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Har egen upplevd sorg någon 
betydelse i mötet med personer 
i sorg inom hemsjukvården?
Distriktssköterskors erfarenheter



FORSKNINGSPLATTFORMEN FÖR HÄLSA I SAMVERKAN (tidigare Forsknings- 
plattformen för Utveckling av Närsjukvård) har funnits sedan 2003 och  
är ett samarbete mellan Region Skåne, Högskolan Kristianstad samt  
de sju kommunerna i Nordöstra Skåne (Bromölla, Hässleholm, Hörby,  
Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge) som tillsammans  
finansierar verksamheten. Den ursprungliga inriktningen för forsknings-
plattformens verksamhet var att den forskning som bedrevs skulle ha  
en deltagarbaserad forskningsdesign. Representanter för de olika  
finansiärerna återfinns i den samordningsgrupp som beslutar om,  
och följer upp forskningsplattformens inriktning och verksamhet. 

Forskningsplattformen för Hälsa i samverkan ska fungera som en mötes-
plats för utbyte av erfarenheter och kreativa idéer och vara en dynamisk 
arena för forskningssamarbete över gränserna. Forskningen ska känne-
tecknas av hög vetenskaplig kvalitet och vara möjlig att implementera  
i praktiken. Visionen för verksamhetsperioden 2021–2023 är att i sam- 
verkan bedriva verksamhetsnära forskning som kan möta framtidens  
utmaningar och ge möjlighet till personcentrering för hälsa och  
välbefinnande med speciellt fokus på:

• Insatser för att stärka hälsa och förebygga ohälsa
• Patientsäker och resurseffektiv vård över organisationsgränserna
• Utveckling av nya och innovativa lösningar
• Nyttiggörande och spridning av forskning
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Förord 
 
Vid Forskningsplattformen Hälsa i Samverkan startade en forskar-
grupp år 2020 forskningsprojektet ”Att som vård- och omsorgsperso-
nal uppmärksamma och möta personer i sorg”. Forskargruppen erbjöd 
studenter genom forskningsplattformens idédatabank för studenter att 
genomföra sitt examensarbete inom ämnesområdet för att på så sätt 
kunna bidra med värdefull kunskap inom området, vilket glädjande 
nog utmynnat i flera rapporter. Föreliggande rapport är resultatet av 
att två engagerade studenter, blivande distriktssköterskor, valde att ge-
nomföra en empirisk studie med anknytning till ovan nämnda forsk-
ningsprojekt. Två medlemmar i forskargruppen har varit involverade i 
framför allt i studiens design, analys samt handledning och stöd i fär-
digställandet av examensarbete och rapport. Att drabbas av smärt-
samma förluster och sorg är något som drabbar de flesta av oss förr el-
ler senare. En intressant fråga är om vård- och omsorgsprofessionellas 
egen upplevda sorg har någon betydelse i mötet med patienter i sorg. 
Fokus i föreliggande rapport är distriktsköterskors erfarenheter inom 
området utifrån frågeställningen ”Har egen upplevd sorg någon bety-
delse i mötet med personer i sorg inom hemsjukvården”? 
Författarna Emma Ericsson och Ann-Sofie Lindskog är numera di-
striktsköterskor och involverade medförfattare från forskargruppen är 
Eva-Lena Einberg, universitetslektor och Ann-Christin Janlöv, docent, 
biträdande professor.  

Ett varmt tack till samtliga som varit involverade i studien.  

Ann-Christin Janlöv och Eva Lena Einberg 
2022-10-12 
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Har egen upplevd sorg någon  
betydelse i mötet med personer i sorg 
inom hemsjukvården?  
- Distriktssköterskors erfarenheter 
Emma Ericsson, Ann-Sofie Lindskog, Ann-Christin Janlöv och  
Eva-Lena Einberg  

Sammanfattning  
Bakgrund: I princip alla människor kommer någon gång i livet att 
drabbas av sorg. Sorg är en av våra starkaste känslor. Distriktssköters-
kan ska arbeta för att främja hälsa, förebygga ohälsa, återställa hälsa 
samt lindra lidande. En distriktssköterska inom hemsjukvården träffar 
på människor i olika utsatta situationer och behöver ha en empatisk 
förmåga för att kunna bemöta personer i sorg.  
Syfte: Att belysa distriktssköterskors erfarenhet av vilken betydelse 
egen upplevd sorg har i mötet med personer i sorg inom hemsjukvår-
den.  
Metod: Semistrukturerade intervjuer genomfördes med nio distrikts-
sköterskor. Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats har an-
vänts.  
Resultat: Studien resulterade i ett övergripande tema, två kategorier 
och tre underkategorier. Temat blev ” Distriktssköterskans egen erfa-
renhet av sorg innebär främst en tillgång i att möta sörjande men kan 
även vara en utmaning”, kategorierna var; Egen sorg som profession-
ell tillgång och; Egen sorg som professionell utmaning. Distriktsskö-
terskorna upplevde främst fördelar med egen upplevd sorg då det gav 
en annan förståelse för vad personer i sorg går igenom. Erfarenheten 
skapade en medvetenhet som underlättade för distriktssköterskorna 
vid möten med personer i sorg. Dock kunde egen erfarenhet i vissa 
fall utgöra en utmaning.  
Slutsats: Distriktssköterskor förväntas ha en förmåga att vårda patien-
ter professionellt och ur ett holistiskt perspektiv. Genom egen erfaren-
het ökade medvetenheten om egna känslor, och de kunde tillåta sig bli 
känslosamma i mötet med personer i sorg. Det bidrar till att samtalet 
kan bli mer genuint. Distriktssköterskor och vårdpersonal behöver tid 
för reflektion och samtal kollegor emellan för att orka med arbetet i 
svåra situationer. Det kan bidra till hållbar utveckling, minskad risk 
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för sjukskrivningar och att personalen i högre grad stannar kvar på sin 
arbetsplats. 

Ämnesord: Distriktssköterskor, erfarenheter, sorg, hemsjukvård 
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Inledning 
Distriktssköterskan har ett ansvar för omvårdnaden rörande patienten 
för att tillgodose patientens och närståendes behov. Omvårdnad är 
centralt inom vård och omsorgsarbete ska dessutom beaktas av all 
vård- och omsorgspersonal (Kristoffersen et al. 2005). Distriktsskö-
terskan ska ha förmåga att vårda patienter ur ett helhetsperspektiv som 
inkluderar patientens unika situation och behov. Det kan bland annat 
vara i form av extra stöttning genom att finnas där och lyssna på pati-
enten och närstående. I dessa möten behöver distriktssköterskan känna 
sig trygg (Swenurse, 2019). Inom hemsjukvården arbetar distriktsskö-
terskan nära patienten och dess närstående och kommer med all san-
nolikhet att möta personer i sorg. Bakom yrkesrollen som distriktsskö-
terska finns en person med egna erfarenheter och känslor av sorg på 
grund av förluster som kan ha inträffat både privat och i yrkeslivet. 
Betydelsen av distriktssköterskans egen erfarenhet av sorg i mötet 
med personer i sorg inom hemsjukvården är i mindre utsträckning 
känt och därav av intresse att belysa.  

Bakgrund 

Sorg 
Sorg har många ansikten. Sorg kan uppkomma efter förlust av närstå-
ende. Det kan även vara efter trauma, separation eller förlust av något 
man drömt om. En normal och naturlig reaktion på förlust av något 
slag är sorg. Sorg är en känsla och är en av våra starkaste känslor som 
beroende på ett flertal faktorer kan variera i styrka (Benkel, 2020). 
Majoriteten av de som drabbas av sorg kommer igenom sorgen men 
ofta är vägen dit kantad av hårt arbete, smärta och lidande. Ibland 
upplevs det att sorgen i efterhand även lett till personlig utveckling 
med ökad förmåga att uppskatta livet jämfört med tiden före den svåra 
händelsen. Sorgebearbetning innebär inte att saknaden efter vad som 
förlorats försvinner. Minnena finns kvar livet ut, men ger inte upphov 
till lika mycket smärta. Den sörjande förstår det som har hänt och kan 
oftast lära sig leva med den förändrade situationen (James & Fried-
man, 2004).  

