor
De inre känslor, relaterade till sorg, som vårdare upplever när deras patienter dör, kan
beskrivas i tre subkategorier: smärtsamma känslor, tyngande känslor samt skuld och ilska
(Tabell 3).
Tabell 4 är en sammanfattning av de kvantitativt inriktade artiklarnas resultat och visar
förekomsten av olika inre känslor som vårdare upplever då patienter dör.
Tabell 4. Förekomst av inre känslor enligt de kvantitativa artiklarna
Rickerson et al. Moores et al.
McAuley & Forsyth
(2005), n=203 (2007)*, n=188 (2011), n=65
%
%
%
Smärtsamma
känslor

Sorgsenhet

54

Påminnelse om
egen dödlighet

12

27,7

Tyngande
känslor

Hjälplös

13

26,2

Skuld och ilska

43,7

Tomhet

8

Meningslöshet

3,7

83,1

Skuld

7

6,4

40,0

Ilska

7

9,0

36,9

Lättnad

17,5

* Moores et al. (2007) har till skillnad från de båda andra artiklarna använt sig av en Likertliknande skala i fyra
grader: ingen, mild, måttlig och allvarlig. Procentsatsen i tabellen anger hur många procent av informanterna
som kryssat i ”måttlig” eller ”allvarlig”.
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Smärtsamma känslor
Alla sorgreaktioner som vårdare har kan sammanfattas i temat smärta (Rashotte, FothergillBourbonnais & Chamberlain, 1997) och i princip alla artiklarna med kvalitativ ansats
beskriver eller nämner specifika smärtsamma känslor av sorg. Vårdarna i studien kände sig
ledsna, sorgsna och sårbara. Den personliga relationen mellan vårdaren och patienten var en
viktig faktor för vårdarens sorg (Papadatou, Martinson & Chung, 2001; Yam, Rossiter &
Cheung, 2001) och vårdarna upplevde större sorg i de fall då de upplevt en starkare koppling
eller personlig relation med patienten eller patientens familj (Rashotte et al., 1997; Gerow et
al., 2010; Shorter & Stayt, 2010). Vårdare utvecklade relationer med patienterna som
överskred den rent professionella, eller “kontraktuella” relationen, och som snarare kunde
betraktas som en form av vänskap. När patienterna dog, upplevde vårdarna en förlust av
vänskapsrelationen. Vårdarna själva upplevde dock inte detta som något negativt, utan
förklarade att sorgen var en bekräftelse på att det hade funnits en god relation (Gerow et al.,
2010).
If we didn’t love and become attached and have relationship, then we... we wouldn’t have to have grief.
So I view it as very positive even though it is painful. But what it means to me is that I was involved
with that person... there was a connection. There was a relationship (Gerow et al., 2010, s. 125).

Inom ramen för ovanstående personliga relation blev vårdarna konfronterade med sin egen
dödlighet (Gerow et al., 2010; Shorter & Stayt, 2010; Rashotte et al., 1997; Yang &
Mcilfatrick, 2001). När de upplevde likheter mellan patienten och dem själva eller någon i
deras familj, kunde de också identifiera sig med patienten. Detta stärkte relationen mellan
vårdare och patient, men gjorde också att vårdarna blev medvetna om sin egen dödlighet och
försökte föreställa sig hur det skulle vara att vara i samma situation som patienten. Denna
identifiering med patienten ledde till att sorgen när patienten dog blev desto intensivare
(Gerow et al., 2010; Yang & Mcilfatrick, 2001; Papadatou et al., 2001). Vårdare slogs i flera
fall av att patientens situation lika gärna kunde ha varit deras egen. De ansträngde sig för att
känna och visa empati och att detta hjälpte dem att skapa en meningsfull relation med
patienten. Denna djupare, mer personliga relation upplevdes både som något mycket positivt
och samtidigt som något som gjorde sorgen djupare när patienten dog (Shorter & Stayt,
2010). Vårdarens möte med sin egen dödlighet kan även komma när han eller hon utför de
slutliga aktiviteterna efter ett dödsfall och tar en patients kropp till bårhuset (Rashotte et al.,
1997).
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But the worst, the worst feeling, [pause] I had was when I brought him to the morgue [shudders]. We
went into the morgue where they put the bodies, and there was nobody in there, and it was cold. It was,
[pause] horrific. Like I, I put [child’s name] down, and I gave him a great big hug, and a big kiss
[crying], and he was going to be alone in there, [pause] all night [sniffers]. And there was no more
respect, there was no more love, there was no more feeling... It was ruthless. I don’t know if that’s good
word to use, but [sigh]. It was bad (Rashotte et al., 1997, s. 380).

