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Sammanfattning 

 

Bakgrund: 
Inom akutsjukvård behandlas och vårdas kritiskt sjuka eller skadade patienter 

till följd av trauma eller sjukdom. Sannolikt kommer de i sällskap av 

närstående som kan vara oroliga och rädda. Om patienten dessutom plötsligt 

avlider kan situation bli traumatisk för närstående och resultera i bestående 

men. Omhändertagande av närstående i dessa situationer är därför av stor vikt 

och ligger inom sjuksköterskans kompetensområde. Genom att belysa 

sjuksköterskans erfarenheter av dessa möten syftar vi till att få en djupare 

förståelse och öka kunskapen inom omhändertagandet av närstående i 

samband med plötsliga dödsfall. 

Syfte:  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående i 

samband med dödsfall inom akutsjukvård, med särskilt fokus på plötslig 

död.  

Metod: 
Elva vetenskapliga artiklar har analyserats i enlighet med Fribergs (2017) 

metod och sammanställts i en litteraturöversikt. De använda databaserna var 

CINAHL Complete, Medline with Full Text samt PubMed. Både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar inkluderades i resultatet.  

Resultat: Denna litteraturöversikt resulterade i fyra huvudteman: sjuksköterskans 

upplevelser och uppfattning av dödsfall. Arbetsrelaterade faktorer med 

underteman utbildning, erfarenhet och miljöns påverkan. Närvaro av 

närstående med underteman vid återupplivningsförsök och hos döende 

patienter Sjuksköterskans roll i mötet med närstående med underteman 

sjuksköterskans kommunikativa roll och sjuksköterskans praktiska roll. 

Diskussion: 
I metoddiskussionen diskuterades styrkor och svagheter med 

litteraturöversikten. Styrkorna låg i författarnas gemensamma arbete att hitta 

relevanta vetenskapliga artiklar samt att vidare minska risken för språkliga 

feltolkningar då artiklarna var skrivna på engelska. I resultatdiskussionen 

diskuterade författarna den emotionella påverkan sjuksköterskor kan uppleva 

samt sjuksköterskans roll i samband med plötsliga dödsfall. Vidare 

diskuterades hur närstående kunde påverkas av bristen på avskildhet inom 

akutsjukvården och hur det kunde relateras till Roys adaptionsmodell. 

Resultatet diskuterades även mot bakgrunden samt annan forskning. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskans erfarenheter, närstående, akutsjukvård, plötslig död. 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: In emergency medical care critically sick or injured patients are being cared 

and treated for following trauma or disease. They are likely accompanied by 

their family members who can be frightened and scared. If the patient also 

suddenly dies the situation can be traumatic for the family members and 

result in lasting marks. The care of family members in these situations is 

there for important and this lies within the nurses’ area of competence. By 

illustrating nurses’ experiences of these encounters we aim to receive a 

deeper understanding and knowledge in caring for family members in 

conjunction with sudden death.      

Aim: The aim was to illustrate nurses’ experiences of encountering with family 

members in conjunction with death in emergency medical care, with a 

particular focus on sudden death. 

Method: Eleven scientific articles were analyzed in accordance with Fribergs (2017) 

method and complied in a literature review. The databases CINAHL 

Complete, Medline with Full Text and PubMed were used. Both quantitative 

and qualitative articles were included in the result.   

Results: This literature review resulted in four main themes: Nurses experiences and 

perception of death. Work related factors with subthemes education, 

experience and environmental impact. Presence of family members with 

subthemes during resuscitation attempts and with dying patients. Nurses 

role while encountering with family members with subthemes nurses 

communicative role and nurses practical role. 

Discussion: In the method discussion the authors discussed strengths and weaknesses 

with the literature review. The strengths were a joint effort to find relevant 

scientific articles and to further reduce the likelihood of linguistic 

misinterpretations when the articles were written in English. In the outcome 

discussion, the authors discussed the emotional impact nurses may 

experience as well as the nurse's role in the event of sudden deaths. 

Furthermore, it was discussed how family members could be affected by the 

lack of privacy in emergency medical care and how it could be related to 

Roys adaptation model. The result was also discussed against the 

background and other research. 

Keywords: Nurses experiences, family members, emergency medical care, sudden 

death.  
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Inledning 

År 2016 besökte cirka två miljoner vuxna människor sjukhusbundna akutmottagningar i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Bland dessa två miljoner människor var det troligtvis 

många som hade en eller flera närstående med sig eller som senare kom och hälsade på. Ett 

besök inom akutvården kan upplevas skrämmande och i en del fall traumatiskt för patienter 

såväl som för närstående. Författarnas intresse för sjuksköterskans möte med närstående 

väcktes efter att de hade praktiserat inom palliativ vård, där vikten av stöd till närstående fick 

en större innebörd. Palliativ vård har närstående som en av dess hörnstenar där de ses som en 

viktig del i vården och där de görs delaktiga. Som sjuksköterska är mötet med närstående en 

stor del av vardagen och därav är det relevant att öka kunskapen om dessa möten. Efter att ha 

varit så nära döden och sett vilket stöd närstående kan få inom palliativ vård ökade intresset 

för hur stödet ser ut i situationer där döden inte var väntad. I den litteratur som lästs under 

utbildningens gång är patienten av naturliga skäl i fokus. Författarnas uppfattning är att det 

finns en tendens att närstående glöms bort inom akutsjukvården som kännetecknas av att 

mycket händer på kort tid. I detta arbete ämnar författarna skapa en större förståelse för mötet 

med närstående vid dödsfall inom akutsjukvården genom att belysa sjuksköterskans 

erfarenheter. 

 

Bakgrund  

I bakgrunden förklaras och identifieras centrala begrepp samt tidigare forskning för att skapa 

en övergripande förståelse för ämnet. Akutsjukvård, närstående, dödsfall och sjuksköterskan 

kommer att presenteras i bakgrunden samt begreppens relation till varandra för att skapa en 

större förståelse för ämnet.  

 

Akutsjukvård 

Inom akutsjukvård behandlas och vårdas kritiskt sjuka eller skadade patienter (Arvidsson, 

2013). Akutsjukvården omfattas ofta av medicinska kontroller och behandlingar i en miljö 

med mycket teknisk utrustning. Inom akutsjukvården övervakas patienternas vitala funktioner 

noggrant vilket också ligger till grund för prioriteringar för patienter. Den sjukvårdspersonal 

patienten träffar kommer från olika professioner som tillsammans arbetar i team. 

Akutsjukvården kännetecknas av att mycket händer under kort tid, likaså kan möten med 

sjukvårdspersonalen ske hastigt. Den akuta situationen kan innebära att livets skörhet gör sig 
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påmind hos patienter och närstående. På grund av det kan vårdrelationen bli mer sårbar och 

därför kan patienter och närstående behöva stöd i de existentiella frågor som uppkommer.  

Till skillnad från planerad vård innebär akutsjukvård åtgärder som måste ske snarast 

(Arvidsson, 2013). Sjukdomar och trauman av allvarligare eller livshotande art omhändertas 

på akutmottagningar efter en initial läkarbedömning och akuta behandlingsåtgärder. Beroende 

på skadan eller sjukdomens karaktär förflyttas patienten därefter vidare till andra avdelningar 

som bland annat infektions-, kirurg-, medicin- eller intensivvårdsavdelningar för vidare 

behandling. Akutsjukvård utövas även utanför sjukhus inom ambulansen. Fokus för detta 

arbete ligger på akutsjukvård som bedrivs inom akutmottagningar och 

intensivvårdsavdelningar. Närstående som kommer till sjukhusen kan vara i behov av att prata 

med någon (Ekström, Göransson, Karlsson & Wireklint, 2014) De tas oftast omhand av en 

sjuksköterska eller undersköterska och under dagtid kan det finnas möjlighet kontakt med 

kurator. 

 

Närstående 

Närstående är ett av många begrepp som tillsammans med bland annat anhöriga används för 

att benämna patientens familj, släkt och vänner (Dahlberg & Segesten, 2010). Enligt 

Socialstyrelsen (2004) innefattar begreppet närstående de personer som den enskilde 

individen känner en nära relation till. Anhörig beskrivs som en familjemedlem eller annan 

nära släkting (Socialstyrelsens, 2004). Dahlberg och Segesten (2010) menar att närstående ur 

ett vårdvetenskapligt perspektiv hänvisar till den person som patienten själv angivit som 

närstående och som i sin tur accepterat denna roll. Dessa individer behöver inte vara 

besläktade, det kan röra sig om en vän, kollega eller granne. Det utesluter dock inte att det är 

en make/maka, en förälder, barn eller annan släkting. 

Den närstående har inga rättigheter att ställa krav på vården såvida patienten inte själv har 

möjlighet att ta emot information eller om patienten är ett barn (Dahlberg & Segesten, 2010). 

När det gäller barn är det både en rättighet samt en skyldighet att engagera närstående för god 

vård. Föräldrar och andra närstående till svårt sjuka barn behöver ofta stöd vilket även 

närstående till sjuka vuxna kan behöva. Kring detta finns inga lagstadgade krav men är av 

etiska skäl en självklarhet att erbjuda. Det ligger i sjuksköterskans uppgift att tillvarata 

närståendes kunskap och resurser samt föra patientens talan i de fall det anses nödvändigt. 

Dahlberg och Segesten menar vidare att det finns flera skäl för att närstående bör få mer 

uppmärksamhet i vårdvetenskapen. Människan skapar sammanhang i samspel med andra 
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människor och närstående är oftast närmast patienten. Således kan ett gott samarbete mellan 

sjukvårdspersonal och närstående gynna patientens möjligheter till att bevara eller återfå 

hälsa.  

Turner-Cobb, Smith, Ramchandani, Begen och Padkin (2015) visade i sin studie att 

närstående till svårt sjuka patienter på en intensivvårdsavdelning framförallt upplever oro och 

rädsla. De upplever dessutom osäkerhet som kommer till uttryck i form av ångest, ilska och 

frustration.  

 

Närståendestöd 

I en rapport från Socialstyrelsen (2013) beskrivs hur ett nytt arbetssätt för stöd av anhöriga 

vid akutmottagningen på Danderyds sjukhus kommit till. I rapporten benämns 

närståendestödet som anhörigstöd varför författarna i det här arbetet använt sig av begreppet 

anhöriga i denna del. Socialstyrelsen (2013) beskriver att många sjukhus är bemannade med 

kuratorer som finns tillhands i krissituationer, dessa är dock inte alltid tillgängliga under 

kvällar och nätter. Det nya anhörigstödet var från början endast avsett för anhöriga i samband 

med dödsfall men kom senare att involvera alla i behov av stöd på akutmottagningen. 