Sorgen kan ses som en process som den sörjande måste gå igenom, 
genom att bearbeta förlusten ges möjlighet till att återanpassa sig till 
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den nya livssituationen (Gyllenswärd, 2015). Cullberg (2003) beskri-
ver sorg som ett krisförlopp uppdelat i fyra faser, chockfasen, reakt-
ionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Cullberg för-
klarar det som en pedagogisk modell för att förstå krisreaktionens pro-
cess och för en ökad förståelse för vad den som är drabbad av sorg går 
igenom. I en litteraturstudie av Shear et al. (2013) framkom att för en 
del av de som drabbats av sorg kan sorgen bli långvarig och stanna 
kvar och påverka det fortsatta livet negativt och vara ett hinder för den 
sörjandes välbefinnande. I en intervjustudie av Kenny et al. (2019) 
gjord i Australien undersöktes femton vårdpersonals, erfarenheten av 
förlust efter att de hade vårdat en döende person. Resultatet visade att 
det krävdes stor respekt för den enskildes sorgeprocess, den gick inte 
att tidsbestämma, utan framstod som en inre process som beroende 
från person till person tog olika lång tid. Vidare ur resultatet framkom 
att tidsbestämma sorg kunde medföra ett krav på den sörjande. I ett 
vårdutvecklingsprojekt av Furst et al. (2009) där syftet bland annat var 
att utveckla närståendestöd och att så långt som möjligt förebygga el-
ler lindra lidande och ohälsa hos närstående beskrivs att den sörjande 
kan behöva professionell hjälp med sin sorg. I en svensk tvärsnittsstu-
die av O´Sullivan et al. (2021) framkom det ur resultatet att i samband 
med ett dödsfall var det viktigt att vårdpersonal visade empati och re-
spekt. I studien deltog 485 anhöriga till någon som hade avlidit på 
sjukhus under 2016–2017. Deltagarna uttryckte hur viktigt det var att 
få tydlig information kring vård i livets slut. Majoriteten av deltagarna 
i studien uttryckte värdet i att få tid till att sörja när dödsfallet inträffat 
och att vårdpersonalen visade empati. Att till exempel uttrycka sina 
kondoleanser eller en gest som en kram i samband med dödsfallet be-
skrevs som en stödjande och respektfull handling. Några av deltagarna 
uttryckte negativa upplevelser och brist på stöd när de till exempel di-
rekt efter dödsfallet fick frågor om de ville att den avlidne skulle ob-
duceras eller att de bara fick blanketter att fylla i, eller blev tillsagda 
när de måste lämna rummet (O´Sullivan et al., 2021). I tidigare 
nämnda studie av Kenny et al. (2019) uttryckte vårdpersonal att de ef-
ter ett dödsfall upplevde en känsla av ilska, frustration och av ensam-
het i sin sorg och att det ibland kändes som att personer i deras omgiv-
ning inte förstod vad de gick igenom (Kenny et al., 2019). Baserat på 
tidigare studier kan distriktssköterskor inom hemsjukvården behöva 
ytterligare kunskap om hur sorg påverkar människan, för att kunna be-
möta personer i sorg på ett professionellt sätt och samtidigt känna sig 
trygga i sin yrkesroll.   
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Hemsjukvård  
Socialstyrelsens beskrivning av hemsjukvård är hälso- och sjukvård 
som ges i patientens bostad, både i ordinärt boende, särskilt boende, 
daglig verksamhet och dagverksamhet. Hemsjukvård omfattar medi-
cinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs 
av legitimerad personal och personal som biträder legitimerad perso-
nal. Hälso- och sjukvårdsuppgifter utförs av legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal samt icke legitimerad personal med delegering (So-
cialstyrelsen, 2017). Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska kommunen 
erbjuda hälso- och sjukvård av god kvalité till personer som har behov 
av hemsjukvård och som därmed inte kan ta sig till vårdcentral (SFS 
2017:30). För att kunna bygga upp ett förtroende hos patienter som 
har hemsjukvård bör distriktssköterskan se sig som gäst i patienternas 
hem och därigenom få patienter och deras närstående att bli förtrogna 
med dem. Det möjliggörs genom att skapa en god relation och försöka 
lära känna personen bakom sjukdomen. Att kunna bemöta, samtala 
och ha förmågan att lyssna är viktigt för en distriktssköterska (Dre-
venhorn, 2017). Då distriktssköterskor inom hemsjukvård kommer i 
kontakt med patienter och deras närstående i olika situationer med va-
rierande behov ställs det krav på att distriktssköterskan har en empa-
tisk förmåga. Distriktssköterskor i hemsjukvård kommer med all san-
nolikhet att möta personer i sorg.  

Distriktssköterskans roll 
Distriktssköterskan ska arbeta för att främja hälsa och förebygga 
ohälsa och ansvarar även för omvårdnaden runt patienten. Distrikts-
sköterskan ska ha bred kunskap och en förmåga att adekvat kunna 
möta både enkla och komplexa situationer hos människor i alla åldrar 
(Swenurse, 2019). Omvårdnad kräver ett personcentrerat arbetssätt 
och är en del i processen genom att stödja patienten till att förhålla sig 
till en förändrad livssituation oavsett om det är i samband med en akut 
händelse eller vid långvarig sjukdom (Hultgren, 2021). I distriktsskö-
terskans kompetensbeskrivning uttrycks att det etiska förhållningssät-
tet är särskilt viktigt. Det innebär bland annat att visa respekt för pati-
entens integritet och autonomi i olika situationer och miljöer inom di-
striktssköterskans arbetsfält. Arbete som utförs i patientens hem krä-
ver en balans mellan distans, närhet och ett professionellt 
förhållningssätt för att kunna hantera den situation och miljö som 
hemmet representerar (Swenurse, 2019). Enligt ICN:s etiska kod 
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anges fyra grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor, att 
främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra li-
dande. Det primära ansvaret för sjuksköterskor är att ge människor 
vård. Vården skall kunna erbjudas till både patienter och närstående 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). I en studie av Birtwistle et al. 
(2002) gjord i England var syftet att ta reda på distriktssköterskors 
upplevelser av att stödja sörjande personer och vilka faktorer som på-
verkade detta arbete. Resultatet visade hur distriktssköterskors egen 
erfarenhet av sorg påverkade dem och hur de tog hand om och stöt-
tade de sörjande. Erfarenheten av egen upplevd sorg visades öka di-
striktssköterskornas medvetenhet, empati och förståelse. I en annan 
studie gjord i Sverige 2007, där syftet var att belysa sjuksköterskors 
erfarenhet av att vårda svårt sjuka patienter, visades att sjuksköterskor 
hade behov av vägledning i sitt arbete för att hantera sina känslor och 
tankar. Behovet framträdde främst när de mötte personer i sorg (Berg 
et al., 2007). I en studie av Papadatou (2000) gjord i Grekland, besk-
rivs hur sjuksköterskors sorgeprocess kan se ut för de som vårdar dö-
ende patienter. Det framkom i resultatet att sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal behövde mer kunskap om att känna igen och acceptera 
erfarenhet av egen upplevd sorg och sorgeprocess vid arbete med dö-
ende patienter och deras anhöriga. Författarna påtalade att det behövs 
fler studier för att ge ökad förståelse för den sorgeprocess som upp-
levs av vårdpersonal (Papadatou, 2000). Distriktssköterskor har varie-
rande arbetsuppgifter och kan vara verksamma inom olika områden, 
bland annat inom hemsjukvård. Där kan andras eller egen sorg bli ak-
tuell och sådana situationer behöver därför kunna hanteras av di-
striktssköterskan på ett professionellt sätt. Därav behöver ämnesområ-
det belysas mer. 