Artiklarna med kvantitativ metod kommer fram till att den vanligaste reaktionen hos vårdare,
då en patient dör, är sorgsenhet (sadness) (Rickerson et al., 2005; Moores, Castle, Shaw,
Stockton & Bennett, 2007; McAuley & Forsyth, 2011). Två av studierna använde sig av en
lista på 20 sorgsymtom, som vårdarna fick bekräfta om de upplevt eller ej. Det vanligaste
symtomet var just sorgsenhet, vilket upplevts av 54 % (Rickerson et al., 2005) respektive 83,1
% (McAuley & Forsyth, 2011) av vårdarna när en patient avlidit. I en tredje studie uppgav
43,7 % (Moores et al., 2007) av vårdarna att de upplevt måttlig till stark sorgsenhet när en
patient dog, vilket även i denna studie var den vanligaste reaktionen (Tabell 4).
Även påminnelsen om den egna dödligheten återkommer i de kvantitativt inriktade artiklarna.
Det är det femte, respektive fjärde vanligaste symtomet bland vårdare då en patient dör och
upplevdes av 12 % (Rickerson et al., 2005) respektive 27,7 % (McAuley & Forsyth, 2011) av
vårdarna (Tabell 4).

Tyngande känslor
Hjälplöshet beskrivs av vårdare som en känsla av oförmåga att lindra lidandet hos patienten
både fysiskt och psykiskt och samtidigt stödja familjen (Papadatou, Bellali, Papazoglou &
Petraki, 2002; Papadatou et al., 2001; Yam et al., 2001).
Flertalet av de kvalitativa studierna beskriver hur vårdarna kände sig maktlösa och hjälplösa
när de insåg att de inte längre kunde lindra lidandet varken fysiskt eller psykiskt och förhindra
förloppet hos deras döende patienter (Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002; Rashotte
et al., 1997; Yam et al., 2001). Dock tycktes vissa vårdare uppleva en högre grad av
hjälplöshet och känslor av maktlöshet och frustration när de insåg att de vare sig medicinskt
eller psykologiskt kunde hjälpa sin patient eller stödja familjen i deras sorg (Papadatou et al.,
2002; Yang & Mcilfatrick, 2001).
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In the beginning I could not believe that the infant would die. I kept questioning the truth of the
diagnosis, and hoping for some chance of his recovery. But when I saw his condition deteriorate, I was
so shattered and began to accept the inevitable truth (Yam et al., 2001, s. 654).

Känslan av frustration och maktlöshet kunde också bero på att vissa vårdare upplevde att de
inte fick vara med i beslutsfattandet (Yang & Mcilfatrick, 2001). Vårdarna kunde också känna
sig hjälplösa på grund av personalbrist eller att deras egen förmåga att lindra patientens eller
de anhörigas fysiska eller emotionella lidande inte räckte till (Papadatou et al., 2001). De
uppgav också att de kunde känna sig sårbara och tomma (Rashotte et al., 1997).
In some situations, I thought that some examinations or treatments arranged by [the] physician for
dying patients would not cure the illness and just prolong the patients’ suffering. I didn’t think it was
good for patients. Sometimes, I expressed my opinions but it [makes] me feel stressed when we have
different beliefs toward patients´ treatments... (nurse 2) (Yang & Mcilfatrick, 2001, s. 438).

Vårdarna kände sig osäkra och obekväma i sin roll som vårdare när anhörig grät och de flesta
visste inte heller hur de skulle hantera situationen (Kaunonen, Tarkka, Hautamäki &
Paunonen, 2000; Yam et al., 2001). De upplevde att de hade förlorat sin professionella
integritet och var rädda att visa sina känslor och ställde sig frågan hur de skulle kunna vara
kvar i rollen som vårdare. De var oroliga att deras egen sorg skulle försvåra för dem att ge
stöd till de sörjande (Kaunonen et al., 2000). Vårdarna upplevde inte heller att de inte hade
tillräckliga kunskaper för att stödja de sörjande (Yam et al., 2001).
Powerlessness and fear of grief. How is one able to maintain one’s professional integrity and support
the grieving person at the same time? Insecurity, how to support them without being to pushy. We all
react differently when grieving - how are these parents going to react. I feel insecure about my own
reactions, how do I manage to remain in my role as a helper (Kaunonen et al., 2000, s. 49).

Två av de tre kvantitativa studierna nämner också att vårdarna kunde känna sig hjälplösa där
13 % (Rickerson et al., 2005) respektive 26,2 % (McAuley & Forsyth, 2010) av vårdarna
uppgav att de kände sig hjälplösa när en patient dog. Den tredje kvantitativa studien av
Moores et al. (2007) nämner inte att vårdarna kände sig hjälplösa. Däremot uppgav 8 % av
vårdarna att de hade känslor av tomhet och 3,7 % kände meningslöshet (Tabell 4).