Ansvaret för den nya anhörigfunktionen lades på undersköterskorna med motiveringen att de 

var mer tillgängliga än sjuksköterskorna som även ansvarade för mediciner. Av de 60 

undersköterskorna erhöll tio särskild utbildning i anhörigstöd. Det nya anhörigstödet beskrevs 

ha medfört flera positiva aspekter. Personalens attityd gentemot anhöriga förändrades, 

samspelet dem emellan förbättrades samt att anhöriga tidigare förbereddes inför en förändrad 

livssituation. En av de initiala svårigheterna som uppmärksammades var att en del 

undersköterskor hade svårt att ta på sig rollen som anhörigstödjare. Undersköterskorna 

menade att arbetsuppgifterna som anhörigstödjare även skiljde sig från de fysiska 

arbetsuppgifter som de normalt associerades med. 

 

Dödsfall inom akutsjukvård 

Människors uppfattningar kring döden har under de senaste decennierna förändrats i Sverige 

(Kock-Redfors, 2002). Idag uppfattar många döden som mycket skrämmande och obekant. 

Närstående är mer passiva vid omhändertagandet av döende som nu i större utsträckning 

bedrivs av professionell personal. Alla människor kan behöva stöd när en närstående avlider 

och behovet är särskilt stort vid oväntade dödsfall. Kock-Redfors (2002) menar vidare att alla 

dödsfall är unika men att sorgereaktionen och bearbetningen blir svårare vid oväntade 
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dödsfall. Plötsligt oväntade dödsfall kan dessutom vara skadligt för närstående eftersom de 

tillhör högriskgruppen för psykisk och fysisk ohälsa. Genom ett bra omhändertagande vid det 

akuta skedet kan den fortsatta sorgebearbetningen underlättas. 

 

Plötslig och oväntad död 

Plötslig död enligt Nationalencyklopedin (Plötslig död, u.å.) beskrivs som dödsfall till följd av 

sjukdom som sker direkt utan föregående symtom, eller strax efter symtomen brutit ut. I detta 

arbete innefattar plötslig död även obevittnade dödsfall av tidigare stabila patienter som 

upptäckts senare, till exempel på morgonen. Eftersom denna definition inte täcker alla 

aspekter som arbetet syftar till att undersöka har författarna även valt att innefatta begreppet 

oväntad död. Författarnas stipulativa definition av oväntad död är: dödsfall till följd av skada 

eller sjukdom som inte var väntad av sjukvårdspersonalen eller närstående till patienten.   

 Det finns flera orsaker till plötsliga dödsfall men studier visar att den dominerande orsaken 

är hjärt- och kärlsjukdomar (Lewis et al., 2016; Nofal, Abdulmohsen & Khamis, 2011). Nofal 

et al. (2011) visade att andra orsaker kunde vara diabetes-, lever-, infektions- eller 

lungsjukdomar. Ytterligare en orsak som kan leda till plötsliga dödsfall är ett fysiskt trauma. 

Dessa fall av plötslig död är dock underrepresenterade i relation till sjukdomsrelaterad plötslig 

död (Lewis et al., 2016). 

 Valks, Mitchell, Inglis-Simons och Limpus (2005) beskrev i sin studie att dödsfall på en 

intensivvårdsavdelning kan ske oväntat och plötsligt samt leda till en förändrad livssituation 

för patientens närstående. Att stödja familjer efter dödsfall kan vara svårt och sjuksköterskor 

är ofta missnöjda över hur de hanterade situationen. Dessutom beskriver Scott (2013) att 

många sjuksköterskor upplever det svårt att se närståendes lidande efter att patienten har 

avlidit.  

 

Förlust och sorg 

För att klara sig ur svåra förluster krävs att individen har en gemenskap med andra människor 

(Lenneér Axelson, 2010). Individer som befinner sig i sorg pendlar mellan att söka stöd och 

att vara tillbakadragna. Kärleken och gemenskapen närstående emellan är den existentiella 

trygghet som är nödvändig för människans överlevnad vid svåra påfrestningar. Människan 

måste på egen hand genomföra det psykologiska reparationsarbetet som krävs efter en 

upplevd förlust. Sorgebearbetning kan ske genom och med hjälp av olika kommunikativa 

former. Många gånger kan människan ta sig genom sorgebearbetning endast med hjälp av 
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självsamtal eller i samspråk med sina nära. När sorgen är mer komplicerad, som vid plötsliga 

och oväntade dödsfall, kan den närstående vara i behov av professionell hjälp. Lenneér 

Axelson menar vidare att bearbetning handlar om att kunna integrera istället för att distansera 

sig från eller förneka det inträffade. Detta för att lättare kunna leva vidare utan kvarstående 

men, vare sig psykologiskt eller i den mellanmänskliga relationen. 

Enligt John Bowlbys (1980, refererad i Lenneér Axelson, 2010) sorgemodell finns fyra 

faser som i de flesta fall följer varandra efter förlust. Dessa är förnekelse, desperation, 

desorganisation samt reorganisation. Förnekelsen kan även innefatta svårigheter med att 

förstå vad som inträffat samt protest mot det. Ett desperat sökande efter eller besatthet av den 

som avlidit kan uppstå i fas två tillsammans med känslor som smärtsam längtan, saknad och 

ångest. Känslorna förändras under sorgearbetets gång men kan i denna fas upplevas mycket 

plågsamma. Många gånger finns saknaden kvar lång tid efter förlusten men blir med tiden 

mer hanterbar. När den nya verkligheten börjar infinna sig och insikten i att den förlorade inte 

kommer tillbaka uppstår ofta ett känsloutbrott. Detta kan uttrycka sig bland annat genom 

aggressivitet, förtvivlan och tillbakadragenhet. Reorganisationsfasen tar vid när närstående 

börjar acceptera förlusten och steg för steg bearbeta sin sorg. De personlighetsförändringar 

som de intensiva känslorna efter förlusten medfört återgår i denna fas till det normala och 

identiteten återfinns. 

 

Traumatiska händelser 

Trauma kan definieras på olika sätt och delas in i såväl fysiskt som psykiskt trauma (Trauma, 

u.å.). Fysiskt trauma innebär att kroppen utsätts för stor påfrestning av yttre faktorer som 

leder till övergående eller kvarstående men. Hur påverkad den drabbade blir fysiskt varierar 

beroende på kraftens intensitet mot kroppens anatomiska strukturer samt individens storlek 

och ålder. Psykiskt trauma innebär en psykiskt påfrestande händelse av smärtsam eller 

chockartad karaktär som likt fysiskt trauma ger kvarstående eller övergående men beroende 

på hur den bearbetas. Tre typer av katastrofer kan urskiljas, naturkatastrofer, teknologiska 

katastrofer eller människoskapade katastrofer (Lenneér Axelson, 2010). Det sistnämnda ger 

oftare djupare traumatiska effekter hos individer då det avsiktligt skapas av en annan 

människa till skillnad från naturkatastrofer.  

En traumatisk händelse är således en händelse som fysiskt eller psykiskt påverkar 

människan kroppsligt eller själsligt i den mån att det kräver vård eller bearbetning för att 

kunna hanteras. Lenneér Axelson (2010) beskriver en traumatisk händelse som något som 

hotar individens existens. Dessa händelser avviker från individens vardagliga liv och medför 
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livsfara och skräck. Termen potentiellt traumatisk händelse används oftare än trauma numera 

eftersom innebörden av samma händelse kan skilja mellan individer i uppfattning och 

påverkan. Detta kan grunda sig i tolkning av händelsen, nuvarande psykosocial situation, 

psykisk sårbarhet, omständigheter i samband med och efter händelsen samt tidigare 

livserfarenheter.  

 

Sjuksköterskan inom akutsjukvård 

Sjuksköterskeyrket är en profession vars ansvarsområde ligger i att främja hälsa och lindra 

lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Sjuksköterskan ska arbeta evidensbaserat och 

har eget ansvar för att bidra till utveckling av vården, yrket samt till utbildning och forskning. 

Patienter och närstående blir allt mer medvetna om sina rättigheter till vård och information 

vilket i sin tur ställer större krav på sjuksköterskans kompetens och förhållningssätt till de 

etiska koder som finns inom sjuksköterskeyrket.  

I akutsjuksköterskans kompetensbeskrivning beskrivs att vården ska vara personcentrerad 

för patienten såväl som för deras närstående (Riksföreningen för akutsjuksköterskor & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Akutsjuksköterskan ska möta och kommunicera respektfullt 

med alla individer oavsett vilket beteende de uppvisar. Han eller hon ska arbeta för att 

upptäcka personer som är sårbara och utsatta och vidta åtgärder för att hjälpa dessa individer. 

Närstående inom akutsjukvården beskrivs som unika människor med individuella behov. Att 

kunna identifiera närståendes individuella informations- och undervisningsbehov tillhör 

akutsjuksköterskans kompetens. Dessutom bör sjuksköterskan skapa förutsättningar för 

närståendes delaktighet i vårdprocessen och i olika vårdbeslut. 

I en amerikansk kvalitativ studie av Miller och Stiles (2009) intervjuades sjuksköterskor 

om sina erfarenheter av att ha patientens familjemedlemmar närvarande under 

återupplivningsförsök. De menade att dessa situationer var komplexa men ansåg att det kunde 

vara positivt för både närstående och sjuksköterskan. Det kunde underlätta för sjuksköterskan 

att skapa relation till närstående. Dessutom fick närstående en större förståelse för vad som 

hände och såg att vårdpersonalen gjorde allt de kunde för att hjälpa patienten. Scott (2013) 

beskriver dock att många sjuksköterskor upplever att det är svårt att stödja närstående under 

pågående återupplivningsförsök.  

  



 
 7 (39) 

 

Problemformulering 

Det intensiva tempot som kan råda inom akutsjukvården kan innebära att tiden för möten 

mellan sjuksköterskor och närstående blir lidande. Sjukdomen eller traumat som patienten 

drabbats av kan väcka existentiella tankar hos närstående, som ofta upplever mycket oro och 

rädsla. Behovet av stöd till närstående kan därför vara stort och att möta dessa tillhör 

sjuksköterskans kompetensområde. Samtidigt upplever många sjuksköterskor svårigheter att 

möta närstående i samband med dödsfall, vilket skulle kunna leda till otillfredsställda 

upplevelser av det egna förfarandet. Vårdens utveckling inom detta område går dock framåt 

genom forskning som visar positiva aspekter på närståendes närvaro vid 

återupplivningsförsök. Dessutom implementeras nya rutiner för närståendestöd i syfte att lösa 

problemen. Möten mellan sjuksköterskan och närstående i akuta vårdsituationer kan vara 

komplexa. Detta problem vill författarna undersöka i det här examensarbetet. Genom att 

belysa sjuksköterskans erfarenheter avser författarna finna en tydligare helhetsbild över dessa 

möten.  

 

Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta närstående i samband med 

dödsfall inom akutsjukvård, med särskilt fokus på plötslig död. 

 

Teoretisk utgångspunkt  

Enligt Callista Roys adaptionsmodell (RAM) behöver människan aktivt anpassa sig utifrån de 

omständigheter livet för med sig för att kunna bevara sin integritet samt att kunna utvecklas 

som person (Roy, 2009; Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Det handlar om att hitta balans 

och jämvikt i tillvaron genom att bemästra en situation eller förlika sig med den trots rådande 

omständigheter. Adaption kan utifrån den här modellen ses som en process för tänkande och 

kännande människor såväl som resultatet av processen i sig. Roy belyser vikten av lyckade 

processer, lyckad anpassning till omständigheterna, för att individen ska kunna uppnå balans i 

sin tillvaro. Det är vid misslyckad anpassning där resultatet hotar patientens hälsa som 

sjuksköterskan blir betydande för att kunna erbjuda individen stöd att åter finna balans i livet. 