Syfte 
Att belysa distriktssköterskors erfarenhet av vilken betydelse egen 
upplevd sorg har i mötet med personer i sorg inom hemsjukvården  
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Metod  

Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ design med induktiv ansats. 
För att undersöka personers upplevda erfarenheter av ett fenomen an-
sågs denna metod vara lämplig. Enligt Henricsson och Billhult (2017) 
utgår den kvalitativa metoden från ett holistiskt perspektiv för att få en 
djupare förståelse av helheten. I personers upplevda erfarenheter finns 
ingen absolut sanning eller fel. En induktiv ansats valdes då denna 
inte utgår från en förutbestämd teori.  

Kontext  
Studien genomfördes i hemsjukvården i fem olika kommuner. Kom-
munerna varierade i storlek mellan cirka 15 000–85 000 invånare. På 
grund av för få deltagare i nordöstra Skåne utökades området till syd-
västra Skåne. Distriktssköterskorna arbetade inom både landsbygd och 
tätort. Sju av distriktssköterskorna hade omvårdnadsansvar för ett 
hemsjukvårdsområde medan två av distriktssköterskorna arbetade i en 
pooltjänstgöring vilket innebär att de inte hade omvårdnadsansvar. 
Med pooltjänstgöring menas att distriktssköterskorna täcker upp för 
andra distriktssköterskor vid exempelvis sjukdom och ledighet. Di-
striktssköterskorna med omvårdnadsansvar hade varierande antal pati-
enter inskrivna i hemsjukvårdsområdet de ansvarade för. Antalet pati-
enter varierade mellan 15–75. I några kommuner delade flera di-
striktssköterskor på omvårdnadsansvaret för ett större område. Samt-
liga distriktssköterskor hade arbetspass förlagda både dag, kväll och 
helg. Då de arbetade kväll och helg ansvarade de även för särskilda 
boende och LSS verksamheter. Hemsjukvården i samtliga kommuner 
bedrevs i kommunal regi. Studien har anknytning till ett större projekt 
vid forskningsplattformen Hälsa i samverkan vid Högskolan Kristian-
stad:  Att möta personer i sorg. Projektets fokus är att utforska hur 
personal inom vård- och omsorg uppmärksammar personer som drab-
bats av sorg när en närstående avlidit. 

Urval  
Distriktssköterskorna valdes ut genom ändamålsenligt urval. Enligt 
Henricsson och Billhult (2017) kan ändamålsenligt urval användas för 
att få personer att ge en djupare skildring av erfarenhet av fenomenet 
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som undersöks. Inklusionskriterier för deltagarna var att de skulle vara 
utbildade distriktssköterskor och arbeta inom hemsjukvården med er-
farenhet av egen upplevd sorg. Totalt deltog nio distriktssköterskor. 
Deltagarnas ålder var mellan 40–60 år. Innan de vidareutbildat sig till 
distriktssköterska hade de arbetat som sjuksköterskor inom olika om-
råden såsom inom slutenvård, psykiatrisk- och primärvård. Yrkeserfa-
renheten som distriktssköterska varierade mellan 6–23 år. Alla delta-
garna i studien var kvinnor. För att få ett tillräckligt underlag var må-
let att få 20 deltagare. Enligt Danielsson (2017) anses 10–20 inter-
vjuer vara ett lämpligt antal då visst bortfall kan ske i 
datainsamlingen. På grund av pågående Coronapandemi ökade arbets-
belastningen för distriktssköterskor i kommunal verksamhet därför 
blev det svårare att rekrytera deltagare. Några distriktssköterskor sva-
rade först via mejl att de hade intresse att medverka i studien men på 
grund av den höga arbetsbelastningen valde de att avstå. Till slut sva-
rade fem distriktssköterskor i nordöstra Skåne att de ville medverka, 
varpå informationsbrev skickades ut (se bilaga 2). Ytterligare fyra di-
striktssköterskor rekryterades till studien via kontakt från kurskamrat i 
sydvästra Skåne. genom att informationen om studien skickades ut till 
enhetschef i den aktuella kommunen, och efter att enhetschef tillstyrkt 
genomförande av studien togs kontakt med distriktssköterskorna via 
mejl.  

Tillvägagångssätt 
Initialt togs telefonkontakt med 14 olika enhetschefer för hemsjukvård 
i fem olika kommuner i nordöstra Skåne angående förfrågan om till-
stånd att genomföra studien och hur de ställde sig till att medverka. 
Fem enhetschefer svarade att de ville medverka i studien, medan sex 
svarade att de inte hade möjlighet och tre av enhetscheferna svarade 
inte alls. De enhetschefer inom hemsjukvård som ställde sig positiva 
till studien fick informationsbrev (se bilaga 1) via mejl innehållande 
studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska överväganden. Detta skick-
ades ut i början av sommaren 2021. Enhetscheferna gav tillstånd till 
studien och därefter förmedlade de kontakt till distriktssköterskorna, 
men på grund av sommarsschema och lägre bemanning skulle vi åter-
komma och påminna enhetscheferna på nytt hösten 2021. Flera på-
minnelser skickades ut till enhetscheferna i början av hösten 2021, 
endast ett fåtal svarade. Ambitionen var att studien skulle genomföras 
inom hemsjukvården både på landsbygd och i tätort i nordöstra Skåne, 
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men på grund av svårigheter att rekrytera deltagare utvidgades områ-
det till sydvästra Skåne genom kurskamrat. Informationen om studien 
skickades ut till enhetschef i den aktuella kommunen, och efter att en-
hetschefen tillstyrkt genomförande av studien togs kontakt med di-
striktssköterskorna via mejl.  

Datainsamlingsmetod  
Individuella intervjuer genomfördes i form av semistrukturerad inter-
vjumetod. Semistrukturerade intervjuer är enligt Danielsson (2017) en 
form med öppna frågor som inte behöver tas i en viss ordning, för att 
inte förstöra samspelet mellan deltagare och författare. Denna metod 
är flexibel och ger utrymme för personens erfarenheter. Som stöd i in-
tervjun användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 3) med 
frågor och följdfrågor. Exempel på frågor vara om de kunde berätta 
om erfarenhet av egen upplevd sorg haft betydelse i mötet med perso-
ner i sorg i deras arbete som distriktssköterska? Eller om egen sorg in-
neburit svårigheter för dem i mötet inom hemsjukvården? Författarna 
var insatta i frågorna och intervjuguiden fungerade endast som ett 
stöd. Samtliga deltagare fick själva välja på vilket sätt intervjun skulle 
genomföras på. Fem deltagare valde att intervjuas digitalt via zoom 
och två valde via telefon och två valde personligt möte. En pilotinter-
vju genomfördes för att identifiera om frågorna och stödorden var 
lämpliga för studien (Henricsson & Billhult, 2017). Intervjuguiden be-
hölls som den var efter att pilotintervjun genomförts då den ansågs 
svara väl mot syftet. Båda författarna deltog under pilotintervjun och 
de två följande intervjuerna. En av författarna agerade intervjuare me-
dan den andre observerade och ansvarade för inspelningsutrustningen. 
De följande sex intervjuerna delade författarna och gjorde vardera tre 
intervjuer. Alla intervjuerna inleddes med frågor om bakgrundsin-
formation såsom ålder, kön och yrkeserfarenhet. Intervjuerna tog mel-
lan 40–60 minuter. De spelades in med diktafon för att författarna 
skulle kunna lyssna på intervjuerna flera gånger. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2014) bör intervjuer spelas in för att författarna inte ska 
missa pauser och tonfall. Intervjuerna transkriberades därefter orda-
grant. Samtliga intervjuer genomfördes hösten 2021. Alla intervjuerna 
ljudinspelades och sparades ner på ett USB-minne.  
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Analysmetod  
Analysen genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med ut-
gångspunkt i Graneheim och Lundmans (2004) rekommenderade till-
vägagångssätt vid sådan analys. Kvalitativ innehållsanalys är applicer-
bar vid olika sorters texter och tolkning kan göras på olika nivåer. Fo-
kus vid kvalitativ innehållsanalys är att beskriva variationer genom att 
identifiera skillnader och likheter i ett textinnehåll.  Det manifesta i 
texten handlar om det sagda ordet och det latenta handlar om det som 
sägs mellan raderna i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Analys-
processen startade med att hela intervjumaterialet lästes igenom ett 
antal gånger av författarna var för sig. Därefter diskuterades läsningen 
för att författarna skulle bilda sig en uppfattning om texten som hel-
het. Det i texten som svarade på syftet togs ut som meningsbärande 
enheter och kondenserades ner till meningsenheter och kodades. De 
koder som handlade om samma sak eller liknande, blev till en under-
grupp. Flera undergrupper som bedömdes hörde ihop blev till en kate-
gori. Under hela analysprocessen diskuterades hur meningsenheterna 
skulle kodas, hur koderna hörde ihop och hur de skulle kategoriseras. 
Analysprocessen gick fram och tillbaka flera gånger från meningsen-
heter till bildande av kategorier (se tabell 1.) innan författarna upp-
levde att materialet var tillräckligt genombearbetat.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 

