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MedlidandeMedlidande

Att vårda från hjärtat – 
sjukskötares uttryck för 

medlidande

Tidigare forskning har beskrivit medlidande (compassion) (1) som hjärtat eller 
den grundläggande kärnan i vårdandet (2,3). Medlidande beskrivs även som 

grunden för vårdandets etiska koder (4) och är ett av de fem värden som krävs 
av en professionell sjukskötare (5). Samtidigt som intresset för medlidande 

som forskningsområde har vuxit de senaste åren kan vi konstatera att fokus 
ofta har varit att beskriva medlidande som fenomen, med andra ord förstå vad 

medlidande är (6–13).  
I den här studien fokuserades istället sjukskötares erfarenheter av hur 

medlidandet kommer till uttryck i mötet med patienter. Artikeln utgör en 
bearbetning av ett manus som tidigare publicerats på engelska (14).

av Jessica Hemberg & Lena Wiklund Gustin

I forskningen beskrivs medlidande som en kom-
plex och multifacetterad psykologisk och social 
process som är en del av människans natur (15) 
samt djupt relationell (12, 16). Medlidande utgår 
från en genuin kontakt och en medvetenhet den 
andre personen, samt en stark vilja att försöka 
lindra den andras lidande (12, 17–20). Olika attri-
but ingår i medlidande, och nämns i olika omfatt-
ning i olika studier. 

Begrepp som närvaro, förståelse, känslighet, 
värdighet och respekt förekommer i en rad stu-

dier, liksom att vårdare är engagerade, närvaran-
de, lyssnar, och svarar an på den andres lidande 
och även synliggör och bekräftar såväl det som 
patientens möjligheter och unika sätt att vara 
som ett sätt att också visa vägar ut ur lidandet 
och hjälpa personen (2, 16, 20–22). Medlidan-
de beskrivs även som en dygd som kan kultive-
ras som en del av en persons karaktär (9, 18, 19, 
21–23). Medlidande relateras därigenom även till 
etiska aspekter av vårdande som en respons som 
leder till handling för att lindra andras lidande 

(10, 12, 25). 
Värt att notera i sammanhanget är också att 

Gilberts (15) betonar att medlidande inte är sy-
nonymt med vare sig empati eller sympati, utan 
att båda dessa begrepp tillsammans med en 
icke-dömande, fördragsamhet, omsorg om den 
andre samt känslighet kännetecknar lidandet. 
Han menar vidare att lidandet kommer till uttryck 
i olika färdigheter och förmågor, som att kunna 
visualisera den andres situation, uppmärksam-
ma och reflektera över vad som sker i situationen, 
med patienten och inom en själv vilket förutsät-
ter att personen också har kontakt med sina egna 
känslor och även kan förnimma hur det är att så-
väl ge som ta emot medlidande. Detta konkreti-
seras sedan i handling i syfte att lindra lidande, 
samt i en mellanmänsklig atmosfär känneteck-
nad av värme. Därmed berör Gilbert (15) inte bara 
vad lidandet är, utan hur det kommer till uttryck, 
och han lyfter också medlidande som centralt för 
människors hälsoprocesser.

Samtidigt som forskningen lyfter fram värdet 
av medlidande konstaterar Hassmiller (26) att 
medlidande inte får tillräckligt stort utrymme i 
vården. Detta är i linje med McCaffrey och Mc-
Connell (9) som lyfter fram att institutionella mil-
jöer såväl kan underlätta som begränsa uttryck 
för medlidande. Flera forskare konstaterar också 
att det behövs fler studier ur vårdares perspektiv, 
bland annat för att förstå vårdares erfarenheter 
och uttryck för medlidande (27–29). 

Syfte 
Studien syftar till att beskriva vårdares levda er-
farenheter av hur medlidande kommer till uttryck 
i mötet med patienter inom hemvårdskontext. 
Fokus läggs således på att skapa förståelse för 
vårdares erfarenheter av vad som kännetecknar 
medlidande och hur det kommer till uttryck i mö-
tet med patienten. Begreppet ”uttryck” skall här 
förstås i vid mening, och omfattar således såväl 
vad sjukskötare strävar efter att göra som deras 
hållning.

Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen bygger på Eriks-

sons caritativa vårdteori (30, 31) och på Watsons 
filosofi och teori om transpersonellt vårdande 
(transpersonal caring) (32). Enligt den caritativa 
vårdteorin är människan centrum för vårdandet 
och bör behandlas med värdighet (30, 31). Ur 
ett vårdvetenskapligt perspektiv kan patientens 
lidande lindras i en vårdande relation där sjuk-
skötaren ser varje patient som en unik människa, 
visar medlidande och strävar efter att bevara pa-
tientens värdighet trots lidande (33). Att erkänna 
lidande är också ett ”meddelande” om att man är 
öppen och tillgänglig för den andra.

Medlidande kan också förstås i förhållande till 
det som Watson (34) med hänvisning till Levinas 
(34) beskriver som att tillhörigheten, dvs. vår öm-
sesidiga kontakt med andra, ontologiskt föregår 
vårt varande som separata individer och därmed 
våra rationellt intellektuella och världsliga strä-
vanden (belonging before being) (1). Med hjälp av 
metaforerna ”att hålla den andras liv i våra hän-
der” och ”ansiktets etik” (ethics of face) (1) argu-
menterar Watson (36) för att det är kärleken som 
stöder och förbinder människor med varandra 
och påminner oss om en annan dimension genom 
vilken vi kan upprätthålla vår mänsklighet på en 
djupare nivå.   

Design och metod 
Materialet bestod av texter från intervjuer med 
tolv sjukskötare (åldersintervall 23–64, elva kvin-
nor och en man) om deras erfarenheter av med-
lidande i mötet med patienter i hemvårdskontext. 
Intervjuerna varade 60–90 minuter. 

Alla intervjuer transkriberades av den första 
författaren och analyserades sedan med en fe-
nomenologisk-hermeneutisk analys i tre steg 
enligt Lindseth och Norberg (37). Metoden kän-
netecknas av en rörelse mellan helhet och delar, 
mellan förståelse och förklaring, och mellan te-
ori och empiri. I det första tolkningssteget läste 
båda forskarna självständigt allt transkriberat 
intervjumaterial, varefter var och en formulerade 
en första naiv förståelse av innebörden av texten 
som helhet. I följande steg, den tematiska struk-
turanalysen, identifierades meningsenheter vilka 
kondenserades, jämfördes med varandra och ab-
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TEMAN UNDERTEMAN

Att möta varandra som människor Att visa genuint intresse 

Att vara ärlig och naturlig 

Att främja patientens värdighet

Att vara i stunden Att ha modet att vara närvarande 

Att vara tillsammans i tystnad 

Att vara nära någon 

Att vara ansvarig inför den andra Att vara lyhörd 

Att inte överge 

Att vara i en kärleksfull gemenskap Att dela lidande 

Att dela sin egen sårbarhet 

MedlidandeMedlidande

straherades till subteman och teman. I detta ske-
de, som Lindseth och Norberg i linje med Ricoeur 
(38) beskriver som förklarande är det texten som 
text, och den horisont texten öppnar som är i fo-
kus, snarare än de enskilda berättelserna. Slutli-
gen relaterades de olika delarna till varandra och 
till den teoretiska referensramen i en tolkad hel-
het, varvid förståelsen kan nyanseras. 

Etiska överväganden
Etiskt tillstånd att utföra studien beviljades av 
de tre organisationer där deltagarna rekrytera-
des. Informerat samtycke gällande deltagande i 
studien och hantering av data för forskningsän-
damål.  Studien följde rekommendationerna från 
Forskningsetiska delegationen (39). 

Resultatet
Resultatpresentationen följer de tre stegen i den 
fenomenologisk-hermeneutiska metoden. Efter-

som studien utgår från ett sjukskötarperspektiv 
så bör formuleringar om vad som sker med pa-
tienter förstås som sjukskötares antaganden om 
detta, snarare än som beskrivningar av ”hur det 
är” för patienterna.

Naiv förståelse 
Den naiva förståelsen, med andra ord den första, 
spontana tolkningen av materialet som helhet 
visar att medlidande för sjukskötare verksamma 
i en hemvårdskontext innebär att agera från ens 
eget hjärta och ha modet att vara närvarande för 
den andra i en tillitsfull vårdrelation. 