Callista Roys omvårdnadsteori grundar sig i adaption som anpassning och bearbetning och 

bygger på hennes adaptionsmodell. Människan ses som en helhet i sig men även som en del i 

mindre eller större grupper som familj eller samhället i stort. Gruppers adaption är något 

sjuksköterskan måste ta hänsyn till under vårdprocessen då samspelet med andra människor 
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påverkar individens egen adaptionsförmåga. I en ständigt föränderlig omgivning behöver 

människan kunna anpassa sig. Människan ingår även i ett konstant samspel med miljön som 

medför stimuli från människans inre verklighet samt yttre situation. Miljön har stor betydelse 

inom RAM då adaption står i förhållande till den och de stimuli miljön medför. Beroende på 

individens förmåga att hantera de olika stimuli som miljön ger upphov till kan dessa upplevas 

med olika intensitet och vara antingen positiva eller negativa. Oavsett hur dessa stimuli 

upplevs av individen kommer det leda till respons på ett eller annat sätt. Roy menar vidare att 

hälso- eller sjukdomstillstånd är en konstant föränderlig process. Det bör ses som den 

dynamiska process det faktiskt är och inte ett statiskt tillstånd. Adaption är således inte endast 

kopplad till människans överlevnad utan hela hennes liv i form av utveckling, reproduktion 

samt förändring både hos människan själv och i miljön runt om. För att människan ska kunna 

uppleva hälsa är det nödvändigt att hon kan utvecklas och anpassa sig i takt med förändringar 

i omgivningen.  

Då teorin i grunden handlar om anpassning i svåra situationer kommer resultatet i detta 

självständiga arbete att diskuteras utifrån denna (Roy, 2009; Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). RAM är applicerbart på patienten men kan med fördel även appliceras på likväl 

sjuksköterskan själv som närstående då människan ständigt är i samspel med såväl miljö som 

grupper. Valet av teoretisk utgångspunkt grundar sig i människan som individ som ständigt 

befinner sig i en föränderlig omgivning. Hur detta påverkar henne beror på hennes 

adaptionsförmåga. En potentiell fördel med att använda RAM i praktiken är att det bidrar med 

en struktur för tänkandet kring människan och hennes vård utifrån ett holistiskt synsätt. 

Användningen av modellen kan bidra till en mer personcentrerad vård som är anpassad efter 

varje individ som en helhet och inte enbart en sjukdom. 

 

Metod 

Detta självständiga arbete genomfördes som en litteraturöversikt för att generera kunskap och 

inblick i det aktuella kunskapsläget inom ämnesområdet (Friberg, 2017). Genom att granska 

befintlig forskning i form av vårdvetenskapliga artiklar ämnade författarna att få en 

helhetsbild av kunskapsläget inom ämnet. Genom att anlägga ett helikopterperspektiv hade 

författarna till arbete möjlighet att få en överblick samt hitta områden inom ämnet som 

behöver vidare forskning. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar användes i 

litteraturöversikten i enlighet med Friberg (2017).   
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Datainsamling  

Den data som ligger till grund för resultatet hämtades från databaserna CINAHL Complete, 

Medline with Full Text och PubMed. Databasen CINAHL Complete användes till 

datainsamlingen eftersom den har ett stort utbud av omvårdnadsforskning (Forsberg & 

Wengström, 2016). Dessutom kan tidskrifter som inte finns i de andra valda databaserna 

återfinnas i CINAHL Complete. PubMed och Medline with Full Text användes för att få ett 

bredare perspektiv på sökningarna som kunde vara relevanta för att svara på 

litteraturöversiktens syfte. Medline with Full Text är en databas med brett utbud av 

vetenskapliga tidskrifter med fokus inom bland annat medicin och omvårdnad. PubMed är en 

version av Medline with Full Text där artiklar kan publiceras innan de blivit indexerade i 

Medline with Full Text. För att hitta relevanta artiklar inom ämnet användes synonyma 

sökord. Dessutom användes både ämnesord samt fritextsökningar för att få fram ytterligare 

relevanta artiklar. Fritextsökningar gjordes främst när begreppet saknade ämnesord. Dessa 

ämnesord användes vid sökningarna: nurses, nursing, nursing role, nursing care, nurse’s role, 

family nursing, ”professional-family nursing”, “professional-family relations”, emergency 

nursing, emergency service, emergency medical services, critical care, critical care nursing, 

intensive care units, resuscitation, death, "death, sudden", "death, sudden, cardiac", 

psychological trauma, bereavement, family och extended family. Vidare söktes dessa termer 

som fritext: nurses experience, professional-family relations, intensive care, sudden death och 

dying. 

Booleska operatorer AND och OR användes för mer precision i sökningarna. Synonyma 

begrepp söktes med OR medan de olika begreppen söktes i olika kombinationer med AND 

(Forsberg & Wengström, 2016). Sökningarna redovisades i en sökmatris (bilaga 1).  

 

Urval 

Inklusionskriterier för urvalet av artiklarna var att de skulle vara peer reviewed och därmed 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Dessutom skulle artiklarna vara 

etiskt granskade samt ha sjuksköterskans erfarenheter som fokus. Både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar behandlades. Artiklar som rörde pediatrisk akutvård och 

plötslig spädbarnsdöd exkluderades, lika så artiklar som enskilt syftade till att undersöka 

minderåriga barn som närstående. Urvalet begränsades till engelskspråkiga artiklar 

publicerade mellan åren 2000 och 2018 med tillgängliga abstrakt. Detta för att få tillgång till 

tillräckligt mycket ny forskning samtidigt som underlaget fortfarande ansågs relevant. 
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Författarna har manuellt exkluderat artiklar vars titlar inte varit relevanta för syftet. I de fall 

både titel och abstrakt verkade relevant lästes artiklarna och diskuterades mellan författarna 

som därefter gjorde ett aktivt val om de kunde användas till litteraturöversikten eller inte. 

Detta resulterade i elva vetenskapliga artiklar som låg till grund för resultatet. Dessa redovisas 

i en matris över urval av valda artiklar till resultatet (bilaga 2). 

 

Analys 

Fribergs (2017) analysmetod för litteraturöversikter användes för att analysera artiklarna till 

resultatet. För att avgöra artiklarnas relevans utifrån sökresultatet lästes titeln i första hand, 

om den ansågs vara intressant i förhållande till litteraturöversiktens syfte lästes dess 

sammanfattning. Bedömdes sammanfattningen motsvara syftet lästes hela artikeln och 

resultatet granskades för att avgöra om artikeln svarade an till syftet och vidare kunde 

användas i resultatet. Författarna till denna litteraturöversikt har arbetat tillsammans med 

analysen. Att vara två i denna process bidrog med ökad granskning av texten. 

Litteraturöversiktens kvalitet kunde diskuteras under de handledningstillfällen som författarna 

deltog i. Artiklarnas resultat lästes flertalet gånger på egen hand av båda författarna för att 

förståelsen och sammanhanget skulle bli tydligt. Därefter diskuterades relevansen av 

artiklarnas resultat tillsammans för att undvika missförstånd i samband med att artiklarna 

översattes från engelska till svenska. I avsikt att minska risken för språklig feltolkning 

diskuterade och kontrollerade författarna gemensamt ord eller meningar som var otydliga. 

Relevant data samt återkommande kategorier och nyckelord från artiklarnas resultat 

färgkodades med färgpennor. Därefter gjordes en sammanställning för att få fram teman. 

Dessa markerades i artiklarna med hjälp av post-it-lappar i olika färger. På så sätt var det lätt 

att urskilja om teman återfanns i respektive artikel samt likheter och skillnader. Underteman 

formulerades för tydligare struktur på litteraturöversiktens resultat som vidare diskuterades i 

resultatdiskussionen utifrån syftet, bakgrund, den valda omvårdnadsteorin samt annan 

vetenskaplig litteratur.  

 

 

Forskningsetiska överväganden 

I och med det vetenskapliga arbetet som tillhör forskning tillämpas etiska överväganden inför 

och under arbetsprocessen (Kjellström, 2012). Detta förutsätter en förmåga hos forskaren att 

föra en reflektion kring hur egna värden, värderingar och tankar kommer till uttryck i ord och 
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handling. Likaså tillämpning av etiska principer i oförutsedda situationer. I utförandet av 

denna litteraturöversikt användes endast vetenskapliga originalartiklar. Liksom artiklar som 

var etiskt granskade och godkända. Forskning som avser människor kräver att deltagarna är 

informerade om forskningen och att de frivilligt uttryckt samtycke till sitt deltagande 

(http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml). Deltagarna i de artiklar som användes 

hade alla givit informerat samtycke till att medverka i respektive studie. Författarna av denna 

litteraturöversikt avsåg att presentera resultatet oavsett vad det visade i enlighet med god 

forskningssed. 

Litteraturöversiktens författare hade en förförståelse om att erfarenheterna skulle skilja sig 

mellan sjuksköterskor som arbetade på akutmottagningar respektive intensivvårdsavdelningar. 

Uppfattningen var också att vårdtiden på en intensivvårdsavdelning oftast är längre i 

jämförelse med en akutmottagning vilket skulle kunna gynna sjuksköterskans relation med 

närstående. Genom att författarna hade insikt i den egna förförståelsen var de kritiska och 

ifrågasättande i analysprocessen och kunde därmed minska risken för att förförståelsen skulle 

påverka resultatet.  

 

Resultat 

I litteraturöversiktens resultat framkom fyra huvudteman som presenteras med tillhörande 

underteman. Första huvudtemat var sjuksköterskans upplevelser och hantering av dödsfall. 

Det andra huvudtemat var arbetsrelaterade faktorer med underteman miljöns påverkan, 

utbildning och erfarenhet. Tredje huvudtemat var närståendes närvaro med underteman vid 

återupplivningsförsök och hos döende patienter. Sista huvudtemat var sjuksköterskans roll i 

mötet med närstående och hade underteman sjuksköterskans kommunikativa roll och 

sjuksköterskans praktiska roll. 

I linje med litteraturöversiktens syfte behandlade samtliga artiklar i resultatet på ett eller 

annat sätt plötsliga dödsfall. Artiklarnas tydlighet huruvida det handlade om ett plötsligt eller 

väntat dödsfall varierade däremot. För att urskilja det i resultatet står plötsligt dödsfall 

utskrivet när det specifikt handlar om det, annars står det endast dödsfall vilket kan vara ett 

väntat eller plötsligt dödsfall.  

Artiklarnas resultat resulterade även i ett bifynd beträffande sjuksköterskans egen 

upplevelse samt hantering av väntade respektive plötsliga dödsfall inom akutsjukvården. 