Menings-
enhet 

Kondense-
rad me-
ningsenhet 

Kod Underka-
tegori 

Kate-
gori 

Tema 

-Jag känner 
med dem, (de 
sörjande) för-
söker hjälpa 
dem så gott 
jag kan och så 
visar jag för-
ståelse. Jag vi-
sar medkänsla 
att jag förstår 
dem och då är 
det lättare att 
arbeta och 
samarbeta 
(4) 

Känner med 
dem, visar 
medkänsla och 
förståelse, vil-
ket gör det lät-
tare att arbeta 
och samarbeta 

Med-
känsla 
och för-
ståelse   

En annan för-
ståelse för vad 
sörjande går 
igenom 

 
 
 
 
Egen sorg 
som pro-
fessionell 
tillgång 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Just det med 
anhöriga (i 
sorg) tror jag 
att man kan 
hantera bättre 
om man varit 
med om det 
själv  
(5) 

Tror att man 
kan hantera 
(bemöta) an-
höriga bättre 
genom att ha 
upplevt det 
(sorg) själv 

Hantera 
(bemöta) 
anhöriga 

Ett annat mod 
i att våga be-
möta den sör-
jande  

 
 
 
 

Distriktsskö-
terskans egen 
erfarenhet av 
sorg innebär 
främst en till-
gång i att möta 
sörjande men 
kan även vara 
en utmaning 

-Nackdelarna 
(egen sorg) är 
ju i såna fall 
att det kan bli 
för nära om 
det kommer 
någon som har 
samma som 
det pappa 
hade, då kan 
jag tycka det 
blir jobbigt 
(7) 

Nackdel att 
det kan 
komma för 
nära, om det 
(sjukdom) är 
för likt egen 
erfarenhet, blir 
då jobbigt 

Jobbigt 
om för 
likt egen 
erfaren-
het 

En annan svå-
righet att kon-
trollera käns-
lor som väcks 

 

 

 
 
Egen sorg 
som pro-
fessionell 
utmaning 
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Etiska överväganden 
Etikansökan lämnades in för godkännande till Hälsovetenskapliga rå-
det på Högskolan Kristianstad. Etikansökan med diarienummer 
U2021-2.1.12-1223 blev godkänd 1 juli, 2021. Forskningsetiska prin-
ciper följdes när det gällde informationskrav, samtyckeskrav, konfi-
dentialitetskrav och nyttjandekrav (Kjellström, 2017). Genom inform-
ationsbrev informerade författarna deltagarna om den aktuella studi-
ens syfte, upplägg, vad intervjuerna skulle användas till samt om hur 
studien skulle genomföras. Alla deltagarna fick information om stu-
dien både muntligt och skriftligt. Samtyckeskravet uppnåddes genom 
att deltagarna i studien fick information om att de hade rätt att själva 
bestämma över sin medverkan och att de kunde när som helst avbryta 
utan att ange orsak. Konfidentialitetskravet innebar att uppgifter om 
deltagarna gavs största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna 
förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem genom att 
data förvarades på krypterat USB-minne som förvaras inlåst. Enbart 
författarna och författarnas handledare och examinator kunde ta del av 
datamaterialet vid förfrågan. Samtliga intervjuer i studien har aviden-
tifierats så att ingen kan härleda vem informationen kommit ifrån, 
varje intervju har fått ett nummer för att kunna garantera anonymite-
ten. I linje med information om nyttjandekravet användes de insam-
lade uppgifterna från deltagarna endast för studiens ändamål.  

Enligt Kvale och Brinkmann (2014) måste konsekvenser och fördelar 
med att delta i en kvalitativ studie bedömas. Risker med deltagandet i 
studien enligt författarna kunde vara att intervjuerna väckte starka 
känslor hos deltagarna.   

Förförståelse  
Förförståelse innebär att man genom livserfarenhet skaffat sig kun-
skap och värderingar som påverkar oss i händelser som inträffar 
(Priebe & Landström, 2017). Båda författarna har erfarenhet av egen 
upplevd sorg i nära relationer. En utav oss har hastigt förlorat en föräl-
der då författaren var i trettioårsåldern. Den andra författaren har för-
lorat sin sambo/pappa till deras gemensamma son. Författarnas förför-
ståelse är att vi alla bär på en ryggsäck av egna upplevelser och erfa-
renheter av sorg och som kan påverka oss i våra möten med patienter 
och närstående i sorg. Priebe och Landström (2017) menar att medve-
tenhet om sin förförståelse får författarna att reflektera över vilken be-
tydelse den egna erfarenheten har. För att undvika att förförståelsen 
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styrde analys och resultat på ett otillbörligt sätt har handledning och 
seminarier där kurskamrater, handledare och examinator läst och 
granskat materialet varit betydelsefullt. 

Resultat  
Analysen resulterade i ett övergripande tema: Distriktssköterskans 
egen erfarenhet av sorg innebär främst en tillgång i att möta sörjande 
men kan även vara en utmaning, två kategorier: Egen sorg som pro-
fessionell tillgång och egen sorg som professionell utmaning och tre 
underkategorier (se tabell 2. nedan).  

 

 

Tabell 2. Översikt av studiens resultat 

Övergripande tema 

Distriktssköterskans egen erfarenhet av sorg innebär främst en tillgång 
i att möta sörjande men kan även vara en utmaning 

Kategorier                        Underkategorier 

Egen sorg som professionell tillgång         En annan förståelse för vad 
sörjande går 
igenom 

                                                                     Ett annat mod i att våga 
bemöta den 
sörjande 

Egen sorg som professionell utmaning        En annan svårighet att                                                                          
kontrollera 
känslor som 
väcks 

 

 



 20 

Egen sorg som professionell tillgång 
I resultatet beskrivs att egen förlust och upplevd sorg har betydelse 
genom att det ökar förståelsen, medkänslan och gör distriktssköters-
kan tryggare i sin yrkesroll när hon möter och samtalar med personer i 
sorg. Den egna erfarenheten hade gjort det lättare att sätta sig in i hur 
andra personer i sorg har det och detta gjorde mötet/samtalen mer äkta 
och genuina i jämförelse med tidigare när de var nyexaminerade sjuk-
sköterskor och då flera av distriktssköterskorna inte hade någon erfa-
renhet av sorg. 