Strukturanalys
Den tematiska, strukturanalysen resulterade i 
fyra teman och tio underteman. Teman var: att 
möta varandra som människor, att vara i stunden, 
att vara ansvarig inför den andra, och att vara i en 
kärleksfull gemenskap. Teman och underteman 

och deras innehåll beskrivs nedan och en översikt 
ges i tabell 1.

Att möta varandra som människor 
Medlidande innebär ofrånkomligen att människor 
möts och blir berörda av varandra. Detta möte 
sträcker sig bortom rollen som ”patient” respek-
tive ”sjukskötare” och handlar om att sjukskötaren 
på ett ärligt och ödmjukt sätt behandlar patienten 
med värdighet genom att visa att patienten som 
person är i centrum för sjukskötarens omsorg. Att 
möta varandra som människor innebär att visa 
genuint intresse för patienten som person. Det-
ta kan skapa förutsättningar för patienten att ta 
emot sjukskötares uttryck för medlidande, efter-
som det signalerar till patienten att man ser hur 
personen har det och bryr sig om det. Ett sätt att 
visa intresse är att använda icke-verbala uttryck:

Jag tar ögonkontakt, jag ser dem i ögonen så 
att de kan se en ärlig blick och att [jag är] ödmjuk 
... de kan bestämma hur de vill ha det ... allting är 
på deras villkor. 

Att möta varandra som människor innebär 
också att vara ärlig och naturlig. Sjukskötaren kan 
göra detta genom att vara närvarande och till-
gänglig för patienten utan själviska krav. Genom 
att vara ärliga i sina intentioner skapas förutsätt-
ningar för det tillitsfulla mellanmänskliga sam-
spel som kännetecknar medlidande. Att möta 
varandra som människor innebär även att främja 
patientens värdighet: ”

Definitivt ... [sjukskötaren måste placera sig på 
en lägre nivå än patienten] eftersom jag är gäst i 
patientens hem. Jag kommer dit på deras villkor. 
Och då ser jag vad vi kan göra tillsammans ... Allt 
måste vara enligt patientens önskemål. Om jag 
inte jobbar så ... blir det inget medlidande...”.

Genom att exempelvis sitta ner och vara lugn 
kommunicerar sjukskötaren att han eller hon av-
ser att ödmjukt lyssna på patienten och att pa-
tienten är värd att investera tid och engagemang 
i.

Att vara i stunden 
Att vara i stunden innebär att sjukskötare strävar 
efter att ”vara” här och nu med patienten. Att vara 

i stunden innebär att ha modet att vara närva-
rande genom att skapa ett utrymme för patien-
ten att uttrycka sitt lidande. Deltagarna noterade 
ändå att alla patienter inte kan uttrycka sitt lidan-
de med ord. Detta utrymme sträcker sig bortom 
det verbala och medlidande framstår således 
inte bara som ett gensvar på en patients verbala 
berättelser utan innebär också att vara tillsam-
mans i tystnad. Sjukskötare behöver ibland ”sitta 
på händerna”, dvs. avstå från att agera, snarare 
än att utföra olika uppgifter eftersom otålighet 
och uppgiftsorientering är ett hot mot patientens 
värdighet genom att patientens egna erfarenhet-
er och behov inte prioriteras. Detta beskrivs som 
att ”vara borta från stunden” och agera snarare än 
”att vara i stunden”. ”Att inte vänta i tystnad kan 
återväcka patientens lidande och ”stänga [förhål-
landet] ner [knäpper med fingrarna] ... bara så-
där”.

Att vara i stunden innebär också att medlidan-
de kommer till uttryck genom att vara nära nå-
gon. Denna närhet ses som ett sätt att kommuni-
cera till patienten att sjukskötaren är närvarande, 
tillgänglig och villig att dela den andras lidande:” 
När vi sitter nära uppstår någon form av spän-
ning ... och jag tror att jag är öppen för att ta emot 
[vad personen än vill öppna för] och [medlidan-
de] öppnar ett sätt för det”. Det handlar således 
inte bara om fysisk närhet utan också om att vara 
känslomässigt nära på ett sätt som kan skapa ut-
rymme för patienter att uttrycka sitt lidande. Att 
vara i stunden som ett uttryck för medlidande 
innebär följaktligen att visa att man är tillgänglig 
för den andra och villig att närma sig det som kan 
vara smärtsamt både att bära och dela.