Skuld och ilska
Den tredje subkategorin av inre känslor har kopplingar till moral och ansvar och kan sägas
utgå från att någon har gjort fel. Det är fråga om känslor av skuld, ilska och orättvisa. Känslor
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av skuld nämns uttryckligen av sex av de kvalitativt inriktade artiklarna (Rashotte et al., 1997;
Yang & Mcilfatrick, 2001; Papadatou et al., 2001; Yam et al., 2001; Kaunonen et al., 2000;
Shorter och Stayt, 2010). Vårdare känner ett “dödsprocessansvar” i form av olika grader av
skuld, alltifrån beklagan eller ånger (regret or remorsefulness), till stark skuld (culpability).
Dessa känslor uppkommer då vårdaren upplever att han eller hon direkt eller indirekt orsakat
dödsfallet, eller att omvårdnaden vid dödstillfället inte varit den bästa (Rashotte et al. 1997;
Kaunonen et al., 2000). Mindre erfarna vårdare har mer skuldkänslor än mer erfarna, till följd
av bristande förtroende för sin egen kompetens (Rashotte et al., 1997; Yang & Mcilfatrick,
2001). Skuldkänslorna är direkt relaterade till hur starkt vårdaren har knutit an till patienten
och familjen och till om dödsfallet kommer plötsligt eller oväntat. Vid en starkare relation till
patienten och familjen ökar också skuldkänslorna om patienten dör. Dessa skuldkänslor gör
att sorgen blir intensivare och varar längre (Rashotte et al., 1997). Vårdare kan känna
otillräcklighet i mötet med sörjande föräldrar (Yam et al., 2001) och just mötet med familjen
beskrivs som svårt och präglat av skuldkänslor (Kaunonen et al., 2000). För både erfarna och
mindre erfarna vårdare blandas känslor av skuld och ilska med varandra, men hos de mer
erfarna är skuldkänslorna svagare och ilskan starkare. Detta kan förklaras med att vårdarna
slutar att känna sig ansvariga för de dödsfall som ligger utanför deras kontroll (Rashotte et al.,
1997). Ett sätt att minska skuldkänslorna är om vårdaren kan behålla kontrollen över
exempelvis praktiska detaljer kring dödsfallet och rutinerna som följer (Shorter & Stayt,
2010).
I don’t mind so much if I am organized or at least have chance to prepare. Well, I think I can cope
better when the patient actually does die... I like to have the patient sorted, made comfortable,
monitoring removed, unnecessary drugs stopped, paperwork up-to-date and stuff. I hate it when the
patient dies suddenly - everything seems just so disorganized. …. I like to feel that I have done
everything that I can. (Nurse H) (Shorter & Stayt, 2010, s. 162).

När patienten är ett barn upplever vårdare ilska, frustration och en känsla av orättvisa för att
ett barn måste dö, men i en del fall, speciellt om barnet lider mycket av smärta, kan döden
uppfattas som en lättnad (Papadatou et al., 2001; Kaunonen et al., 2000). Om vårdaren
upplever ilska och frustration eller i stället lättnad kan bero på vårdarens kulturella bakgrund
(Papadatou et al., 2001) eller på hur mycket erfarenhet vårdaren har. Vårdare med mer
erfarenhet verkar oftare kunna uppleva lättnad när patienter dör (Rashotte et al., 1997).
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De tre artiklarna med kvantitativ ansats visar att både skuld och ilska finns bland de tio
vanligaste reaktionerna hos vårdare när en patient dör (Tabell 4). Känslor av skuld upplevs av
7 % till 40,0 % av vårdare när en patient dör. Ilska upplevs av 7 % till 36,9 % av vårdarna. I
en av de två artiklar som använde samma lista på sorgreaktioner var skuld och ilska lika
vanligt och låg på en delad åttondeplats (Rickerson et al., 2005), medan i den andra artikeln
var skuld den näst vanligaste reaktionen och ilska den tredje vanligaste (McAuley & Forsyth,
2011). En av artiklarna mäter även förekomsten av lättnad, vilket upplevs av 17,5 % av
vårdarna, vilket gör det till den näst vanligaste reaktionen i den studien (Moores et al., 2007).

Yttre uttryck
Tabell 5 sammanfattar de yttre uttryck för sorg som anges av de kvantitativt inriktade
artiklarna.
Tabell 5. Förekomst av yttre uttryck enligt de kvantitativa artiklarna
Rickerson et al.
(2005), n=203
%

Moores et al. (2007)*, McAuley & Forsyth
n=188
(2011), n=65
%
%

Gråt

26

6,4

Koncentrationssvårigheter

10

18,5

Rastlös

5

20

Sömnbesvär

5

11,7

16,9

Drömt om avliden

8

0,5

13,8

Tyckt sig se avliden

3

21,5

4,6

* Moores et al. (2007) har till skillnad från de båda andra artiklarna använt sig av en Likertliknande skala i fyra
grader: ingen, mild, måttlig och allvarlig. Procentsatsen i tabellen anger hur många procent av informanterna
som kryssat i ”måttlig” eller ”allvarlig”.

Att gråta kan vara ett yttre uttryck för sorg enligt Papadatou et al. (2002) och Papadatou et al.
(2001) som menar att vårdarna kunde gråta över den avlidna patienten. Men enligt Papadatou
et al. (2002) skilde det sig åt mellan olika vårdare då somliga tycktes vilja sörja privat och inte
tillsammans med sina kollegor, medan andra sörjde i grupp och vissa kunde gråta tillsammans
med den drabbade familjen (Yang & Mcilfatrick, 2001).
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My role ends when I close the child’s eyes and bring the parents into her or his room. Afterwards I
leave; I go downstairs (to my office) for an hour or so. I may listen to music. I will do my grieving. I
will think about the child’s death (Papadatou et al., 2002, s. 350).