En annan förståelse för vad sörjande går igenom 
Att ha en egen upplevd sorg upplevde flera utav distriktssköterskorna 
att det hade betydelse genom att det gav en annan förståelse i mötet 
med personer som är i sorg. Att distriktssköterskorna generellt förstod 
att sorg påverkar människan beskrevs som självklart. Genom den egna 
erfarenheten kunde de lättare förstå hur personerna kunde känna sig 
och hur sorg kan kännas i kroppen. De uttryckte att sorgen kan kännas 
av både psykiskt och fysiskt. Psykiskt genom starka känslor och fy-
siskt genom att det gör ont i både kropp och själ. En distriktssköterska 
beskrev att det var intressant med känslor eftersom hon kunde påver-
kas olika känslomässigt beroende på situation. Den egna erfarenheten 
av förlust och sorg gjorde att hon förstod hur tankar och känslorna 
gjorde fysiskt ont i kroppen. Distriktssköterskorna påtalade även att 
den egna upplevda sorgen ökade medkänslan för personer som är i 
sorg. Det blev lättare att sätta sig in i den sörjandes situation och visa 
medkänsla. Genom den egna erfarenheten fick de en annan förståelse 
som flera av distriktsköterskorna uttryckte var en stor skillnad jämfört 
med när de som yngre, nyutbildade och utan egen erfarenhet av sorg. 
Det var då svårare att sätta sig in i och förstå personer i sorg. Innan 
egen erfarenhet av egen sorg visste de inte riktigt vad sorg innebar och 
hur det påverkade. De beskrev att de kunde känna sig mer nervösa och 
spända, vilket bidrog till att det blev mer stelt när de mötte personer i 
sorg eller när de skulle ta hand om ett dödsfall med allt som det inne-
bar. Distriktssköterskorna uttryckte att efter egen upplevd sorg blev 
allt betydligt lättare att förstå. Flera av distriktsköterskorna lyfte för-
delar med egen upplevd sorg som de tog med sig in i sin yrkesroll. De 
blev mer beredda på vilka känslor som kan komma och att människor 
reagerar olika. De beskrev även sig mer beredda på att möta starka 
känslor så som att personerna blev ledsna, arga, chockade eller inte vi-
sade någonting inför andra. Med egen kännbar förlust och upplevd 



 21 

sorg blev distriktssköterskorna mer ödmjuka och förstående för perso-
nernas olika reaktioner vid sorg.  

Jag tror kanske inte man tänker på det, men att man vet ju 
hurdant det känns och att det finns nog någonstans att man 
har det med sig som en erfarenhet när man träffar andra an-
höriga (intervju 2). 

Flera av distriktssköterskorna beskrev att erfarenhet av till exempel att 
sitta vak hos en egen anhörig hade varit till nytta, då det bidrog till en 
ökad förståelse för vad personer i sorg kan ställas inför. Att genom att 
tänka på sina egna anhöriga och det distriktssköterskan varit med om 
som privatperson och relatera det till liknande situationer i yrket 
ökade förståelsen för vad andra personer går igenom. De beskriver att 
den egna upplevda sorgen gjort dem mer eftertänksamma och de 
kunde känna igen känslorna som personer i sorg upplevde. Distrikts-
sköterskorna uttryckte att de lättare kunde samtala och informera om 
till exempel vad som kommer ske när det blir vård i livets slutskede 
och vad som kommer hända med den döende under olika faser. De 
upplevde att de gjorde detta på ett mer genuint sätt efter egen upplevd 
sorg och kände mer självförtroende i sin yrkesroll genom att själv ha 
varit anhörig i liknande situation. En distriktssköterska berättade om 
sin pappa som avlidit och hur mycket det påverkade henne. Den erfa-
renheten tog hon användning för i sitt yrke genom vetskapen om hur 
det är att vara närstående. En distriktssköterska berättade om sin egen-
upplevda förlust vilken beskrevs som mer naturlig och väntad genom 
att den sorgen var relaterad till ålderdom och sjuka mor- och farför-
äldrar som avlidit, men menade att även den erfarenheten gav ökad 
förståelse och medkänsla för personer i sorg. Hon beskrev vidare att 
hon ofta möter personer i livets slut och i olika åldrar, och att närstå-
endes sorg är individuell beroende på situation/omständighet och ålder 
på den döende. Det var svårare att acceptera situationen om det var en 
yngre person. En annan distriktssköterska menade att hon kunde på ett 
fint sätt berätta om hur viktig den närstående är vid den döendes sida, 
för att inge trygghet och lugn hos den som vårdas i livets slut. Hennes 
erfarenhet var att trots att det kan upplevas mycket svårt och jobbigt 
kan den sörjande sedan se tillbaka och se det som en sista fin tid till-
sammans, att i efterhand kunna känna hur fint och värdefullt det var 
att få vara med den sista stunden i deras liv.  
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Jag tycker mest det har underlättat för jag tänker ofta på min 
farmor och direkt när jag kommer hem till någon … så visar 
jag förståelse och känner att det kunde ha varit min farmor 
(intervju 4). 

Att distriktssköterskorna hade ökad förståelse efter egen förlust och 
upplevd sorg gav dem också en trygghet i att våga visa detta till perso-
ner i sorg genom en gest som en kram eller en beröring. De kunde lät-
tare känna med personerna, och för en distriktssköterska var det vik-
tigt att visa att hon försökte hjälpa dem genom att visa att hon fanns 
där och vara förstående. 

Ett annat mod i att våga bemöta den sörjande 
Egen upplevd sorg hade påverkat flera av distriktssköterskorna genom 
att de tyckte att den erfarenheten hade gjort det lättare att bemöta per-
soner i sorg. Det hade bidragit till ökad trygghet och självförtroende i 
deras yrkesroll. Genom att veta hur sorg påverkar på olika sätt så var 
de mer beredda på olika reaktioner från personer i sorg. De visste att 
gråt, ilska, upprördhet med mera är naturliga reaktioner och att då inte 
som distriktssköterska ta det personligt utan veta att det är kopplat till 
situationen som den sörjande befinner sig i. Att våga prata, ställa frå-
gor, ”inte tassa på tå” utan våga visa att man finns där och även kunna 
uttrycka sig mer personligt. Det gjorde mötet mer äkta när de själva 
vet hur sorg känns och den erfarenheten bidrog till trygghet i mötet 
med personer i sorg. 

Man vågar ställa frågor på ett annat sätt och man vågar säga 
och liksom man kan tänka sig och kanske ge lite tips och så-
där. Så jag vet hur det känns för då kommer man lite närmare 
när man bjuder på sig själv (intervju 6). 

Egen sorg hade gjort dem mer öppna i samtal med personer i sorg som 
att sitta ner tillsammans och prata gamla minnen och hur personen va-
rit. Att den egenupplevda sorgen gjort att de vågade och kunde ut-
trycka sig på ett annat sätt i samtalet än de kunnat tidigare. En di-
striktssköterska beskrev sitt uppdrag inom hemsjukvård som ett he-
dersuppdrag. Hon vill göra rätt, vill vara nära och professionell. Hon 
hade ambitionen att vara ett ankare och inge trygghet för personer i 
sorg. Att som distriktssköterska se sig som en viktig person i sorge-
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processen och finnas till för närstående med frågor. Att vara ”boll-
plank”, förklara förlopp, och smärtlindring med mera i livets slut-
skede. De närstående ska veta att ”man” kommer när det behövs. Det 
skapar förtroende och inger trygghet.  

 Nu 32 år senare så är det ju klart att jag säger inte alls 
samma saker som jag gjorde då, jag trodde ju då att jag visste 
vad sorg var men det visste jag ju inte (intervju 8). 

En distriktssköterska berättade om ett möte med en person i sorg som 
var mycket ledsen, där hon använde sin kunskap och erfarenhet från 
självupplevd sorg. Hon berättade för den drabbade om vad som hän-
der vid dödsögonblicket och att för distriktssköterskan hade bilden 
från dödsögonblicket bleknat, medan positiva minnen hade förstärktes 
med tiden. För henne kändes det där och då rätt att bjuda på sig själv 
och sin egenupplevda sorg. 