Att vara ansvarig inför den andra
Medlidande innebär också ett grundläggande 
ansvar inför den andre som kommer till uttryck i 
sjukskötarens naturliga villighet att ta hand om 
och vara lyhörd för patienten. Detta innebär att 
sjukskötarna är ansvarig inför den andra och har 
ansvar att förstå för patienten i relation till den-
nes omgivning och livssituation, inklusive de när-
stående och vilken betydelse detta sammanhang 
för patientens hälsa och lidande. Sjukskötare kan Tabell 1. Teman och underteman.
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lära känna patienten genom att prata om icke 
sjukdomsrelaterade saker som patienten är in-
tresserad av. Ansvaret inför den andra sträcker sig 
med andra ord bortom de gränser som ett med-
icinskt perspektiv på ohälsa innebär, och bygger 
snarare på personcentrering och naturlig vård 
tillsammans med den medmänniska som lider, 
snarare än att ta över ansvaret. 

”Om man vill se ... om man vill höra. Och om 
man vill hjälpa till. Då finns det inga problem. ... 
Man måste vara uppmärksam på saken. För jag 
kommer inte att uppfatta den om jag inte vill”.

Att ha ansvar inför den andra innebär också 
medlidande kommer till synes genom sjukskö-
tares intention att inte överge. Detta innebär att 
sjukskötaren fortsätter vara patientens stödjande 
medmänniska även i stunder då det är svårt, och 
då sjukskötaren kan uppleva sig själv som makt-
lös:

”Min uppgift är att locka dem att vandra upp-
åt ur den mörka dalen ... Och först och främst att 
hjälpa dem att nå högre. Men också att jag går 
med dem på resan ner ... ... och när det är bakslag 
och det är nedförsbacke, så följer samma trygghet 
[jag, sjukskötaren] ... ofta när de får dåliga nyhe-
ter, då är jag denna trygghet [som inte överger], 
men förblir stabil [även om allt annat förändras]”. 

Att vara i en kärleksfull gemenskap
Medlidande framstår också som ett delande, inte 
bara den andras lidande utan av ens egen sår-
barhet. Att vara i en kärleksfull gemenskap till-
låter sjukskötare att dela lidande, vilket är ett sätt 
att inte bara vara närvarande och ”vara med” utan 
också att ”vara för” den andra på ett sätt som 
upplevs som stödjande: 

”Jag tror att de får styrka från mig ... och att de 
inte är ensamma ... Det är en gemenskap ... Jag 
förmedlar ’jag är här med dig’...”.

Att vara i en kärleksfull gemenskap innebär 
också att dela sin egen sårbarhet. Medlidande 
kommer till uttryck genom att sjukskötare delar 
något av sig själva, exempelvis   att de beröras av 
den andras lidande eller känner sig otillräckliga, 
något som kräver mod och också öppnar för den 
andres sårbarhet.

”Ja, just det ... [tårarna från sjukskötaren kan 
visa patienten] att man är en människa ... och det 
gör det även möjligt för även de tuffaste att vara 
sårbara tillsammans med mig. Eftersom de ser 
att jag också är sårbar, så kan de också ha modet 
att visa sig sårbara”.

Tolkad helhet
Den tolkade helheten kan förstås som en syntes 
av den naiva förståelsen, resultaten från struk-
turanalysen och den teoretiska referensramen. 
Att möta varandra som människor och att vara i 
stunden framstår som ett uttryck för medlidan-
de. Sammanflätat med att vara ansvarig inför 
den andra och att vara i en kärleksfull gemen-
skap framstår sjukskötarnas upplevelser av att 
förmedla medlidande i hemvårdskontext som ett 
övergripande tema – ”Att agera från ens inre et-
hos, sitt hjärta av godhet och kärlek”. Det djupa 
ethos och fokus på den andra som ses här synlig-
gör också att medlidande inte kan reduceras till 
att bli berörd av den andres lidande och sträva ef-
ter att lindra det, utan också handlar om att vär-
na om patientens värdighet. Med utgångspunkt 
i Watsons (34) tankegångar om att tillhörighet 
föregår varandet och Erikssons (30) ontologiska 
hälsomodell framstår ömsesidigheten framstår 
detta ”att höra till” och vara en människa bland 
människor som ett grundläggande villkor för 
sjukskötares medlidande. Denna tillhörighet kon-
stitueras genom vårdares ethos och synliggörs i 
att medlidandet kommer till uttryck inte bara som 
görande i form av konkreta interventioner för att 
lindra lidande, utan också i sjukskötares sätt att 
ha ansvar, vara tillsammans med den andre, för-
stå och svara på vad patienten uttrycker. (se figur 
1 på följande sida)