De tre kvantitativa studierna nämner att 26 % (Rickerson et al., 2005), 6,4 % (Moores et al.,
2007) respektive 21,5 % (McAuley & Forsyth, 2011) av vårdarna kunde gråta över en avliden
patient. Av vårdarna uppgav också 10 % (Rickerson et al., 2005) respektive 18,5 % (McAuley
& Forsyth, 2011) att de haft koncentrationssvårigheter och 5 % (Rickerson et al., 2005)
respektive 20 % (McAuley & Forsyth, 2011) hade känt sig rastlösa.
Sömnbesvär rapporterades också av 5 % (Rickerson et al., 2005), 11,7 % (Moores et al.,
2007) respektive 16,9 % (McAuley & Forsyth, 2011) av vårdarna. (Tabell 5)
Vårdare berättar att de ibland kunde ha svårt att glömma vissa avlidna patienter (Kaunonen et
al., 2000; Rashotte et al., 1997; Papadatou et al., 2002) och att de haft återkommande tankar
om patienten och situationen runt själva dödsfallet (Papadatou et al., 2002). Många gånger
ansåg de att en patients död var orättvis och upplevde även att tankar på patienten kunde följa
dem hem (Kaunonen et al., 2000). Vårdare uppgav även att vissa specifika dödsfall kunde
spöka (“haunt”) för dem (Rashotte et al., 1997).
Those are the ones that haunt me the most, because they’re always in my mind. .... They haunt me, or at
least they stay there for probably a good reason. ´Cause they’re there and, uh, just by thinking of them,
okay, they give me the strength, okay. It’s like my grieving process for the people at the hospital
(Rashotte et al., 1997, s. 383)

De tre kvantitativa studierna nämner att 8 % (Rickerson et al., 2005), 0,5 % (Moores et al.,
2007) respektive 13,8 % (McAuley & Forsyth, 2011) av vårdarna hade drömt om avlidna
patienter och 3 % (Rickerson et al., 2005) respektive 4,6 % (McAuley & Forsyth, 2011)
rapporterade att de någon gång tyckt sig se en avliden patient (Tabell 5).

Vårdares sorg över tid
Denna tredje kategori är mer övergripande till sin natur än de två tidigare - inre känslor och
yttre uttryck - och berör dem båda på olika sätt. Kategorin har två subkategorier. Den första,
den enskilda sorgen över tid, berör hur sorgen över en specifik patient påverkas med tiden.
Den andra subkategorin, erfarenhet, har ett längre perspektiv och berör hur tidigare
erfarenheter påverkar vårdares sorg och hur sorgupplevelsen förändras med tiden, allteftersom
vårdare upplever nya dödsfall.
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Den enskilda sorgen över tid
När det gäller hur tidsaspekten påverkar den omedelbara sorgen över en patient, kan först
nämnas “timingen” kring själva dödsfallet. Vårdaren måste exempelvis följa sjukhusets
rutiner och detta kan innebära att ta avsked av en avliden patient innan vårdaren är
känslomässigt redo för det. Detta beskrivs som en form av dissonans mellan
sjukhusbestämmelser och vårdarens egna värderingar (Rashotte et al., 1997). Det är lättare för
vårdare att acceptera en patients död när de har tid att förbereda sig och dödsfallet inte
kommer helt oväntat (Kaunonen et al., 2000). Ett sådant, förväntat dödsfall upplevs av
vårdare som mindre traumatiskt och mer kontrollerat. Detta beskrivs av dem som “en god
död” (Shorter & Stayt, 2010).
I think half of it in ICU is not that patients die, it’s the nature of their death, and it’s more upsetting. If
someone dies peacefully, with their family round [sic] them, you feel that it’s a dignified good death.
It’s easier to cope with than if they have blinking tubes sticking out left, right and centre, in a bit of a
mess, and pain not well-managed when they die; you know, they are not peaceful. (Nurse A) (Shorter &
Stayt, 2010, s. 162)

Vårdares sorg är inte något statiskt utan beskrivs som en kontinuerlig, fluktuerande process.
Vårdare skiftar mellan att å ena sidan fokusera på förlusten och smärtan och att å andra sidan
undvika eller trycka ner dessa känslor. Detta tolkas av forskare som en normal och hälsosam
process, som hjälper vårdare att erkänna sin sorg och samtidigt kunna fortsätta utföra sitt
arbete. När känslorna undveks var det genom en medveten kontroll av känslorna, genom att
rikta uppmärksamheten mot uppgifter som behövde utföras och genom att fysiskt dra sig
undan (Papadatou et al., 2001; Papadatou et al., 2002).
De studier som använt en kvantitativ metod uppvisar motsägelsefulla resultat. Enligt en studie
uppges fler sorgsymtom av de vårdare som också beskriver en närmare och längre relation
med den som avlidit. Symtomen avklingar ju längre tid det går efter dödstillfället (Rickerson
et al., 2005). En annan studie (McAuley & Forsyth, 2011) motsäger båda dessa resultat och
uppger ingen signifikant koppling mellan hur länge vårdaren har känt patienten vid dennes
död och hur dödsfallet påverkar vårdaren. Inte heller finns det enligt denna studie någon större
korrelation mellan hur lång tid det gått sedan dödsfallet och hur det påverkar vårdaren.