Egen sorg som professionell utmaning 
I resultatet framkom även att egen förlust och sorg kunde försvåra 
mötet med sörjande genom att det var svårt att behålla sin profession-
alitet. Svåra situationer som påminde för mycket om kännbara privata 
upplevelser framkom kunna vara utmanande, vilket tycktes ha att göra 
med när i tid, distriktssköterskan själv upplevt sorg och hur långt hen-
nes egen sorgebearbetning kommit. När liknande situationer väckte 
smärtsamma minnen av egen sorg kunde det bli svårt att kontrollera 
egna känslor 

En annan svårighet att kontrollera känslor som väcks 
Egen upplevd sorg kunde även upplevas som extra svårt beskrevs av 
några av distriktssköterskorna. Beroende på hur nära i tid de själva 
hade upplevt sorg och under vilka omständigheter deras sorg uppkom-
mit. Att inte ha bearbetat sin egen sorg ordentligt kunde försvåra att 
möta personer i sorg i vissa situationer. Framför allt var det liknande 
händelser/förlopp som påminde för mycket om egen förlust och upp-
levda sorg som väckte smärtsamma känslor. De beskrev att de fick då 
kämpa med känslor för att hålla sig på en professionell nivå. En di-
striktssköterska uttryckte att när hon gav en patient palliativ vård och 
som hade samma diagnos som hennes egen pappa haft, upplevde hon 
omvårdnadsarbetet svårt då situationerna påminde om varandra. En 
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annan distriktssköterska menade att när ett dödsfall som inträffat pri-
vat varit traumatiskt triggade det smärtsamma känslor som kunde var 
svåra att hantera, och det blev svårt att hålla fasaden uppe. 

En av distriktssköterskorna valde att inte arbeta kvar inom hemsjuk-
vård en period efter att en av hennes anhörig som haft hemsjukvård 
avlidit i hemmet. Det påminde henne för mycket om den egna förlus-
ten och känslorna i sorgen och det kändes svårt att då arbeta kvar i 
hemsjukvården. När någonting kom för nära en personlig smärtsam 
händelse blev det svårare att hålla ihop. Hon tyckte att den egna upp-
levda sorgen påverkade hennes yrkesprofession negativt, hon menade 
att hon vill visa medkänsla, men inte riskera gråta hysteriskt vid om-
vårdnad i samband med sorg. Distriktssköterskan beskrev stunder då 
hon tänkte på hur skulle hon klara av situationen utan att bli för be-
rörd. Att visa känslor menade hon inte vara fel, men ville samtidigt ha 
förmågan att behålla sitt professionella sätt. Distriktssköterskan min-
des att ibland fick hon stanna upp, titta i taket, eller i samband med att 
läkemedel skulle dras upp kunde hon samla ihop sig och sina tankar. 

Det som har påverkat mig efter egen upplevd sorg känner jag 
nog att jag har svårare för att behålla den professionella bi-
ten, att jag behöver anstränga mig mer för att inte känna för 
mycket empati och är det då någonting som kommer lite 
närmre så blir det svårt (intervju 7). 

Metoddiskussion  
I studien undersöktes distriktssköterskors erfarenhet av vilken bety-
delse egen upplevd sorg har i mötet med personer i sorg inom hem-
sjukvården. Således valdes en kvalitativ induktiv ansats som bedöm-
des vara en lämplig metod för att ge svar på syftet (Henricson & Bill-
hult, 2017). Metoden i föreliggande studie kommer diskuteras utifrån 
trovärdighet (trustworthiness) vilket enligt Graneheim och Lundman 
(2004) innebär att en röd tråd kan ses genom studien som helhet och 
att resultatet svarar på studiens syfte. För att bedöma trovärdigheten 
och studiens vetenskapliga kvalitet används begreppen trovärdighet 
(credibility), pålitlighet (dependability), bekräftelsebarhet (confirma-
bility) och överförbarhet (transferability) diskuterats (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). 
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Diskussion kring urvalet distriktssköterskor alternativt sjuksköterskor 
har förts under processen då möjligheten att få fler intervjuer hade 
ökat om urvalet även inkluderat sjuksköterskor. Specialistsjuksköters-
kor med inriktning mot distriktssköterska valdes ändamålsenligt då 
författarna går den specialistutbildningen och ville därför belysa 
denna yrkesgrupps erfarenheter av egen upplevd sorg. Samtliga delta-
gare i studien hade egen erfarenhet av sorg vilket kan anses stärka stu-
diens trovärdighet. Deltagarna hade varierande åldrar, bakgrunder och 
erfarenheter vilket kan stärka resultatets trovärdighet och pålitlighet 
enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Att det var endast kvinnor i 
studien kan anses som en svaghet då det vore intressant att även fått 
veta hur om männens erfarenheter av egen upplevd sorg har någon be-
tydelse. Men den kvinnliga dominansen av distriktssköterskor kan för-
klaras av att det är så verkligheten ser ut. Då det var svårt att rekrytera 
deltagare i enbart planerat område utvidgades området även till syd-
västra Skåne genom snöbolls- eller bekvämlighetsurval via studie-
kamrat vilket kan anses som en svaghet dock uppfylldes kriterierna 
hos deltagarna. 

På grund av rådande Coronapandemi genomfördes intervjuerna digi-
talt via zoom, telefon eller via personligt möte. Samtliga deltagare fick 
själva bestämma hur de ville att intervjun skulle genomföras vilket 
kan stärka trovärdigheten och pålitligheten i studien genom att de 
kunde välja det sättet som de kände sig mest bekväma med. Förfat-
tarna har en uppfattning om att det digitala sättet att intervjua, via till 
exempel zoom kan ha påverkat intervjuerna genom att mötet blev mer 
opersonligt och stelt. Någon av informanterna upplevds nervös och 
obekväm med att prata via zoom. Medan någon annan var helt be-
kväm mad zoom. Författarna anser att det kan ha påverkat intervju-
erna negativt, genom att det troligen inte gett det djupet i materialet i 
jämförelse som vid ett personligt möte. Telefonintervjuerna som gjor-
des var trovärdiga men saker som kroppsspråk föll bort vilket gjorde 
det viktigt att vara mer uppmärksam på deltagarnas tonläge. Enligt 
Danielsson (2017) är förutsättningen för att skapa en innehållsrik och 
djup intervju en trygg och ostörd miljö. För att få ett utförligt svar på 
syftet användes semistrukturerade öppna frågor. När intervjuaren inte 
fick tillräckligt utvecklat svar användes följdfrågor. Enligt Danielsson 
(2017) är semistrukturerad intervjumetod lämplig för att få svar på 
personers upplevelser och erfarenheter. En intervjuguide användes 
med få frågor med tillhörande följdfrågor. Vilket ger möjlighet till 
ökad reflektion och en djupare intervju. Alla deltagarna har fått 
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samma frågor, men följd frågorna har varierat beroende på vad di-
striktssköterskorna svarade på de fasta frågorna. Frågorna i intervju-
guiden har identifierats för att de ska svara mot studiens syfte. Att för-
fattarna valt semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 
har möjliggjort en öppen intervju med följdfrågor där deltagarna fritt 
kunnat berätta om sina erfarenheter för att få svar på syftet.  

För att bekräfta att intervjufrågorna var relevanta och svarade på syftet 
gjordes en pilotintervju vilket anses stärka trovärdigheten (Danielsson, 
2017). Intervjuguiden behölls med samma frågor då den ansågs hålla 
god kvalitet och gav svar mot syftet. På grund av osäkerhet kring att 
intervjua och tekniken var båda författarna med på pilotintervjun och 
de två följande intervjuerna. Författarna har diskuterat ifall detta kan 
ha påverkat informanten negativt, då vi var två som deltog vilket 
kunde leda till att informanten kunde känna ett visst underläge. Enligt 
Kvale och Brinkmann (2014) kan maktobalans ses som en svaghet i 
studien. Författarna bedömer att det inte har påverkat resultatet i stu-
dien då endast en av författarna höll i intervjun medan den andre ob-
serverade och skötte tekniken för att inte påverka samtalet. 

Då syftet var att belysa distriktssköterskors erfarenhet valdes och ge-
nomfördes analys med en kvalitativ innehållsanalys med utgångs-
punkt och inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) tillväga-
gångssätt. Kvalitativ innehållsanalys bedömdes lämplig till studien ge-
nom att den möjliggör beskrivning av variationer, skillnader och lik-
heter i data genom framarbetning av meningsenheter, koder, 
underkategorier och kategorier. Båda författarna har analyserat 
materialet både enskilt och tillsammans, vilket kan öka studiens tro-
värdighet och bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Pålit-
ligheten kan anses stärkt genom att författarna tydligt har beskrivit 
analysprocessen och sin förförståelse där båda har erfarenhet av egen 
upplevd sorg i nära relationer. Författarnas förförståelse är att egna 
upplevelser av sorg påverkar mötet med personer i sorg. Författarna 
har haft detta i beaktande under hela processen.  