Eftersom resultatet visade att det kunde påverka sjuksköterskans möte med närstående menar 

författarna att det även kan påverka sjuksköterskans erfarenheter. Det kan också ligga till 

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml
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grund för sjuksköterskans möte med närstående och därför valde författarna att inleda 

resultatet med en presentation av detta tema.  

 

Sjuksköterskans upplevelser och hantering av dödsfall 

Sjuksköterskorna upplevde att de ofta blev mer emotionellt påverkade vid en patients 

plötsliga dödsfall än vid väntade dödsfall (Mak, Chiang & Chui, 2013; Socorro, Tolson & 

Fleming, 2001; Walker & Deacon, 2016). Anledningen till det ansågs vara en följd av att se 

närstående uttrycka sin sorg vilket kunde resultera i att sjuksköterskorna också uttryckte sorg 

genom att gråta (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Mak et al., 2013; Socorro et al., 2001; 

Walker & Deacon, 2016;). En av sjuksköterskorna i studien av Walker och Deacon (2016) 

påpekade att det kunde uppfattas bisarrt att sjuksköterskan också grät men menade att det 

samtidigt visade närstående att sjuksköterskan verkligen brydde sig. Sjuksköterskorna 

uppfattade begreppet plötslig död som situationsberoende. De menade att en plötslig död 

utifrån deras perspektiv var en oväntad död och därmed kunde deras uppfattning av ett 

dödsfall skilja sig från patientens närstående. Sjuksköterskorna beskrev att det kunde inträffa i 

situationer där personalen sett en stadig försämring hos patienten som inte tydligt förmedlats 

till eller mottagits av närstående. Således kunde sjuksköterskorna uppfatta en patients död 

som väntad medan närstående uppfattade dödsfallet som plötsligt och oväntat. 

Sjuksköterskorna uttryckte även att de kunde bli mer emotionellt påverkade vid dödsfall där 

de haft en stark relation med patienten och närstående (Fridh et al., 2009; Mak et al., 2013; 

Socorro et al., 2001). Vid plötsliga dödsfall där sjuksköterskorna inte hunnit skapa en relation 

till närstående beskrevs situationen som mer svårhanterlig. En patientens dödsfall var lättare 

att hantera när sjuksköterskorna var nöjda med stödet de givit åt närstående.   

I samband med plötsliga dödsfall menade sjuksköterskorna i Mak et al. (2013) att 

närstående kunde bli arga och rikta anklagelser mot sjuksköterskan. Den kritiken togs dock 

inte på allvar eftersom ilskan uppfattades vara felriktad. Samtidigt uttryckte en del av 

sjuksköterskorna ånger över att de inte gjort mer när patienten fortfarande var i livet. 

Sjuksköterskorna hanterade den emotionella påverkan i samband med dödsfall på olika sätt. 

En del försökte sätta sig in i närståendes perspektiv för att bättre förstå situationen medan 

andra försökte undvika dessa situationer och därigenom att själv påverkas emotionellt. För att 

hantera stressen i samband med vården av döende patienter och deras närstående använde 

sjuksköterskorna olika strategier. Dessa strategier beskrevs kunna vara att be, utöva 

fritidsintressen, få stöd av kollegor samt att vara ledig från arbetet. Sjuksköterskorna i 

studierna av Mak et al. (2013) och Tse, Hung & Pang (2016) uttryckte att deras arbete och 
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erfarenheter av dödsfall även fått dem att reflektera över meningen med livet, givit dem en 

lättare inställning till livet samt ökat deras uppskattning av den egna familjen.  

 

Arbetsrelaterade faktorer 

Huvudtemat arbetsrelaterade faktorer behandlar resultat som visade på olika aspekter som 

kunde påverka mötet med närstående inom akutsjukvården. Underteman delades in i miljöns 

påverkan, utbildning och erfarenhet.  

 

Miljöns påverkan 

Sjuksköterskorna uttryckte att miljön inom intensiv- och akutvård var ett hinder för 

omhändertagandet av närstående i samband med patientens dödsfall (Bloomer, Morphet, 

O’Connor, Lee & Griffiths, 2013; Fridh et al., 2009; Socorro et al., 2001; Tse et al., 2016; 

Walker & Deacon, 2016). Det främsta hindret beskrevs vara bristen på avskildhet för 

närstående och privata enkelrum för patienten (Bloomer et al., 2013; Fridh et al., 2009; 

Hallgrimsdottir, 2004; Socorro et al., 2001). Sjuksköterskorna menade att dessa brister 

innebar att en patients dödsfall kunde påverka närstående till andra patienter negativt. 

Åtgärder som att dra för gardiner vidtogs av sjuksköterskorna för att försöka öka avskildheten 

samtidigt som effekten av dessa åtgärder ansågs liten. I motsats beskrev sjuksköterskor som 

arbetade där det fanns en högre grad av privata enkelrum att det var positivt för närstående 

(Fridh et al., 2009; Tse et al., 2016). Privata enkelrum uttrycktes bidra till en mer fridfull 

miljö samt underlätta för närstående att uttrycka sin sorg i samband med dödsfall. 

Den arbetsmässigt intensiva miljön och personalbrist ansågs vara ett hinder för relationen 

mellan sjuksköterskan och närstående (Hallgrimsdottir, 2004; Tse et al., 2016; Walker & 

Deacon, 2016). Sjuksköterskorna i studien av Tse et al. (2016) beskrev att när akuta händelser 

uppstod prioriterades alltid patienten framför omvårdnaden av närstående. En del 

sjuksköterskor i studien av Hallgrimsdottir (2004) upplevde också att arbetsmiljön på 

akutmottagningar inte gav tidsutrymme för omvårdnad av närstående. Upplevelsen av att inte 

ha tid för närstående skiljde sig dock mellan sjuksköterskor i Skottland (18,5 procent) och 

Island (42,1 procent). Det kunde också variera mellan olika akutmottagningar.  

 

Utbildning 

Sjuksköterskorna kunde uppleva rädsla och osäkerhet inför omhändertagandet av närstående 

efter plötsliga dödsfall (Socorro et al., 2001). Sjuksköterskorna beskrev att de inte var adekvat 
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förberedda inför dessa situationer på grund av bristande utbildning, erfarenhet eller 

kompetens (Hallgrimsdottir, 2004; Kurian et al., 2014; Socorro et al., 2001). En del 

sjuksköterskor upplevde att de skulle behöva mer utbildning inför mötet med närstående i 

samband med dödsfall (Tse et al., 2016; Walker & Deacon, 2016). I studien av Kurian et al. 

(2014) visade resultatet att 46 procent av 110 intensivvårdssjuksköterskor upplevde att de inte 

hade tillräckligt med utbildning för omhändertagandet av närstående i samband med förlust. 

Samtidigt kunde det skilja huruvida arbetsplatsen tillhandahöll personalen med den sortens 

utbildning (Hallgrimsdottir, 2004).  

 

Erfarenhet 

Förutom utbildning betonade sjuksköterskorna framförallt erfarenhet för utvecklingen av 

sjuksköterskans kompetens och praktiska kunskap i samband med omvårdnaden av 

närstående vid plötsliga dödsfall (Fridh et al., 2009; Mak et al., 2013; Socorro et al., 2001; 

Walker & Deacon, 2016;). I studien av Kurian et al. (2014) jämfördes två grupper av 

intensivvårdssjuksköterskor, varav en grupp utbildats i ett program för omhändertagande vid 

förlust. I resultatet fann de ingen statistisk skillnad mellan grupperna på huruvida de upplevde 

att de fått tillräckligt med utbildning. Även resultatet i studien av Bloomer et al. (2013) 

indikerade erfarenhetens betydelse i samband med valet av vilken sjuksköterska som skulle 

ansvara för den döendes närstående. Beslutet baserades inte utifrån vilken utbildning 

sjuksköterskorna hade. Istället var det sjuksköterskorna med mest erfarenhet, empati och 

kommunikationsförmåga som oftast valdes. Bristande erfarenhet beskrevs vara ett hinder för 

sjuksköterskans deltagande i mötet med närstående som drabbats av plötslig förlust (Socorro 

et al., 2001; Walker & Deacon, 2016).   

Sjuksköterskans upplevelse av bristande utbildning, erfarenhet eller kompetens var 

framförallt relaterat till kommunikationsförmågan (Socorro et al., 2001; Tse et al., 2016; 

Walker & Deacon, 2016). Sjuksköterskor som ansåg att de hade brister i 

kommunikationsförmågan kunde uppleva känslor av obehag inför mötet med närstående i 

sorg (Socorro et al., 2001). Konsekvensen av det kunde innebära att de drog sig undan från 

dessa situationer (Socorro et al., 2001; Walker & Deacon, 2016). Sjuksköterskorna i studien 

av Tse et al. (2016) uttryckte att sjuksköterskor i allmänhet behöver stärka sin 

kommunikationsförmåga i mötet med närstående. 
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Närståendes närvaro 

I huvudtemat närståendes närvaro uppkommer sjuksköterskors erfarenheter och tankar kring 

att ha patientens närstående närvarande. Detta har delats in i två underteman, vid 

återupplivningsförsök samt hos döende patienter då situationerna kunde variera. 

 

Vid återupplivningsförsök 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien av Batista et al. (2017) upplevde inte att närstående 

skulle vara närvarande i rummet under återupplivningsförsök på akutmottagningar oavsett om 

det var till följd av trauma eller sjukdom. Endast 14,2 procent av de 233 sjuksköterskorna höll 

helt eller delvis med om att närstående borde få närvara vid dessa tillfällen. Något mer 

accepterat (21,5 procent) var närvaron av närstående vid återupplivningsförsök i de fall det 

specifikt handlade om hjärt-kärlsjukdomar. Många av sjuksköterskorna såg heller inga 

fördelar med att närstående skulle vara närvarande i rummet bland annat på grund av brist på 

utrymme och menade att de bidrar till ökad stress och är ett hinder för vårdpersonalen (Batista 

et al., 2017; Fridh et al., 2009; Hallgrimsdottir, 2004). Dessutom upplevde sjuksköterskorna 

att det ökade oro och ångest för närstående själva om de är närvarande under sådana 

omständigheter. I en del fall kunde det dock vara fördelaktigt att ha närstående närvarande då 

de kunde bistå med klinisk information om patienten, vara ett stöd för patienten samt att det 

kunde bidra till att närstående lättare förstod och hanterade sorgen om de varit närvarande. 

Sjuksköterskorna menade vidare att eftersom alla situationer är unika bör varje tillfälle 

övervägas då en del situationer kan vara så pass allvarliga att närståendes närvaro gör mer 

skada än nytta för alla inblandade (Hallgrimsdottir, 2004). En del sjuksköterskor ansåg att 

familjen alltid fick närvara så länge de frågade, annars togs det inte för givet (Hallgrimsdottir, 

2004; Walker & Deacon, 2016). Ett förslag uppkom om att en speciellt kvalificerad 

medarbetare skulle närvara och ansvara för de närstående och stanna med dem vilket skulle 

leda till ett mer optimalt utgångsläge för såväl närstående som sjukvårdspersonal. Av 

sjuksköterskorna ansåg 30,1 procent att det var mer accepterat att närvara under 

återupplivningsförsök om den närstående själv var sjuksköterska (Batista et al., 2017).  