Erfarenhet
Rädsla och sorg är vanligare bland nyutexaminerade vårdare (Yang & Mcilfatrick, 2001). De
överväldigas av sorg och smärtsamma känslor när en patient dör. Även erfarna vårdare
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upplever smärtsamma känslor, men kan jämföra olika dödsfall och har utvecklat en förmåga
att urskilja olika nivåer av sorg (Rashotte et al., 1997).
Erfarna vårdare kan urskilja andra känslor än sorg, exempelvis lättnad, när en patient dör. De
vårdare som kommit till rätta med döden kan uppleva en känsla av befrielse när en patient
dör. Dessa känslor har ofta att göra med vetskapen att patienten inte haft ont eller lidit och de
hjälper vårdaren att släppa taget och acceptera döden. Dessa upplevelser beskrivs endast av
erfarna vårdare (Rashotte et al., 1997). En del vårdare uttrycker att de med ökad erfarenhet
blivit mer kompetenta och detta verkar ha en dämpande effekt på deras sorgreaktioner (Yang
& Mcilfatrick, 2001).
When I became more experienced... I thought my patients must feel very good when I showed deep
concern and caring towards them. When I did this, I felt very satisfied about my caring behavior... I felt
I had grown a lot... (Nurse 4) (Yang & Mcilfatrick, 2001, s. 438).

Hur vårdare upplever patientdödsfall beror till stor del på omständigheterna kring de första
dödsfall de har varit med om i arbetet. För de vårdare som saknar stöd och någon att prata
med vid dessa första dödsfall, blir döden lätt ett trauma som bärs med in i kommande liknande
situationer. Motsatsen upplevs av vårdare som känt sig stöttade - för dem blir de första
patientdödsfallen goda erfarenheter som hjälper dem att våga möta sorgen och smärtan nästa
gång en patient dör. (Gerow et al., 2010).
My very first day... my first patient that I took out of the car died. That was a little tough. I didn’t take
off my uniform when I worked for a long time. So I just knew every time the pager went off it was
going to be that bad again (Gerow et al., 2010, s. 125).

De kvantitativt inriktade artiklarna ger på ytan i princip inget stöd för att vårdares erfarenhet
skulle ha betydelse för deras sorgupplevelse. Varken utbildning, yrkeserfarenhet eller ålder
har någon signifikant koppling till vårdarens sorgsymtom (Moores et al, 2007; McAuley &
Forsyth, 2011). Ju längre vårdaren å andra sidan varit anställd inom samma organisation och
ju fler patientdödsfall vårdaren upplevt, desto fler sorgsymtom upplevde han eller hon när en
patient dog (Rickerson et al., 2005; McAuley & Forsyth, 2011).

Konklusion
Vårdares sorg över döende och avlidna patienter gestaltar sig som inre känslor, yttre uttryck
och som sorg över tid. De inre känslorna kan beskrivas som smärtsamma, tyngande samt som
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skuld och ilska. De vanligaste yttre uttrycken är gråt, koncentrationssvårigheter och rastlöshet.
Vårdares sorg över tid innefattar den enskilda sorgen som påverkas av “timing” vid
dödstillfället och som fluktuerar mellan att känna sorgen och att undvika den. Vårdares sorg
över tid innefattar också erfarenhetens betydelse för sorgupplevelsen.

DISKUSSION
Metoddiskussion
Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie. Åtta av de elva artiklar som
inkluderades i studien hade kvalitativ ansats. Polit och Beck (2010) menar att kvantitativ
forskning bör värderas utifrån dess validitet, reliabilitet och generaliserbarhet (validity,
reliability och generelizability), men att det saknas konsensus om vilka begrepp som ska
användas för bedömningen av kvalitativ forskning. De menar att den vanligaste inställningen
dock är ett “parallellperspektiv”, där begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet
(credibility, dependability och transferability) används, vilka är parallella med validitet,
reliabilitet och generaliserbarhet. Giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet är olika aspekter
av forskningens trovärdighet (trustworthiness). Dessa begrepp används också av Graneheim
och Lundman (2004), som menar att giltighet har att göra med hur väl materialet och
analysprocessen adresserar det uttryckliga syftet för studien. Tillförlitlighet menar de har att
göra med hur väl studien har hanterat förändringar under datainsamlingsprocessen och
förändringar som uppkommit på grund av forskarnas beslut under analysprocessen.
Överförbarhet handlar, enligt samma källa, om till vilken utsträckning studiens resultat kan
överföras till andra grupper och sammanhang.