Med överförbarhet menas att hur resultatet kan överföras till andra 
sammanhang och situationer (Mårtensson & Fridlund 2017). Förfat-
tarna har strävat efter att tydliggöra samtliga delar i metoden vilket 
bör underlätta läsarens bedömning av studieresultatets överförbarhet. 
Som distriktssköterska behövs både fördjupad kunskap om sjukdomar 
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och sjukdomstillstånd samt att ha förmågan att sätta sig in i andra per-
soners känslor och upplevelser. Författarna bedömer att det inte är en-
bart distriktssköterskor som har nytta av kunskapen om hur egen upp-
levd sorg påverkar människor utan kan även vara användbart för fler 
yrkeskategorier inom vården eftersom alla yrkeskategorier kan träffa 
på personer i sorg oavsett arbetsplats. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa hur distriktssköterskors erfarenhet av vil-
ken betydelse egen upplevd sorg har i mötet med personer i sorg inom 
hemsjukvården. Temat som framkom i studien var: Distriktssköters-
kans egen erfarenhet av sorg innebär främst en tillgång i att möta sör-
jande men kan även vara en utmaning. Studien lyfter således fram att 
egen sorg har betydelse i mötet. Författarna har valt att diskutera 
samtliga underkategorier: En annan förståelse för vad sörjande går 
igenom, ett annat mod i att våga bemöta den sörjande och en annan 
svårighet att kontrollera känslor som väcks.  

En annan förståelse för vad sörjande går igenom. Det framkom i re-
sultatet att egen upplevd sorg har betydelse både genom att det kan 
underlätta och ge en annan förståelse för personer i sorg. Detta styrks i 
studien av Barbour (2016) som fann att relationer skapas mellan sjuk-
sköterskor och patienter och därmed byggs en ökad förståelse upp hos 
sjuksköterskorna. Distriktssköterskorna i föreliggande studie uttryckte 
att ha egen upplevd sorg kunde vara till fördel, då de själva visste vad 
det innebar. De beskrev det som en självklarhet att de förstod att per-
soner blir påverkade av sorg men att efter egen upplevd sorg fick de 
en annan och djupare förståelse som lett till att de kunde lättare känna 
med andra personer i sorg. De menade att händelser i privatlivet 
kunde påverka dem i deras yrkesroll. Enligt Dossey´s omvårdnadteori 
är det viktigt att ha förståelse för fysiska, psykiska, andliga och soci-
ala faktorer i personers liv. Distriktsköterskor bör tänka och ge om-
vårdnad ur ett holistiskt perspektiv, se till helheten. Förstå mänsklig 
natur och helande. Se till patientens bästa, vilja göra gott och försöka 
hjälpa patient och dennes familj på bästa sätt. Att som distriktsskö-
terska ha en förmåga att se hela människan i hela sitt sammanhang 
och att vara närvarande i samtalet med de involverande är betydelse-
fullt. Dossey (2008) beskriver fem komponenter som utgör byggstenar 
i omvårdnadsteorin: healing, metaparadigm, pattern of knowing och 
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fyra kvadranter. Den femte komponenten ger en bild av de fyra övriga 
komponenterna interagerar relaterat till patienten och sjuksköterskans 
holistiska omvårdnad. Teorin möjliggör en helhetsuppfattning genom 
tal, skrift och lärdom som kan leda till ny kunskap som distriktsskö-
terskor kan ta med sig och ha användning för i sin yrkesroll. Dossey 
beskriver även hur personlig utveckling hos exempelvis distriktsskö-
terskan kan leda till en djupare förståelse i omvårdnaden (Dossey, 
2008). Den förståelse som distriktssköterskan fått genom egen upp-
levd sorg kan ge ett ökat självförtroende och även en känsla av trygg-
het hos personer i sorg, det byggs upp en form av gemenskap och 
kemi mellan distriktsköterskan och den sörjande. I en studie av Treg-
galles och Lowrie (2018) beskrev arbetsterapeuter att vid egen på-
gående sorg blev deras eget arbete inom palliativ vård mer ömt och 
känslosamt, samt att det var viktigt att vara medveten om sina egna 
känslor och reaktioner för att kunna behålla professionaliteten (Treg-
galles & Lowrie, 2018). Att visa förståelse för den sörjande kan leda 
till ett ökat förtroende för distriktssköterskan.  

Ett annat mod i att våga bemöta den sörjande. Det framkom i resulta-
tet att egen erfarenhet av sorg gjorde att distriktssköterskorna kände 
sig mer bekväma med att ställa frågor och prata med personer i sorg. 
De upplevde att de lättare kunde skapa ett förtroende och det kändes 
mindre tillgjort när de själva hade erfarenheten av sorg. Den egna 
upplevda sorgen gjorde även det lättare för dem att veta hur de skulle 
agera i situationer med personer i sorg. Med egen erfarenhet av sorg 
var de också mer beredda på olika reaktioner hos personer i sorg som 
kunde uppkomma som till exempel ilska, upprördhet och gråt. Di-
striktssköterskorna i föreliggande studie påtalade vikten av att våga 
visa känslor då det kunde uppfattas som fint och genuint samtidigt 
som de skulle vara professionella och inte visa för mycket känslor. I 
en studie av Rachel och Francesco (2018) framkom att vårdpersonal 
som utsätts för flera dödsfall och sorg på sin arbetsplats utvecklades 
personligen. Vårdpersonalen upplevde att detta med tiden bidrog till 
en trygghet i yrkesrollen i mötet med personer i sorg. Den egna upp-
levda sorgen gjorde även det lättare för dem att veta hur de skulle 
agera i situationer med personer i sorg (Rachel & Francesco, 2018). 
Författarna till föreliggande studie reflekterar över om det kan vara så 
att egen upplevd sorg gör samtalet med personer i sorg mer äkta vilket 
förmodligen bidrar till att öka förtroendet för distriktssköterskan.  
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En annan svårighet att kontrollera känslor som väcks. En annan 
aspekt som framkom i studien var att distriktssköterskorna kunde se 
svårigheter med att bibehålla professionaliteten om deras egna känslor 
blev för påtagliga, vilket kunde försvåra mötet med personer i sorg.  
Det blev tydligt när situationen påminde dem om deras egna privata 
upplevelser kring sorg. Liknande framkom i en studie av Funk et al. 
(2017) som beskriver att sjuksköterskor strävade efter att agera pro-
fessionellt i arbetet då de upplevde egen sorg. Sjuksköterskorna kunde 
känna motstridiga rollidentiteter när de mötte personer i sorg i sitt ar-
bete under eget pågående sorgearbete. I sitt arbete upplevde de att de 
fick åsidosätta sina känslor av sorg då det inte var lämpligt att visa 
starka känslor inför patienter och anhöriga. Å ena sidan måste de för-
bli starka och fungera som ett stöd till personer i sorg, samtidigt som 
de själva påverkades känslomässigt av situationen (Funk et al., 2017). 
I föreliggande studie framkom att eget pågående sorgearbete kunde 
komplicera mötet med personer i sorg.  Det kunde leda till att di-
striktssköterskor till och med bytte arbetsplats då privat sorg gjorde 
sig för mycket påmind. Även detta styrks i studien av Puia et al. 
(2013) som beskriver hur sjuksköterskor efter ett dödsfall försökte 
kontrollera och hålla ihop sina känslor för att ta sig igenom arbetspas-
set och kunna arbeta vidare, samt kunna bemöta närstående i sorg på 
ett professionellt sätt. I omvårdnadsteorin av Dosseys (2008) är en av 
komponenterna healing, som står för att vilja göra gott, främja helande 
och ge energi (Dossey, 2008). I föreliggande studie framkommer att 
det är värdefullt att kunna bemöta och vara professionell, kunna ge 
stöd och våga vara närvarande även i svåra situationer och samtal. I en 
studie av MacConell et al. (2013) visar resultatet att sjuksköterskor 
kan ha oro över att de skulle vara oprofessionella om de visar känslor 
inför anhöriga och kollegor. Benbenishty et al. (2020) bekräftar att 
sjuksköterskor utsätts för känslomässiga utmaningar i sitt arbete och 
kan behöva prata om sina känslor för att se till sitt eget välbefinnande 
för att orka stödja personer i sorg. Ett sätt är att våga prata med sina 
kollegor om svåra situationer för att förhindra egen ohälsa. 