 

Hos döende patienter 

Sjuksköterskorna menade att närstående bör uppmuntras till att vara närvarande hos en 

döende patient på intensivvårdsavdelningar (Arbour & Wiegand, 2014; Fridh et al., 2009; 

O'Neill, Yaqoob, Faraj & O'Neill, 2016; Tse et al., 2016; Walker & Deacon, 2016). Detta för 
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att närstående ska kunna skapa större mening i situationen och lättare kunna acceptera 

händelseförloppet samt hantera sorgeprocessen. Sjuksköterskorna i Fridh et al. (2009) 

uppmuntrade närstående att röra vid och prata med den döende då det ansågs väsentligt för 

närståendes förmåga att hantera situationen, ta sig an sorgearbetet samt bevara fina minnen av 

deras närståendes sista tid. En del sjuksköterskor uppskattade familjens närvaro vid vården i 

livets slut då de kunde vara en del av den (Tse et al., 2016). De kunde få hjälpa till eller lära 

sig att tvätta patienten om de ville, vilket sjuksköterskorna uppmuntrade till då det sågs som 

en kärleksfull handling. Att välkomna närstående att ta farväl av patienten ansågs vara viktigt 

då det kunde leda till meningsskapande och att händelseförloppet fick ett bra avslut som 

närstående lättare kunde förhålla sig till (Tse et al., 2016). Närstående kunde förstå 

innebörden av vad som hänt bättre och se att sjukvården gjorde det bästa för patienten, varken 

förlängde lidandet eller förkortade livet. Riktlinjer kring besökstider hölls sällan strikta då det 

varken gynnade patient, närstående eller sjuksköterskan (Arbour & Wiegand, 2014; Walker & 

Deacon, 2016). När närstående var närvarande kunde sjuksköterskan även hålla en öppen 

dialog med dem om vad som hände, varför vissa åtgärder drogs in, ändrades eller lades till. 

Detta bidrog i sin tur med att närstående lättare kunde hantera situationen och tilliten till 

vården stärktes. 

 

Sjuksköterskans roll i mötet med närstående 

Huvudtemat sjuksköterskans roll i mötet med närstående delades in i underteman 

sjuksköterskans kommunikativa roll och sjuksköterskans praktiska roll. Detta för att 

tydliggöra för de olika förmågorna som ingick i sjuksköterskans roll i mötet med närstående 

till patienter inom akutsjukvård.   

 

Sjuksköterskans kommunikativa roll 

De flesta av sjuksköterskorna ansåg att en viktig del av deras roll i mötet med närstående var 

att informera och undervisa (Arbour & Wiegand, 2014; Bloomer et al., 2013; Fridh et al., 

2009; Tse et al., 2016; Walker & Deacon, 2016). Genom information ansåg sjuksköterskan 

kunna hjälpa närstående att förstå patientens tillstånd, diagnos samt innebörden av olika 

behandlingar och omvårdnadsåtgärder. Informationen gavs också för att ge stöd i närståendes 

beslut av patientens fortsatta vård samt innebörden av att avsluta behandling. Ibland behövde 

sjuksköterskan också förklara vad läkaren tidigare sagt i enklare och mer lättförstådda termer 

(Arbour & Wiegand, 2014; Bloomer et al., 2013; Walker & Deacon, 2016). 
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Den information sjuksköterskan gav kunde också syfta till att undervisa närstående utifrån 

deras behov (Arbour & Wiegand, 2014; Tse et al., 2016). Sjuksköterskans undervisande roll 

kunde beröra ämnen som patientens födointag, dödsprocessen eller missuppfattningar 

angående analgetika. Vissa sjuksköterskor menade att närstående som hade en bättre 

förståelse för dödsprocessen och omvårdnaden i livets slutskede kunde underlätta deras 

sorgebearbetning. Å andra sidan beskrev sjuksköterskor från Bahrain i studien av O'Neill et 

al. (2016) en ovilja att informera närstående om det inte var på läkarens direktiv. Oviljan att 

ge information var ännu mer uppenbar vid en patients plötsliga död till följd av en rädsla för 

konflikt med närstående. Sjuksköterskorna menade att de därigenom minskade risken för att 

anklagas för felaktig hantering och vård av patienten. Även i syfte att förklara redan given 

information gav sjuksköterskorna så få detaljer som möjligt på grund av rädsla för att 

informationen skulle misstolkas och resultera i konflikt med närstående.  

Sjuksköterskorna i studien av Bloomer et al. (2013) beskrev att de ofta fick frågor av 

närstående som handlade om döden och att vara döende. Sjuksköterskornas uppfattning var 

att det berodde på att de spenderade mycket tid med patienten och familjen som kände sig 

bekväma med sjuksköterskan. I motsats till det menade sjuksköterskorna i studien av O'Neill 

et al. (2016) att närstående hellre pratade med läkarna på grund av uppfattningen att de visste 

mer. Vissa sjuksköterskor i studien av Tse et al. (2016) beskrev att de kunde bli trötta på 

närståendes frågor även om det uppfattades som ett uttryck för kärlek till den sjuke 

närstående. I samtalen med närstående kunde sjuksköterskan förmedla emotionellt stöd 

(Arbour & Wiegand, 2014; Bloomer et al., 2013; Fridh et al., 2009). I samband med det 

kunde sjuksköterskan också uppmuntra och motivera närstående till att närvara, röra vid och 

prata med den döende (Fridh et al., 2009).  

 

Sjuksköterskans praktiska roll 

Utöver sjuksköterskans kommunikativa förmågor framkom i studierna att den ickeverbala 

stödjande förmågan var viktig i mötet med närstående som håller på att förlora eller nyligen 

har förlorat någon (Arbour & Wiegand, 2014; Bloomer et al., 2013; Fridh et al., 2009; Walker 

& Deacon, 2016). Det emotionella stödet till patientens närstående ansågs som en av de 

viktigaste egenskaperna i sjuksköterskans omvårdnadsarbete (Arbour & Wiegand, 2014; 

Bloomer et al., 2013; Fridh et al., 2009). Sjuksköterskorna i Fridh et al. (2009) upplevde att 

det emotionella stödet bör finnas för närstående genom hela processen, innan, under och efter 

döden. Sjuksköterskorna menade att det var en slags vägledning genom situationen för att 

underlätta sorgearbetet, hjälpa närstående att känna att de befinner sig i trygga händer samt att 
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patienten får den vård och hjälp hon eller han behöver. Sjuksköterskorna beskrev att det ligger 

i deras yrkesroll att vägleda närstående och erbjuda dem trygghet i en orolig situation genom 

att föra patientens talan (Arbour & Wiegand, 2014). Detta genom att framföra patientens 

önskningar eller hjälpa närstående att lyssna till dem och släppa taget. Det kunde hjälpa 

närstående att ta rätt beslut gällande livsuppehållande åtgärder eller start av palliativ 

behandling när aggressiv kurativ behandling inte längre var det bästa för patienten. 

Som komplettering till det kommunikativa stödet efter ett dödsfall kunde sjuksköterskan 

även erbjuda information skriftligt då närstående oftast hade svårt att ta in informationen i 

dessa situationer (Bloomer et al., 2013; Walker & Deacon, 2016). Sjuksköterskorna beskrev 

att närstående i många fall inte visste vad de skulle göra eller var de skulle ta vägen efter att 

patienten hade dött. I en del situationer i samband med att en patient har dött kunde det vara 

mer givande att tillåta tystnad, det var inte alltid nödvändigt att säga något (Socorro et al., 

2001; Walker & Deacon, 2016) I andra fall kunde en blick eller beröring, fysisk kontakt som 

att hålla den närståendes hand eller erbjuda en kram, vara tillräckligt för stunden. 

Sjuksköterskorna i studierna av Socorro et al. (2001) samt Walker och Deacon (2016) menade 

att det även låg i deras roll att erbjuda religiös företrädare för de som hade behovet, de flesta 

menade dock att detta endast erbjöds då närstående aktivt frågade om det. Sjuksköterskorna i 

O’Neill et al. (2016) kunde i vissa fall själva initiera eller delta i religiösa handlingar så som 

att läsa heliga texter.   

 

Diskussion 

Diskussionen delas in i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. Metoddiskussionen 

syftar till att diskutera metodens för- och nackdelar medan resultatdiskussionen diskuterar 

resultatet kopplat till den teoretiska utgångspunkten. Utöver Roys adaptionsmodell diskuteras 

resultatet även utifrån andra vetenskapliga artiklar inom ämnet samt kopplas till bakgrunden.   

 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2017) resulterar i att författarna såväl som läsaren 

får en övergripande inblick i det aktuella kunskapsläget för valt ämne. Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver att sjukvårdspersonal ofta läser litteraturöversikter för att hålla 

sig uppdaterade inom olika ämnesområden. Samtidigt kan det medföra problem eftersom 

författarnas tillgång till relevant forskning kan ha varit begränsad. Dessutom kan urvalet vara 
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selektivt samt att författarnas slutsatser inte stämmer på grund av att kvalitetsbedömningar 

saknas.  

En litteraturöversikt visade sig vara en fungerande metod för att få en överblick av 

ämnesområdet genom vetenskapliga artiklar. Det hade dock varit givande för syftet att få 

större inblick i hur det ser ut i praktiken genom att komplettera litteraturöversikten med en 

intervjustudie. Detta skulle med största sannolikhet leda till en djupare förståelse av hur 

sjuksköterskorna i praktiken ser på sin yrkesroll gentemot närstående. Genom utförandet av 

den här litteraturöversikten upptäcktes kunskapsluckor i förhållande till syftet att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av mötet med närstående i samband med dödsfall inom 

akutsjukvården. Eftersom författarna var medvetna om att den egna förförståelsen för ämnet 

skulle kunna påverka resultatet har de varit kritiska i sin analys av det använda materialet.  

Majoriteten av de valda artiklarna som låg till grund för resultatet var kvalitativa vilket ses 

som en fördel i arbetet i relation till syftet; att belysa sjuksköterskors erfarenheter i mötet med 

närstående. Kvalitativ metod syftar till att studera personers levda erfarenheter av ett specifikt 

fenomen (Henricson & Billhult, 2017). Tre av artiklarna var av kvantitativ metod vilket skulle 

kunna ses som en svaghet för litteraturöversikten och sänka trovärdigheten. Författarna till 

denna litteraturöversikt har diskuterat kring huruvida dessa var användbara och kom fram till 

att artiklarnas resultat var applicerbart på och svarade till litteraturöversiktens syfte. Detta 

resulterar i att alla valda artiklar som presenteras i resultatet svarar till litteraturöversiktens 

syfte och därmed ökar den interna validiteten (Mårtenson & Fridlund, 2017). Utifrån de 

inkluderade artiklarna skulle majoriteten av resultaten kunna generaliseras till andra 

populationer med undantag från artikeln av O’Neill et al. (2016) som skiljde sig från resten. 