Giltighet
Den första delen av datainsamlingen var att ett stort antal tentativa litteratursökningar
genomfördes, för att komma fram till en sökstrategi som inkluderade så mycket relevant data
som möjligt, utan att ge ett så omfångsrikt material att det skulle bli ogörligt att sortera och
analysera. Etablerade “Subject Headings” från databasen CINAHL:s ämnesordlista användes i
den slutliga sökningen, vilket rekommenderas av Östlundh (2012). Giltighet har enligt
Graneheim och Lundman (2004) att göra med bland annat att datainsamlingen ger ett så
varierat material som möjligt. I denna studie uppnåddes detta genom en relativt bred
sökstrategi i kombination med att dataanalysen började brett för att sedan smalna av allt
tydligare mot syftet. En kritik som skulle kunna riktas mot studiens giltighet är att
oproportionerligt många av artiklarna utgår från en pediatrisk kontext. Men en stor del av den
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forskning som finns om vårdares sorg är gjord inom det pediatriska fältet (Brunelli, 2005) och
studien speglar därmed hur forskningsområdet ser ut. En brist i datainsamlingen är att enbart
de artiklar inkluderades som kunde tillgås från högskolans bibliotek eller Karolinska
Institutets bibliotek. Anledningen till detta var tidsbrist.
För analysen i denna studie användes inte en full kvalitativ innehållsanalys, som den beskrivs
av Graneheim och Lundman (2004), utan i stället en process inspirerad av den och med stöd
från Polit och Beck (2010). Detta innebär enligt Sandelowski (2000) inget hot mot
trovärdigheten, så länge det är väl beskrivet hur studien genomfördes. Resultatens giltighet
handlar, enligt Graneheim och Lundman (2004), bland annat om hur väl kategorierna täcker
datainnehållet, det vill säga att ingen relevant information har uteslutits och att ingen
irrelevant information har inkluderats. Ett sätt att visa detta är att inkludera citat från källorna.
Ett annat sätt är att söka medhåll från kollegor eller deltagare (ibid.). I denna studie har citat
inkluderats och analysen har diskuterats fram och tillbaka, tills konsensus uppnåddes.

Tillförlitlighet
Graneheim och Lundman (2004) varnar för att det finns en risk för inkonsekvens i
datainsamlingen om datamängden är stor. I denna studie söktes tillförlitlighet i
datainsamlingen genom att gallringen av den ursprungliga litteratursökningen gjordes av oss
båda separat och med flera kontroller av att vi bedömt titlar och abstracts på samma sätt.
Graneheim och Lundman menar att det samtidigt är fråga om en process som utvecklar sig
och att datainsamlingen ska påverkas av det som forskarna lär sig och upptäcker. Detta syns i
denna studie genom att litteratursökningen började relativt brett och att artiklar till en början
hellre fick inkluderas än exkluderas, om det var osäkert om de svarade på syftet. Flera artiklar
bedömdes därmed initialt som relevanta, men sorterades bort senare i processen, exempelvis i
kvalitetsgranskningsfasen - inte på grund av bristande kvalitet, utan på grund av att de inte
bedömdes svara på studiens syfte.
På liknande sätt bedömdes initialt flera koder som relevanta för syftet, men bedömningen
reviderades efter hand och många koder exkluderades. Under analysprocessen framträdde den
presenterade skalan “inre känslor - yttre uttryck - copingmekanismer” (Figur 1). Det var från
början inte självklart var gränsen skulle dras för vad som var relevant för studiens syfte. Inte
heller var det alltid uppenbart var på skalan en kod skulle placeras. Ett exempel på det är
koden “gråt”. Det ligger nära en inre känsla av att vara gråtfärdig, men är ändå ett yttre
uttryck. Samtidigt går det att argumentera för att gråt är ett sätt att hantera och bearbeta sorg
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och alltså skulle kunna klassas som en copingmekanism. Efter diskussion och omläsning av
de stycken i materialet som nämnde gråt gjordes bedömningen att koden “gråt” i de
inkluderade artiklarna främst var fråga om ett yttre uttryck av sorg, även om det ibland kunde
ha bifunktioner av coping. Därmed inkluderades koden “gråt” i resultatet. Liknande
diskussioner fördes om flera av koderna.

Överförbarhet
Graneheim och Lundman (2004) menar att en studies överförbarhet bara kan bedömas av
läsaren, men att författaren bör beskriva kontext, datainsamling och analysprocess tydligt för
att överförbarheten ska öka. Stor vikt har i denna studie lagts vid att tydligt beskriva metoden
och processen. När det har varit lämpligt har resultatet exemplifierats och styrkts med citat,
vilket Graneheim och Lundman rekommenderar i syfte att öka överförbarheten.

Resultatdiskussion
Vårdare upplever förlust och sorg när patienter dör. Sorgen upplevs som något smärtsamt och
tyngande och ibland i form av ilska eller skuld. Hur denna sorg uttrycks varierar dock, då en
del sörjer öppet och kan gråta med familjen eller med kollegor, och andra ser vårdares sorg
som en privat angelägenhet som inte ska visas utåt.