Sjukskötares medlidande kommer till uttryck 
när de är närvarande och delar stunden med en 
patient genom att ”vara” (t.ex. sitta bredvid en 
patient eller hålla en patients hand), vilket kan 
hjälpa patienten att hitta modet att också våga 
vara i stunden. Patientens värdighet bekräftas 
också när sjukskötare är tillgängliga för en pa-
tient på ett ärligt och ödmjukt sätt och kan vänta 
i tystnad snarare än att omedelbart börja agera 

för att exempelvis kontrollera situationen utgå-
ende från sina egna värderingar eller för att skapa 
distans till sina egna reaktioner. I denna väntan 
finns både fysisk och emotionell närhet där sjuk-
skötaren tillåter sig att bli berörd, för att kunna 
agera med utgångspunkt i den andre snarare än 
utifrån egna behov av att prestera. Att ”göra ing-
enting” och ”bara vara” tillsammans med patien-
ten är i detta sammanhang också ett uttryck för 
medlidande och väsentligt i de situationer som 
är svåra att förändra. Omvänt kan sjukskötare 
kränka patientens värdighet om de engagerar sig 

i omedelbar handling i ett försök att undvika att 
beröras av patientens lidande, eftersom patien-
ter genom sådana handlingar kan uppfatta att de 
inte bör blotta sitta lidande och kan uppfatta att 
lidandeuttryck omedelbart måste ”fixas” (jfr 33). 
Genom att vara i och dela stunden av lidande och 
sårbarhet kan sjukskötare skapa ett utrymme där 
patienter kan närma sig sin egen sårbarhet och 
erkänna samt närma sig sitt lidande på ett nytt 
sätt. När lidande delas och sårbarhet återkommer 
kan både sjukskötaren och patienten uppleva en 
tillväxt i relation till liv och hälsa. Sådan närhet 

Figur 1. Studiens resultat: När medlidandet kommer till uttryck.
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gör det möjligt för sjukskötare att engagera sig 
i medkännande handlingar som lindrar lidande 
och därmed erbjuder patienter en paus (om bara 
ett ögonblick) från lidande (jfr 40). Sett ur det-
ta perspektiv framstår medlidande således som 
kommer till uttryck grundat på människors öm-
sesidighet och tillhörighet, snarare än som något 
sjuksköterskor gör eller kan förmedla som en in-
tervention. 

Diskussion
Studien syftade till att beskriva vårdares levda er-
farenheter av hur medlidande kommer till uttryck 
i mötet med patienter inom hemvårdskontext. 
Vi fann att medlidande kommer till uttryck när 
sjukskötare agerar utifrån sitt inre ethos, hjärta 
av godhet och kärlek. Dessa handlingar kan för-
stås som uttryck för en ontologisk tillhörighet, ett 
förbund människa-till-människa snarare än som 
interventioner sjukskötare gör inom ramen för en 
asymmetrisk relation och patient (jfr 34, 41). Sam-
tidigt som detta är i linje med tidigare forskning 
där medlidande identifierades som en dygd (9, 
18, 19, 21, 23, 24), så indikerar resultatet också att 
medlidande inte kan reduceras till något som kan 
läras in som ”medlidsamma interventioner”, utan 
att det har rötter i vår mänskliga natur, vilket för 
övrigt också bekräftas av biopsykologisk forsk-
ning som visar att vi är fysiologiskt predisponera-
de på att svara an på andra människor genom de 
s.k. spegelneuronerna (42). 