Detta skulle kunna sänka den externa validiteten. Däremot hade eventuellt resultatet utformat 

sig annorlunda om fler artiklar inkluderats i denna litteraturöversikt och författarna haft mer 

tid. Det är inget författarna i nuläget kan svara på och därför anser författarna heller inte att 

den externa validiteten påverkats. 

Valet att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar grundar sig i tron om att det 

skulle leda till ett bredare perspektiv. De kvalitativa artiklarna kunde bidra med en djupare 

förståelse för sjuksköterskans erfarenheter medan de kvantitativa kunde bidra med en bredare 

bild av situationen. Tillsammans bidrar det med en variation och det aktuella kunskapsläget 

kan bli tydligare vilket kan ses som en fördel eftersom översikten blir mer omfattande. 

Författarnas önskan i ett tidigt stadie var att göra denna litteraturöversikt av vetenskapliga 

artiklar från de senaste fem åren för att i största möjliga utsträckning använda sig av ny 

forskning. Att hitta relevanta vetenskapliga artiklar i enlighet med syftet för denna 



 
 20 (39) 

 

litteraturöversikt visade sig dock svårare än författarna till en början räknat med. Därav 

begränsades sökningarna till åren mellan 2000 och 2018 för att få tillgång till så relevant och 

ny forskning som möjligt och samtidigt undvika att för få artiklar fanns. Det är även 

anledningen till de många olika sökord, både fritextsökningar och ämnesordssökningar, som 

använts. Dessa söktes med booleska operatorer AND och OR för att få fram så relevant data 

som möjligt. Det skulle eventuellt kunna diskuteras huruvida trunkering skulle underlättat 

sökningarna och avgränsat antalet sökord men författarna ansåg att de fick större översikt över 

sökningarna utan trunkering. Således undvek de att få resultat som gick utanför 

inklusionskriterierna. Alla artiklar var vetenskapligt och etiskt granskade för att 

garantera tillförlitligheten. 

De olika databaserna CINAHL Complete, Medline with Full Text och PubMed användes 

då de erbjuder ett stort utbud av medicin och omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 

2016). Litteraturöversiktens trovärdighet stärks i samband med användningen av flertalet 

databaser inom omvårdnad då sannolikheten för att hitta relevanta och adekvata artiklar ökar 

(Henricson, 2017). Några av de valda artiklarna återkom vid sökningar i olika databaser, 

dessa har redovisats med grå text i sökmatrisen då författarna ansåg att sökningarna bör 

redovisas även om inga nya artiklar valts utifrån den enskilda sökningen och endast en eller 

flera dubbletter har visats.   

Vetenskapliga artiklar från hela världen valdes utan begränsningar. Detta för att få ett 

helhetsintryck av hur det ser ut i världen med eventuella likheter och skillnader mellan länder 

eller världsdelar. Det hade enligt författarna varit intressant att endast ha studier från Sverige 

eller Norden eftersom sjukvård kan skilja sig markant mellan olika länder och världsdelar. 

Denna aspekt valdes dock bort på grund av att för lite forskning bedrivits inom ämnet enbart i 

Norden. Det skulle kunna ses som en nackdel att sökningar och urval behövde anpassas efter 

hur mycket forskning som bedrivits inom ämnet. Å andra sidan kan det ses som en fördel då 

författarna ansträngt sig för att hitta relevant forskning inom ett relativt outforskat 

ämnesområde för att bidra till att skapa större insikt och förståelse för ämnet. Alla de valda 

vetenskapliga artiklar som använts var skrivna på engelska vilket även det kan ses som en 

svaghet då det inte är författarnas modersmål och i sin tur kan bidra till att reliabiliteten sänks 

på grund av språkliga feltolkningar. Detta kompenserades dock genom att båda författarna har 

läst artiklarna både på egen hand och sedan tillsammans för att vidare föra en diskussion kring 

deras resultat för att försäkra sig om att båda förstått och tolkat innehållet likvärdigt.   

Författarna har tillsammans arbetat med och analyserat resultaten från de vetenskapliga 

artiklarna. Att vara två under arbetsprocessen såg författarna som en fördel då det bidrog med 
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ökad granskning av texten. De har även deltagit vid handledningstillfällen tillsammans med 

andra studenter där litteraturöversiktens kvalitet har diskuteras. Studenter och handledare har 

bidragit med idéer om förbättringsområden vilket stärker arbetets trovärdighet ytterligare 

(Henricson, 2017). Författarna har noggrant övervägt och diskuterat val under arbetets gång 

till litteraturöversiktens fördel. Sammanfattningsvis har metoden för litteraturöversikten varit 

relevant och syftet har besvarats utifrån de valda vetenskapliga artiklarna och diskuteras 

vidare utifrån den valda omvårdnadsteorin. Samarbetet mellan författarna har fungerat väl. De 

har lyssnat till varandra, löst uppkomna problem och frågor tillsammans samt diskuterat sig 

fram under arbetets gång vilket de ser som en fördel och styrka. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens resultat angående den emotionella påverkan av att se närstående uttrycka 

sin sorg efter plötsliga dödsfall får delvis stöd av Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, 

Phillips och Wilson (2016). Sjuksköterskorna i deras studie menade att se närståendes 

intensiva sorgeaktioner efter ett dödsfall var en av de svåraste situationerna i arbetet. Dessa 

situationer kunde innebära att sjuksköterskan kände sig hjälplös och uttryckte sina egna 

känslor genom att gråta. För att hantera svåra händelser som dödsfall utförde sjuksköterskorna 

olika ritualer. Dessa var unika för varje deltagare och ansågs viktiga för att inte ta med sig 

arbetet hem efter ett arbetspass. Det får även stöd av sjuksköterskorna i Brysiewicz och Uys 

(2006) som menade att det också var viktigt att förstå hur kollegorna mådde och hanterade 

dödsfall. Sjuksköterskorna beskrev att förutom den individuella hanteringen måste 

arbetsgruppen även ta sig tid att reflektera tillsammans. Genom dessa gemensamma 

reflektioner kunde personalen adaptera nya sätt för att bättre hantera den emotionella 

påverkan.   

I resultatet presenterades att en del sjuksköterskor upplevde att de inte var redo för 

omhändertagandet av närstående på grund av för lite utbildning. Författarna av 

litteraturöversikten menar att resultatet kan vara missvisande eftersom Kurian et al. (2014) 

frågat sjuksköterskorna huruvida de upplevde att de hade tillräckligt med utbildning. 

Författarna argumenterar att upplevelsen av att vara tillräckligt utbildad skiljer sig från person 

till person och behöver inte reflektera verkligheten. Författarna menar att även välutbildade 

individer som utövar sitt arbete med stor skicklighet kan uppleva att de inte har tillräckligt 

med utbildning. 



 
 22 (39) 

 

I resultatet redovisades även att bristen på avskildhet för närstående ansågs negativt av 

sjuksköterskorna. Det får också stöd av sjuksköterskorna i studien av Hogan et al. (2016) som 

arbetade på en akutmottagning. De menade att miljön på akutmottagningen saknade tillgång 

till avskildhet för närstående vilket försvårade för sjuksköterskans omhändertagande. 

Sjuksköterskorna försökte lösa det genom att skapa en avskild och privat plats för närstående 

men menade att det inte alltid var möjligt. Dessutom uttryckte sjuksköterskorna att det var 

svårt att skapa en relation med närstående på grund av tidsbrist och ger därigenom stöd åt 

litteraturöversiktens resultat inom samma område. Det kan kopplas samman med Roy (2009) 

som lyfter fram miljöns betydelse för hennes adaptionsmodell. Roy menar att adaption sker 

till följd av de stimuli som miljön genererar. Hon menar att miljön tillhör människans inre och 

yttre eftersom stimuli kan komma både utifrån och inifrån. I samband med att närstående 

saknar tillgång till en avskild miljö kan deras adaption påverkas negativt eftersom antalet yttre 

stimuli är fler. 

I relation till resultatet om upplevd tids- och personalbrist fann författarna också att detta 

skiljde sig mellan sjuksköterskor som arbetade på intensivvårdsavdelningar och 

akutmottagningar. Tids- och personalbrist beskrevs endast i studier med deltagare från 

akutmottagningar och framkom inte i studier som enskilt undersökt intensivvårdsavdelningar. 

Därmed framkom en möjlig skillnad i sjuksköterskans erfarenheter mellan akutmottagningar 

och intensivvårdsmottagningar. Det indikerar samtidigt att författarnas förförståelse delvis 

kan stämma. 

Resultat visade att majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att informationsgivning var en 

viktig del av deras roll, vilket får stöd i studien av Rejnö, Danielson och von Post. (2013). 

Trots det uttryckte sjuksköterskorna i studien av O'Neill et al. (2016) handlingar och 

uppfattningar som var i motsatts till detta. Författarna till det här arbetet menar att 

anledningen till det kan vara relaterat till den arbetskultur som dessa sjuksköterskor arbetade i 

som såg ut att skilja sig från sjuksköterskorna i andra artiklar. Sjuksköterskorna i studien av 

O'Neill et al. (2016) beskrev en mer hierarkisk arbetskultur. Eftersom studien var utförd i 

Bahrain kan det även innebära andra skillnader inom samhälle, kultur och utbildning som 

skiljer sig från andra studier i resultat. Arbetskulturen och andra skillnader kan därför 

eventuellt format en annan syn på rollen som sjuksköterska. Roy (2009) beskriver att ett av de 

adaptiva funktionsområdena är rollfunktionen som avgör människans hantering av sociala 

interaktioner. Rollfunktionen delas vidare in primära roller som formas av kulturen, 

sekundära roller som berör de uppgifter som ställs av de primära rollerna samt tertiära roller 

som är tillfälliga och förenat med ett visst sammanhang. I förhållande till Roy (2009) 
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beskrivning av gruppidentitet är det således möjligt att ny personal adapterar till 

arbetsgruppens rådande självuppfattning.   

Resultatet visade på att sjuksköterskans roll, utöver de kommunikativa förmågorna, 

innefattar förmågor som att vara närvarande för närstående under den svåra tid de genomgår i 

samband med dödsfall inom akut- eller intensivvården. Resultatet visade även att 

sjuksköterskorna uppfattade den sista tiden tillsammans med patienten som viktig för 

närstående, att de får tid att säga farväl. Noome, Dijkstra, van Leeuwen och Vloet (2016) 

visade i sin studie att närstående upplevde det värdefullt att sjuksköterskan fanns närvarande 

och tillgänglig alla tider, dels för att svara på frågor, samt som mentalt och emotionellt stöd. 