Personligt engagemang
För vissa vårdare är känslorna en tillgång och sorgen ses som något positivt och en bekräftelse
på relationen med patienten. Ju närmare relation som funnits mellan vårdare och patient, desto
starkare och smärtsammare verkar vårdarens sorg vara när patienten dör. För andra vårdare
skapar dessa känslor osäkerhet och de är rädda att den egna sorgen ska göra det svårt att
stödja patientens familj och närstående i deras sorg. Dessa vårdare tycker att de inte borde
visa sina känslor. Detta bekräftar resultaten från Bailey et al. (2011), som menar att inte alla
sjuksköterskor klarar att investera av sig själva i relationen. Enligt detta synsätt är
distanseringen ett slags misslyckande som vårdare. Även Benner (1993) menar att det
personliga engagemanget är viktigt för att bli en mer kompetent vårdare. Här går att urskilja
två anledningar till att vårdare inte engagerar sig fullt ut i relationen. Den ena är att vårdaren
ännu inte nått stadiet kompetent, enligt Benners terminologi. En vårdare som är novis eller
avancerad nybörjare kan enligt Benner visserligen engagera sig personligt i en patient, men
det sker på ett mer omedvetet sätt. Vårdarens uppmärksamhet behöver under de här stadierna
riktas mot att utföra uppgifter och hinna med allting. Den andra anledningen är om vårdaren
har nått stadiet kompetent och alltså kommit så långt i sin utveckling att han eller hon skulle
kunna engagera sig mer, men av en eller annan anledning inte vill eller kan. Bailey et al.
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(2011) menar att en del vårdare distanserar sig känslomässigt från döende patienter och att
detta blir ett hinder i vårdarnas utveckling och för en god omvårdnad. Möjligen kan en tredje
förklaring skönjas i Haraldsdottirs (2011) etnografiska studie av kulturen på ett hospice i
Skottland. Författaren hävdar att själva kulturen på avdelningen inte främjade känslomässigt
engagemang och ”medvaro” (being with), utan att sjuksköterskorna hade för mycket att göra
för att kunna sitta ner och prata med patienterna. Det fanns, menar hon, en outtalad förväntan
att stämningen skulle hållas käck och positiv. Kulturen på arbetsplatsen kan alltså också ses
som en förklaring när vårdare inte engagerar sig känslomässigt i sina patienter.
Kasén (2002) beskriver hur patienten i en icke-vårdande relation blir ett objekt och vårdaren
bara utför sina uppgifter. I kontrast till detta beskriver hon att vårdaren i en vårdande relation
har ett djupt engagemang och “vårdar med hjärtat”. En relation där vårdaren skapar distans för
att slippa känna sorg och smärta när patienten dör, riskerar med dessa termer att bli ickevårdande. I en sant vårdande relation kommer vårdaren att känna sorg och saknad om
patienten dör och det är som det ska.
Det kan dock diskuteras om valet verkligen måste stå mellan engagemang och distans.
McEwan (2012) menar att vårdares relation till patienter kan beskrivas som en balansakt
mellan närhet och distans. Enligt Hopkinson, Hallett och Luker (2005) balanserar vårdare
mellan att känslomässigt involvera sig och distansera sig från döende patienter, även om det
inte alltid sker på ett medvetet sätt. I denna studie framkom också att vårdares sorgprocess
kan beskrivas som en fluktuerande rörelse mellan att känna och uttrycka sorgen och att
distansera sig från den och trycka ner den. Det finns paralleller mellan denna beskrivning och
den icke-linjära process som beskrivs av Greenstreet (2004) och Buglass (2010), där personen
i sorg pendlar mellan känslan av sorg och arbetet med att gå vidare i livet. Möjligen är detta
något som vårdare måste lära sig, snarare än något som sker automatiskt. Sorg och saknad är
smärtsamma känslor, men erfarna vårdare har lärt sig att acceptera smärtan och till och med
använda dessa känslor i vården av patient och närstående. Vårdare som har utvecklat
emotionell intelligens (Bailey et al., 2011) och nått expertnivån (Benner, 1993) kan använda
och modulera sina egna känslomässiga reaktioner för att hjälpa patienter och kollegor i deras
sorg.
Artiklarna med kvantitativ ansats fann till skillnad från de kvalitativt inriktade artiklarna
ingen koppling mellan vårdarnas erfarenhet och deras sorgreaktioner. Detta kan dock
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förklaras med att de enbart mätte förekomsten av vissa på förhand definierade reaktioner, men
däremot inte djupet i känslorna eller hur nyanserade vårdarnas känslomässiga reaktioner var.
Dessutom kan i dessa artiklar en förutsättning anas, att sorgreaktionerna är ett problem.
Förväntan verkar vara att mer erfarna vårdare skulle ha färre sorgreaktioner och
artikelförfattarna förvånas över att så inte är fallet. Enligt denna studie, kanske de snarare
borde vara förvånade över att de mer erfarna vårdarna inte hade fler sorgreaktioner än de
mindre erfarna.