Som vi ser här är medlidande vård inte bara en 
fråga om sjukskötare lär känna varje patient som 
människa. Det handlar också om sjukskötare gör 
sig tillgängliga på ett sätt som ger en grund för 
en ömsesidigt sjukskötar-patientrelation, som 
överskrider asymmetrin i vårdrelationen där en 
person är beroende av den andras goda vilja och 
professionalism. Detta är i linje med det person-
liga band som Sundin och Jansson (43) beskri-
ver, vilket kan förstås som att stödja patienten i 
kampen med lidandet (33). I linje med detta sä-
ger Godlaski (27) att medlidande på många sätt 
är mer besläktad med vänskap än med någon-
ting annat. Han konstaterar att även om en sådan 
uppfattning kan vara obekant eller till och med 

tolkad som osäker när den betraktas i ett pro-
fessionellt hälsosammanhang, ligger skillnaden 
mellan de två i att medlidande förekommer på 
professionell nivå medan sådan vänskap (dvs. vad 
andra anser är medlidande) inte uppstår i sam-
ma utsträckning på den personliga nivån som på 
den professionella nivån. Godlaski (27) fortsätter 
och skriver att: ”Den medlidande klinikern påmin-
ner om en professionell vän som hjälper oss att 
leva igenom och prata genom erfarenheterna av 
sjukdom, lidande, förlust och sorg, samtidigt som 
hans medlidande framgår tydligt”. Pellegrino och 
Thomasma (44) hävdar också att yrkesverksamma 
(betraktade som en professionell vän) har mycket 
kunskap och erfarenhet, som ”icke-professionel-
la” vänner vanligtvis saknar. 

Godlaski (27) hävdar att medlidande egent-
ligen inte är något man gör, utan snarare något 
som en annan individs lidande lockar fram i en, 
och säger att: ”Hon och jag är länkade i en slags 
moralisk dans där ingen leder och ingen är ledd” 
(27). Enligt Young-Mason (45) är tillhörighet ab-
solut nödvändig för medlidande, och genom att 
vara medlidande lär sig en individ mer om sårbar-
heten i att vara människa. Denna typ av erfaren-
heter skapar grund för den kreativa förståelse 
som är nödvändig för en persons förståelse och 
”självtransponering” till andras situation (18, 46).  
Detta innebär inte att bara ”tänka sig in i” hur den 
andre har det, utan handlar om att vara närva-
rande och mötas i en situation där såväl sjukskö-
tarens egen som patientens existens berörs. Som 
Jull (18) konstaterar kräver medlidande handling 
från den medlidande. I detta sammanhang är det 
dock viktigt att notera att handling inte är syno-
nymt med konkreta åtgärder. 

Att medvetet vara i stunden och ibland också 
avstå från att agera och istället ge tid som gåva är 
en aktiv handling, om än i stillhet. Tystnad, närhet 
och ett ödmjukt tillvägagångssätt kan således var 
uttryck för medlidande. Att vara i en tyst tillhörig-
het (med den andra) gör det möjligt för sjukskö-
tare att förstå den andra (jfr. 43) och kan jämföras 
med den typ av intuitiv kunskap som beskrivs av 
van der Cingel (47). Vård baserad på intuitiv kun-
skap innebär att sjukskötare väntar på patienter 

och är närvarande, tillgängliga och beredda att 
möta mörker och lidande i nuet (jfr 22, 47, 48). 
Centralt i sammanhanget är att som Hammar-
ström (50) konstaterar, vara öppen för den andre 
och tillåta patientens uttryck för lidande att göra 
intryck på en själv, utan att ta avstånd från den 
andre. Detta kräver mod, och forskning om mo-
raliskt mod knyter också detta till engagemang, 
kärlek och medlidande (50–53). I och med det-
ta kommer ansvaret inför den andre snarare att 
handla om att i enlighet med Lèvinas (35) tankar 
om ansvarets etik inte om att ta över ansvar, utan 
om att skapa förutsättningar för ett gott liv för 
den andre inte bara som patient utan också som 
medmänniska. Detta återspeglas i den här stu-
dien av att sjukskötare talar om att man ska bry 
om sig från sina hjärtan.

Saunders (29) konstaterar att ”Medlidande hör 
hemma vid patientens säng eller sjukrum, inte på 
folkhälsoläkarens eller epidemiologens kontor”. 
Samtidigt som vi ser tillhörighet och människ-
ors förmåga att svara an på andras lidande som 
ontologiskt och en del av människans natur är 
vi också medvetna om att detta kan vara utma-
nande för sjukskötare. Att möta andras lidande, 
och kanske också sina egna tankar om att inte 
kunna göra nog i situationen, kan väcka känslor 
av maktlöshet och osäkerhet. Att då försöka ta 
kontroll eller undfly en situation som vi uppfattar 
som ohanterlig och kanske även hotfull är precis 
som medlidande en del av vår mänskliga natur 
(15). Utan reflektion kan det vara svårt att hålla 
isär verkligheten som den presenterar sig för oss 
genom tankar som ”jag kan inget göra”, eller ”jag 
måste göra något konkret”, och verkligheten som 
dem är, det vill säga att det kan vara tillräckligt att 
stanna kvar och ”lida med” den andre. Det finns 
med andra ord en risk för att handlandet utgår 
från egna behov av trygghet och kontroll snarare 
än patientens behov av att kanske ”bara” ha nå-
gon vid sin sida i en svår stund.  