Distriktssköterskan bör ha ökad insikt i hur sorg påverkar hen person-
ligen och även kollegorna. Det är viktigt att vara uppmärksam på kol-
legan som är i sorg och kunna hjälpa till när det är möjligt beroende 
på var kollegan är i sitt sorgearbete. Att som distriktssköterska ha en 
förmåga att se hela människan i sitt sammanhang och att vara närva-
rande när man samtalar med patienten och dennes närstående. Genom 
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sin kunskap om sorg, yrkeserfarenhet och närvaro blir distriktssköters-
kan en del i processen för patienten och närstående. Distriktssköters-
kan ska arbeta på ett etiskt korrekt sätt, respektera personen, vara upp-
märksam och lyhörd och visa att hen finns där även i svåra situationer, 
bekräfta patient och närstående vilket kan vara förtroendeskapande.  

Att ha en empatisk förmåga och att ha förståelse för andra personer ut-
tryckte flera av distriktssköterskorna som en viktig egenskap. En stu-
die av Pruthi och Goel (2014) visade att ett känslomässigt och person-
ligt engagemang var till fördel för vårdpersonal då det hjälpte dem att 
växa som personer och blev mer kapabla till att möta personer i sorg. 
Distriktssköterskorna i föreliggande studie påtalade att det var en skör 
balansgång mellan att visa lagom mycket känslor så som att bli tår-
ögd, då det kunde anses som fint att bli berörd och kan ses som en 
medmänsklig handling. Författarna tänker att som distriktssköterska är 
det viktigt att våga finnas där och inte vara rädd för att visa känslor.     

Kliniska implikationer 
Resultatet i föreliggande studie visar att distriktssköterskors erfarenhet 
av egen sorg påverkar dem både i yrkeslivet och i privatlivet. Det är 
viktigt att som distriktssköterska våga vara närvarande i mötet med 
personer i sorg. Det kan vara genom en klapp på axeln och visa att 
man finns där. Det kan vara fint att visa känslor och samtidigt vara 
professionell. Det är viktigt att det finns utrymme i arbetet för att 
hinna se och uppmärksamma hur patienter, närstående och kollegor 
som upplevt sorg mår. 

Förslag till fortsatt forskning  
Fler studier behövs för att lyfta fram betydelsen av hur vårdpersona-
lens egna erfarenheter av sorg påverkar dem. Det behövs bland annat 
fler studier som fokuserar på hur vårdpersonalen påverkas i sitt arbete 
under och efter sorgearbete. Studier som fokuserar på att uppmärk-
samma vårdpersonal i sorg kan på sikt ge ökad förståelse och ökad 
medvetenhet i arbetslaget och hos chefer och ledning i olika verksam-
heter inom vården.  
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Slutsats  
Resultatet visade att egen upplevd sorg ger en annan förståelse och 
underlättar för distriktssköterskor i samtal med personer i sorg men 
även att egen sorg kunde innebära utmaningar då upplevelser i privat-
livet blev för likt situationer i arbetet. Som distriktssköterska förväntas 
man ha en förmåga att vårda patienter ur ett helhetsperspektiv och 
kunna bemöta anhöriga i olika situationer. Dock är distriktssköterskan 
en människa med egna känslor och erfarenheter som kan påverka hen 
i sin yrkesroll. Studien bidrar till ökad kunskap om distriktssköters-
kans erfarenhet av egen upplevd sorg i mötet med personer i sorg 
inom hemsjukvården. Lite forskning finns kring hur egen upplevd 
sorg påverkar och denna studie bidrar med ökad insikt i hur personliga 
erfarenheter påverkar distriktssköterskan i hens yrke. Medvetenheten 
om att känslor påverkar både privat- och yrkeslivet kan ge en ökad 
förståelse för distriktssköterskan i samtalet med personer i sorg. Under 
studiens genomförande har författarna läst flertalet studier som påtalat 
att det finns ett behov hos vårdpersonal att få kompetensutveckling 
och handledning inom ämnet sorg för att kunna bemöta personer i 
sorg. Vidare upplever författarna att det inte finns många studier om 
den egna sorgens betydelse hos vårdpersonal och att det generellt pra-
tas för lite om hur sorg påverkar oss och att det därför är viktigt att 
lyfta fram. För ett hållbart arbetsliv för vårdpersonal är det viktigt att 
känna sig trygg och kompetent i sin yrkesroll i mötet med personer i 
sorg och våga prata med sina kollegor om svåra situationer för att för-
hindra egen ohälsa.                                                                                                  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

Demografi 

-Ålder 

-Kön 

-Sjuksköterskeutbildning: När, arbetat var, hur länge? 

-Specialistutbildning: När, arbetat var, hur länge? 

-Yrkesverksam på nuvarande arbetsplats? 

-Antal år i yrket som sjuksköterska respektive distriktssköterska 

 

Intervjuguide 

-Kan du helt fritt berätta om vad du tänker och känner om sorg rent 
allmänt? 

- Kan du berätta om i vilka situationer/sammanhang du möter perso-
ner i sorg i ditt arbete?  

-Kan du berätta om din erfarenhet av- att egen upplevd sorg har bety-
delse i ditt arbete som distriktssköterska rent allmänt sett?  

-Kan du berätta om din erfarenhet av- att egen upplevd sorg har bety-
delse i mötet med personer i sorg i ditt arbete som distriktssköterska? 

-Kan du berätta ifall egen sorg underlättat och varit till nytta i mötet 
inom hemsjukvården?  

-Kan du berätta ifall egen sorg inneburit svårigheter för dig i mötet 
inom hemsjukvården? 

-Kan du ge exempel på någon händelse där du känner att din erfaren-
het av egen sorg haft betydelse i ett möte med en person i sorg inom 
hemsjukvården? 
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-Vilka fördelar respektive nackdelar stöter du på genom att ha erfaren-
het av egen upplevd sorg i ditt arbete? 

Exempel på följdfrågor: 

-Kan du utveckla detta mer? 

-Kan du berätta mer om…? 

-Kan du ge något exempel på detta? 

-Hur menar du då? 

-Hur tänker du kring det? 

-Hur känner du då? 

 

Avslutande frågor: 

-Är det något mer du vill tillägga eller berätta mer om? 

-Om vi upplever att vi har ytterligare följdfrågor efter avslutad inter-
vju, får vi lov att kontakta dig igen per telefon för att komplettera? 

 


	HKR Sorg DIGITAL
	Rapport nr 1 2022 Till tryck
	Förord
	Har egen upplevd sorg någon  betydelse i mötet med personer i sorg inom hemsjukvården?  - Distriktssköterskors erfarenheter
	Sammanfattning

	Innehållsförteckning
	Inledning
	Bakgrund
	Sorg
	Hemsjukvård
	Distriktssköterskans roll

	Syfte
	Metod
	Design
	Kontext
	Urval
	Tillvägagångssätt
	Datainsamlingsmetod
	Analysmetod
	Etiska överväganden
	Förförståelse

	Resultat
	Egen sorg som professionell tillgång
	En annan förståelse för vad sörjande går igenom
	Ett annat mod i att våga bemöta den sörjande

	Egen sorg som professionell utmaning
	En annan svårighet att kontrollera känslor som väcks


	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion
	Kliniska implikationer
	Förslag till fortsatt forskning
	Slutsats
	Referenser