Skuld
Känslor av skuld är en av de tio vanligaste reaktionerna hos vårdare när patienter dör. En
anledning till dessa känslor är att vårdare upplever sig vara skyldiga till patientens död eller
till att patienten fått otillräcklig vård. Detta blev tydligt i de artiklar som analyserats i denna
studie. Vanligen är det kanske denna typ av skuldkänslor som åsyftas när skuld i samband
med sorg diskuteras och Brosche (2003) ger exempel på att vårdare ifrågasätter sin kompetens
och läser läkemedelsböcker och vårdhandböcker för att kontrollera att de gjort allting rätt.
Den andra anledningen till att vårdare känner skuld när patienter dör är att de tycker att de
borde klara av situationen utan att drabbas av så starka känslor. Då känner de alltså skuld för
sin sorg, snarare än för patientens död. Troligen är det ofta en fråga om båda dessa typer av
skuldkänslor. Eftersom lättnad också är en dokumenterad känsla hos vårdare när patienter dör,
skulle det också kunna tänkas att en del vårdare känner skuld för att de känner lättnad när en
patient dör.
Intressant nog känner nyutexaminerade vårdare mer skuld än mer erfarna, som i stället känner
mer ilska. Denna skillnad förklaras i artiklarna med att de nyutexaminerade vårdarna hade
mindre tilltro till sin egen kompetens. Benner et al. (1999) menar att noviser och avancerade
nybörjare ofta är koncentrerade på och oroliga över sina kunskaper och prestationer, vilket
skulle stödja förklaringen som artiklarnas författare ger. Den skuld som vårdare upplever över
sina egna starka känslomässiga reaktioner skulle kunna förklaras utifrån teorin om
rättighetsberövad sorg. Enligt Wilson och Kirshbaum (2011) erkänns inte alltid den
personliga och emotionella relationen mellan vårdare och patient. De menar också att
vårdaren inte alltid erkänner ens för sig själv att patientens död är en personlig förlust. Det
händer slutligen att vårdare inte tillåts eller inte tillåter sig själva att delta i den offentliga
sorgen över en avliden patient. Dessa situationer är, enligt Wilson och Kirshbaum, grund för
rättighetsberövad sorg hos vårdaren. Det framkom också i denna studies resultat att en del
vårdare inte tyckte att de borde visa sina känslor. Också tidigare forskning har konstaterat att
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vårdare blir uppmanade att inte sörja eller åtminstone inte göra det öppet, när patienter dör
(Marino, 1998). I en enkätundersökning bland onkologisjuksköterskor i USA, vägrade 38 %
av informanterna att svara på frågan om ”professionell sorg” (Feldstein & Buschman Gemma,
1995), vilket skulle kunna indikera att ämnet är mycket kontroversiellt och eventuellt att
sjuksköterskor inte förväntas sörja över döende eller avlidna patienter. Att på detta sätt
uppleva vissa förväntningar från omvärlden eller från sig själv, men inte klara av att leva upp
till dem, kan troligen skapa en stor del av den skuld som vårdare upplever när deras patienter
dör. I kontrast till detta argumenterar Benner et al. (1999) för att vårdare bör engagera sig och
inte distansera sig. Sorg blir då något naturligt och närmast eftersträvansvärt, snarare än något
att känna skuld över.

Slutsats
Vårdare upplever sorg när patienter dör. Denna sorg gestaltar sig som inre känslor och yttre
uttryck och har även en tidsaspekt. Sorgen över döende och avlidna patienter är något som
inte alltid erkänns eller uttrycks av vårdare. Det verkar finnas en förväntan att vårdare inte ska
sörja. Denna spänning mellan förväntningar och verklighet skapar skuldkänslor hos vårdare
som ändå upplever sorg och kan leda till att de distanserar sig från patienter för att slippa att
känna sorg. Vårdare som vågar känna sorgen och fortsätter att engagera sig personligt i
patienter har förutsättningar för att utvecklas och bli ännu bättre på att hjälpa patienter,
närstående och kollegor. I stället för att ses som ett problem som måste lösas eller något att
känna skuld för, kan vårdares sorg uppfattas som en gåva, ett redskap i vårdandet och en
bekräftelse på goda och vårdande relationer.

KLINISK BETYDELSE
Denna studie kan vara ett stöd för vårdare som undrar om de får eller bör känna och uttrycka
sorg över döende och avlidna patienter. Den kan också användas av vårdare som nått
expertstadiet och som handleder mindre erfarna vårdare i berörda situationer. Chefer och
arbetsledare bör enligt denna studie uppmuntra och stödja inte minst mindre erfarna vårdare
att våga känna och uttrycka sin sorg.

FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING
Framtida forskning skulle kunna inriktas på kulturella och generationsmässiga skillnader i hur
vårdare upplever och uttrycker sorg. I en alltmer globaliserad värld skulle detta vara till nytta
för chefer och vårdledare som vill stödja sina anställda. En annan intressant fråga för
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fördjupad och empirisk forskning skulle vara hur vårdare på expertnivån använder och
hanterar sina känslor och uttryck för sorg, i jämförelse med vårdare som är noviser eller
avancerade nybörjare.
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