Detta stärker resultatet i denna litteraturöversikt, att sjuksköterskans roll är mer än bara 

kommunikativt gentemot patientens närstående. Sjuksköterskorna i Rejnö et al. (2013) lyfter 

dock en omvårdnadsåtgärd för närstående i plötslig förlust som inte framkom i studiens 

resultat. Sjuksköterskorna menade att de försökte se till att närstående vilade, åt och drack 

med motiveringen att närstående i sorg tenderade att glömma det. Liksom resultatet i denna 

litteraturöversikt visade på att strikta besökstider inte gagnar patienters närstående visade av 

studien Noome et al. (2016) att närstående uppskattade de öppna besökstiderna. Det framgick 

även i samma studie att sjuksköterskans omvårdnad för patienten är viktig för närstående då 

de kan se att han eller hon är i goda händer och får den vård som behövs. Det kan göra det 

lättare för närstående att acceptera dödsfall och bearbeta sin sorg.  

I resultatet framgick att sjuksköterskerollen innefattar att information bör ges till 

närstående både muntligt och skriftligt eftersom många närstående har svårt att ta in och 

förstå information som ges muntligt i samband med ett dödsfall. Närstående menade på att de 

i många fall har glömt bort information som givits muntligt (Noome et al., 2016). De menade 

att emotioner tar över och bidrar till att de inte hör allt som sägs. Därav kan det vara av 

betydelse att det i sjuksköterskans roll ingår att lämna information skriftligt likväl som 

muntligt.  

Sjuksköterskorna i en studie av Redshaw, Harrison, Johnson och Chang (2013) beskrev att 

närstående ofta behöver prata med någon efter att de förlorat en närstående I enlighet med 

litteraturöversiktens resultat är det sjuksköterskans roll att bistå med stöd som en del i 

omvårdnaden vid förlust. Sjuksköterskorna i Redshaw et al. (2013) beskrev även att om de 

haft en relation till patientens närstående ökar det deras uppfattning av hur väl närstående 

kommer kunna hantera förlusten. Kopplat till bakgrunden visar detta tydligare på behovet av 

stöd efter att man drabbats av förlust (Lenneér Axelson, 2010). Det är en del i processen av att 

hantera sin sorg och bearbeta den. Det kan i en del närståendes fall räcka med att få 
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kommunicera sin sorg och sina tankar med en familjemedlem eller någon i sin närhet. När det 

inte är tillräckligt, om sorgen är särskilt svår kan professionell hjälp behövas. Sjuksköterskan 

kan vara en sådan professionell hjälp som i enlighet med RAM kan vägleda individen att åter 

hitta en balans i livet (Roy, 2009). I relation till det ifrågasätter författarna av denna 

litteraturstudie varför funktionen som anhörigstödjare vid akutvårdsavdelningen på 

Danderyds sjukhus lades på undersköterskorna när det nya arbetssättet implementerades. 

Författarna menar att denna funktion borde lagts på sjuksköterskorna som också anser att det 

är en del av deras roll. Samtidigt menar författarna att bristen på sjuksköterskor kan ha varit 

en förklaring till varför de inte fick funktionen som närståendestödjare. 

 

Kliniska implikationer  

Trots erfarenhetens betydelse för sjuksköterskans kompetens menar författarna att det ändå 

finns ett behov av utbildning för mötet med närstående i sorg. Utbildning bör vara riktad mot 

kommunikationen samt syfta till att förbereda sjuksköterskor som saknar erfarenhet genom en 

överblick. Utbildningen bör särskilt riktas till personal inom akutsjukvården men är också 

tillämpbar inom andra delar av sjukvården eftersom plötsliga dödsfall kan förekomma 

överallt.  

Författarna anser också att arbetsplatserna bör tillhandahålla stöd för den emotionella 

påverkan sjuksköterskor kan uppleva till följd av mötet med närstående efter plötsliga 

dödsfall. Det är särskilt viktigt eftersom konsekvensen kan resultera i att sjuksköterskan 

utvecklar ett undvikande beteende som varken gynnar sjuksköterskan själv, närstående eller 

arbetsgruppen. Författarnas förslag på hur stödfunktion kan se ut är att personalen samlas för 

att tillsammans gå igenom och bearbeta händelsen kring dödsfallet.  

Angående närståendes närvaro vid återupplivningsförsök menar författarna att beslutet bör 

vara situationsbaserat och inte beslutas på organisationsnivå. I samband med de positiva 

aspekterna bör närstående tillåtas närvara om de vill, är införstådda i situationen och så länge 

det inte hindrar personalens arbete. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det finns överlag få studier som undersökt sjuksköterskans möte med närstående i samband 

med plötsliga dödsfall. Därför behövs fler studier i syfte att fördjupa kunskapen och validera 

resultaten inom det givna forskningsområdet. Relaterat till samma syfte som i denna 

litteraturöversikt vore det givande att undersöka den praktiska verkligheten inom området. I 
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teorin skulle det kunna genomföras med en observationsstudie men författarna betvivlar att en 

sådan studie skulle vara etiskt försvarbar.   

Ett annat område som vore intressant att veta mer om är vilka metoder som stödjer 

sjuksköterskans hantering av den emotionella påverkan vid plötsliga dödsfall. Forskningen 

skulle initialt kunna bedrivas kvantitativt för att få en överblick på vilka handlingsmetoder 

sjuksköterskor använder samt omfattningen av dessa. Därefter skulle forskningen kunna 

övergå i en kvalitativa insatts för att finna hur de hjälper med syfte att finna de mer optimala 

och gynnsamma metoderna.   

 

Slutsats  

Resultatet visar på att det är en komplex och unik arbetssituation för sjuksköterskan som ofta 

påverkas emotionellt i samband med plötsliga dödsfall och i större utsträckning när 

sjuksköterskan skapat en relation till patientens närstående. Hur sjuksköterskan hanterar den 

emotionella påverkan skiljer sig men om det inte hanteras adekvat kan det leda till 

ett undvikande beteende. I mötet med närstående är sjuksköterskans roll att stödja närstående 

emotionellt samt att undervisa och informera dem utifrån deras behov. Information bör även 

ges skriftligt eftersom närstående kan ha svårt att ta in informationen i samband med 

dödsfallet. Resultatet lyfter fram sjuksköterskors negativa erfarenheter av arbetsmiljöns 

påverkan i mötet med närstående inom akutmottagningar där personal- och tidsbrist är vanligt 

förekommande. Bristen på avskildhet inom akutsjukvården kan också påverka omvårdnaden 

av närstående genom att närstående får svårare att förhålla sig till det som hänt och klara av 

sorgearbetet på ett adekvat sätt.   
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Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Arbour, R.B., & 

Wiegand, D.L. 

Self-described 

nursing roles 

experienced 

during care of 

dying patients and 

their families: A 

phenomenological 

study  
 

2014,   
England,  
Intensive & Critical 

Care Nursing   
 

Att förstå 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter och perspektiv av 

deras roll vid omvårdnad av 

patienter och familjer under 

transitionen från akut livs 

räddande omvårdnad till 

palliativ omvårdnad i livets 

slutskede.      
 

Metod: Deskriptiv 

fenomenologisk studie med 

individuella intervjuer som 

spelades in.    
Urval och datainsamling: 

Deltagarna var 19 

sjuksköterskor från medicinsk 

eller kirurgisk 

intensivvårdsavdelning med 

erfarenhet av att ta hand om 

döende patienter och deras 

familj.   
Analys: Data från intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades med 

innehållsanalys.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg 

att det var viktigt att lära och informera 

familjen samt uppmuntrade till familjens 

närvaro. De ansåg att det var deras roll som 

sjuksköterskor att skydda familjen och skapa 

bra minnen för dem. Sjuksköterskorna hjälpte 

familjerna med viktiga beslut genom 

information som de kunde förstå samt 

emotionellt stöd. Sjuksköterskorna belyste 

även vikten av att handleda nya 

sjuksköterskor som saknar erfarenheten att ta 

hand om den avlidnes familj.   
 

Batista, M. J., 

Vasconcelos, P., 

Miranda, R., 

Amaral, T., 

Geraldes, J., & 

Fernandes, A. P.  
 

Family presence 

during emergency 

situations: the 

opinion of nurses 

in the adult 

emergency 

department  
 

2017, 
Portugal,  
Revista de Enfermagem 

Referência  
 

Syftet var att ta reda på 

sjuksköterskors åsikter 

angående familjens närvaro 

vid kritiska situationer.   
 

Metod: Deskriptiv utforskande 

studie. 
Urval och datainsamling: 233 

sjuksköterskor från fyra olika 

akutvårdsavdelningar svarade 

på enkäter i tre delar.    
Analys: Data analyserades 

utifrån SPSS mjukvara för 

deskriptiv statistik.   
De öppna frågorna i enkäten 

analyserades med hjälp av 

Bardin's innehållsanalysteknik  

Resultatet i studien visar på att många 

sjuksköterskor inte alls håller med om att det 

är bra med familjen närvarande vid kritiska 

situationer på akutvårdsavdelningar. Däremot 

kunde man se att det i vissa fall fanns fördelar 

med att ha familj närvarande, främst för 

patientens skull.   
 

Bloomer, M. J., 

Morphet, J., 

O’Connor, M., 

Lee, S., & 

Griffiths, D.  

Nursing care of 

the family before 

and after a death 

in the ICU—An 

exploratory pilot 

2013,   
Australien,   
Australian Critical Care 
 

Syftet var att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors 

perspektiv av att ta hand om 

familjemedlemmar när 

patienten dör eller efter att de 

Metod: Kvalitativ metod med 

utforskande deskriptiv design 

som utgick ifrån två 

fokusgrupper. 
Urval och datainsamling:   

Resultatet visade fyra huvudteman: Tid, plats, 

närvaro och kultur. Sjuksköterskorna ansåg 

att det var deras roll att spendera tid med 

familjerna samt att ge dem den information 

de behövde även efter patient hade dött. 
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 study  
 

dött.   
 

Deltagarna var sjuksköterskor   

från två olika   

intensivvårdsavdelningar med 

minst tolv månaders erfarenhet. 

Genom öppna frågor 

uppmuntrades deltagarna till 

dialog.      
Analys: Data spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Utifrån induktiv 

innehållsanalys framkom de 

teman som presenteras i 

resultatet.  

Deltagarna ansåg att 

intensivvårdsavdelningen inte gav familj 

utrymme för avskildhet vilket påverkade "den 

goda döden" negativt. Vidare ansåg de att 

kommunikationen med familjen och att arbeta 

med familjen var av stor vikt när döden 

inträffade. Kompetens och erfarenhet att 

samtala med en sörjande familj skiljde sig 

mellan personalen, de som ansågs bättre var 

oftast de som tog hand om döende patienter 

Fridh, I., Forsberg, 

A., & Bergbom, I. 

Doing one's 

utmost: Nurses' 

descriptions of 

caring for dying 

patients in an 

intensive care 

environment.  
 

2009,  
Sverige,  
Intensive and Critical 

Care Nursing  
 

Att undersöka sjuksköterskans 

erfarenhet och uppfattning av 

omvårdnad av döende 

patienter på en 

intensivvårdsavdelning med 

fokus på patienter utan 

sällskap, närheten till 

familjemedlemmar och 

miljöaspekter.  
 