Frågan är då hur sjukskötares förmåga och mod 
att bli berörda av den andres lidande kan utveck-
las på ett sådant sätt att den kan balansera den 
utmaning som mötet med andras lidande inne-
bär. Med utgångspunkt i Gilberts (15) forskning, 

men också i forskning om självmedkänsla (55), så 
behöver en person kunna visa sig själv medkänsla 
och ta hand om sina egna reaktioner i mötet med 
den andres lidande. Om inte finns det en risk att 
personen överväldigas av sitt eget lidande och 
blir upptagen med att hålla det ifrån sig, istället 
för att ”lida med” den andre. Ofta utvecklas den-
na förmåga i och med att vi i svåra situationer får 
ta emot medlidande från andra som hjälper oss 
att förstå och reflektera över det svåra, eller som 
hjälper oss igenom lidandet genom att finnas där. 
Att vårda och ställas inför andras lidande innebär 
emellertid en ny situation där tidigare erfaren-
heter inte alltid är tillräckliga. Studenter och oer-
farna sjukskötare kan därför behöva möta lärare, 
handledare och erfarna kollegor som i sin håll-
ning ger uttryck för medlidande, visar förståelse 
för att möten med andras lidande kan göra ont 
och ger stöd i reflektion runt de egna reaktioner-
na – oavsett om dessa handlar om goda möten 
med patienters lidande, eller om situationer där 
det varit svårt att vara närvarande och ”lida med” 
patienten. I dessa möten kan en förståelse såväl 
för de egna reaktionerna som för innebörden av 
medlidande växa fram (41, 55), och ansvaret inför 
den andre utvecklas då även till att kunna bära 
ansvar för sina egna reaktioner.

När sjukskötare har förmåga att ta hand om 
sina egna reaktioner och vara närvarande i mötet 
med den andre framstår också medlidande som 
en aspekt av ömsesidighet och tillhörighet tydli-
gare. Därigenom kan mötet med andras lidande 
också bli en källa till energi och tillfredsställelse 
(56, 57). 

Konklusioner
Om medlidande relateras till den ontologiska ni-
vån, och knyts samman med tillhörighet mellan 
människor som ett grundvillkor för tillvaron, så 
förefaller det rimligt att anta att uttryck för med-
lidande som en mellanmänsklig akt är oberoende 
av kontext även om konkreta interventioner för 
att lindra lidande kan kopplas till kontextspecifi-
ka faktorer. De erfarenheter av att ge uttryck för 
medlidande som sjukskötare inom hemvården 
beskrivit i denna studie, kan således ha relevans 
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även inom andra kontext. Dock behövs ytterligare 
forskning på detta område.

När medlidandet kommer till uttryck är det i ett 
sammanhang av mänsklig kontakt, ömsesidighet 
och tillhörighet, snarare än som en konkret inter-
vention. Detta innebär inte att interventioner inte 
behövs, sjukskötare bör intervenera för att lindra 
lidande, men sådana interventioner kan vara rik-
tade mot lidandet och även ske på basen av nå-
gon annans bedömning utan att vara uttryck för 
medlidande. 

När medlidande kommer till uttryck handlar 
det snarare om att sjukskötaren har mod att öd-
mjukt och i en anda av medmänsklighet och kär-
lek engagera sig i mötet med patienten och att 
handlingar för att lindra lidandet – om så bara att 
vara tysta tillsammans – kan få en annan grund 
än standardiserade interventioner. Detta kan leda 
till en vårdande gemenskap som även den lindrar 
lidande. Att förstå att medlidande inte innebär 
att göra men att vara kan möjligen lindra stress 
för sjukskötare som annars kan känna sig tvungna 
att agera och ”lösa” svårigheter under möten med 
lidande patienter.
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