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv metod med 

utforskande intervjuer.  
Urval och datainsamling: Nio 

sjuksköterskor från tre olika 

intensivvårdsavdelningar med 

minst tre års erfarenhet av 

intensivvård.    
Analys: Data spelades in och 

transkriberades ord för ord. 

Genom induktiv 

innehållsanalys framkom de 

kategorier och underkategorier 

som presenteras i resultatet.  

I resultatet framkom fyra huvudteman: 

försäkran om patientens värdighet och 

komfort, omvårdnad för patienter utan 

sällskap, omvårdnad av familjen och miljöns 

förhinder från att göra sitt yttersta. 

Omvårdnad för patienter i livets slutskede 

kom från erfarenheter och inte från riktlinjer. 

Familjens närvaro hos döende patienter 

uppmuntrades men åsikten om deras närvaro 

under livräddande insatser skiljde sig. Mycket 

av omvårdnaden av patienten syftade mer till 

omvårdnad av patienten. Familjer fick mer 

information om patientens tillstånd än 

patienten själv.   

Hallgrimsdottir, 

E.M.  
 

Carring for 

famiies in A&E 

departments: 

Scottish and 

Icelandic nurses’ 

opinions and 

experiences 

2004,   
Island,   
Accident and 

Emergency Nursing.   
 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors åsikter 

och erfarenheter av 

omvårdnad av familjer till 

kritiskt sjuka patienter och 

plötsligt sörjande familjer.   
 

Metod: Kvantitativ metod med 

deskriptiv design.  

Urval och Datainsamling: 
Deltagarna var 54 

sjuksköterskor från tre olika 

akutmottagningar i Skottland 

samt 57 sjuksköterskor från tre 

olika akutmottagningar på 

Island. För studien användes ett 

frågeformulär med öppna och 

stängda frågor.   

Analys: Deskriptiv statistik. 

Resultatet visade att omhändertagande av 

plötsligt sörjande familjer ansågs som den 

svåraste aspekten inom omvårdnad av 

familjer och berodde främst på bristande 

kunskap. Många deltagare uppgav att deras 

arbete inte tillhandahöll utbildning i 

omhändertagning av sörjande närstående. 

Andra hinder för omhändertagandet av 

familjer ansågs vara brist på personal, 

närstående rum, informationsblad på olika 

språk samt information om tillgänglig hjälp 

och telefonnummer för råd.   



 
 

35 (39) 
 

 

De stängda frågorna 

analyserades med SPSS och för 

de öppna frågorna användes 

innehållsanalys. 

 

Kurian, M. J., 

Sulata, D., James, 

A., James, C., 

Joseph, L., 

Malecha, A.T., 

McCorquodale 

Martin, E., & 

Mick, J. M.   
 

Intensive care 

registered nures' 

role in 

bereavement 

support  
 

2014, 
USA, 
Journal of Hospice & 

Palliative Nursing  
 

Syftet var att förvissa sig om 

intensivvårdssjuksköterskans 

nuvarande arbete och 

övertygelse om omvårdnad 

vid förlust. Deras stödjande 

roll vid förlust samt deras 

intresse och utbildning 

relaterat till förlusthantering.   
 

Metod: Kvantitativ metod med 

deskriptiv statistik 
Urval och datainsamling:   
Sjuksköterskor från 4 

Intensivvårdsavdelningar i 

USA.   
Analys: T-test och   

korrelationskoefficienten 

användes i analysen. 
 

Resultatet visade att många av deltagarna 

kände att omvårdnad vid förlust låg i deras 

roll som sjuksköterska men att de utan 

utbildning kände sig osäkra på hur de skulle 

gå tillväga för att hjälpa närstående i 

sorg. Resultatet tyder dock även på att 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningarna 

inte i någon större utsträckning kände sig mer 

säkra på sin roll inom förlusthantering efter 

att de fått utbildning inom ämnet.  
Mak, 

Y.W.,Chiang, 

V.C.L., &  
Chui, W.T.  
 

Experiences and  
perceptions of  
nurses caring for  
dying patients 

and  
families in the  
acute medical  
admission setting  
 

 

2013,   
Hong Kong, Kina,  
International  
Journal of  
Palliative Nursing  
 

Att utforska sjuksköterskans  
upplevelser av att vårda  
döende patienter och deras  
närstående på akuta  
vårdinrättningar.  
 

Metod: Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer.  
Urval och datainsamling: 

Data samlades in under fyra 

månader. 15 sjuksköterskor 

ingick i studien från tre olika  
akutvårdsavdelningar på ett  
sjukhus i Hong Kong.  
Analys: Deskriptiv  
tolkningsmetod. Boyatzis 

tematiska analysmetod  
användes.  
 

Fyra teman med tillhörande underteman 

sammanställdes utifrån intervjuerna. 

Avsaknad av förberedelse/beredskap för 

patientens död, reflektioner om den egna 

rollen i vården av en döende patient, 

reflektioner kring meningen med döden och 

erfarenheter av död bland sina egna 

närstående samt hantering av att vårda döende 

patienter. Sjuksköterskorna upplevde att de 

kunde lära av varandra samt av tidigare 

erfarenheter för att förbättra vården av döende 

patienter och deras närstående. Att reflektera 

kring dödens mening visade sig resultera i en 

lättare syn på livet.  
O'Neill, C. S., 

Yaqoob, M., Faraj, 

S., & O'Neill, C. L 

Nurses' care 

practices at the 

end of life care in 

intensive care 

units in Bahrain  
 

2016, 
Bahrain,  
Nursing Ethics  
 

Syftet var att studera 

sjuksköterskans arbete i livets 

slutskede på 

intensivvårdsavdelningar i 

Bahrain.   
 

Metod: Grounded Theory.    
Urval och datainsamling: Tio 

sjuksköterskor från 

intensivvårdsavdelningar på två 

stora sjukhus deltog i studien. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer genomfördes 

och transkriberades.  
Analys: Transkriptionerna 

lästes och kodades individuellt 

och sedan gemensamt för att 

Resultatet visade en kärnkategori som 

grundade sig i undvikande av dödssamtal. 

Vidare visade resultatet att sjuksköterskan 

ingår i teamet kring vård i livets slutskede 

men inte har någon egentlig bestämmanderätt 

förrän döden verkligen är nära. Författarna till 

studie fann även att sjuksköterskor helst 

undviker att tala om döden med närstående 

och att närstående i större utsträckning vill 

prata med läkaren som de antar är mer 

kunniga i ämnet. Först när patienten är så 
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hitta huvudkategorier.  
 

pass dålig att närstående har börjat acceptera 

att döden är nära och oundviklig ändrar 

sjuksköterskan fokus till närstående för att ge 

dem stöd i sin sorg. 
Socorro, L. L., 

Tolson, D., & 

Fleming, V.   
 

Exploring 

Spanish 

emergency 

nurses’ lived 

experience of the 

care provided for 

suddenly 

bereaved 

families.   
 

2001,   
Spanien,   
Journal of Advanced 

Nursing  
 

Att undersöka 

akutsjuksköterskors erfarenhet 

av omvårdnad av plötsligt 

sörjande familjemedlemmar i 

en klinisk miljö, särskilt efter 

att de informerats om 

förlusten av den närstående.  
 

Metod: Kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor som spelades 

in.  

Urval och Datainsamling: 
Deltagarna var sju spanska 

akutsjuksköterskor i åldrarna 

26–47 med mellan ett till åtta 

års erfarenhet som 

akutsjuksköterska.   
Analys: Data analyserades med 

hjälp av hermeneutisk-

fenomenologisk metod.   

I resultatet identifierades fyra huvudteman: 

kunskap, relationer, kultur och verkligheten. 

Deltagarna upplevde att de inte var adekvat 

förberedda för att ta hand om plötsligt 

sörjande familjemedlemmar. Kunskapen om 

omhändertagande av närstående i sorg ökade 

med erfarenheter. De hanterade dessa 

situationer annorlunda beroende på vilken 

relation de hade till familjen. De flesta 

deltagarna uttryckte osäkerhet och rädsla 

inför dessa situationer. 

Tse, J. W. K., 

Hung, M. S. Y., & 

Pang, S. M. C.  
 

Emergency 

Nurses’  
Perceptions of  
Providing End-of-

Life Care in a 

Hong Kong 

Emergency  
Department: A  
Qualitative Study  
 

2016, 
Hong Kong, Kina,  
Journal of  
Emergency  
Nursing  
 

Att förstå sjuksköterskans  
uppfattningar av att vårda  
någon i livets slut på en  
akutvårdsavdelning.  
 

Metod: Kvalitativ metod med  
semistrukturerade personliga  
intervjuer.  
Urval och datainsamling: 16 

sjuksköterskor med erfarenhet 

inom akutsjukvården valdes ut 

för intervjuerna.  
Analys: Intervjuerna spelades 

in och transkriberades för att 

sedan analyseras. 

Innehållsanalys genomfördes 

för att hitta gemensamma 

teman i de 16 intervjuer som 

genomförts.   

Fyra teman fastställdes i analysen av  
Intervjuerna: att göra gott för den döende,  
underlätta familjeengagemang och 

involvering, förbättra den personliga 

utvecklingen och professionalismen samt att 

uttrycka tvetydighet gentemot 

resursanvändning.  
 

Walker, W. & 

Deacon, K.  
 

Nurses’ 

experiences of 

caring for the 

suddenly 

bereaved in adult 

acute and critical 

care settings, and 

the provision of 

2016,  
England,  
Intensive & Critical 

Care Nursing.   
 

Att utforska sjuksköterskans 

personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder vid 

förlust i vuxna akut och 

intensivvårdsavdelningar.  
 

Metod: Deskriptiv utforskande 

design med fokuserade 

personliga intervjuer.  
Urval och datainsamling: Nio 

legitimerade sjuksköterskor 

som arbetade på akuten, 

intensiven eller på 

hjärtavdelningen deltog i 

Fem teman identifierades: Vårdens 

sammanhang, upplevda behov, 

tillhandahållande av vård, bortom händelsen 

och påverkande faktorer.  
Resultatet visade att hantera familjernas 

förväntningar, omständigheter kring döden, 

hantering av konflikter inom familjen och att 

ge dåliga besked var faktorer som 



 
 

37 (39) 
 

 

person-centred 

care: A qualitative 

study.  
 

studien. Intervjuerna 

genomfördes i mindre grupper 

samt enskilt och spelades in.  
Analys: Intervjuerna 

transkriberades ord för ord och 

data utsattes sedan för riktad 

innehållsanalys. 

Tillhandahållningen av 

personcentrerad vård 

undersöktes utifrån ett validerat 

personcentrerat ramverk.   

sjuksköterskorna upplevde som utmanande 

för omvårdnaden av närstående.   
Deltagarna uppfattade att närståendes behov 

av information behövde tillgodoses. Faktorer 

som hindrade relationen mellan 

sjuksköterskan och familjen var den 

yrkesintensiva miljön, resurser i form av 

personal, mötenas korthet samt kraven som 

ställs i samband med vård av svårt sjuka eller 

skadade patienter.   
  
 

 

 

 


