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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Ett plötsligt dödsfall beror ofta på sjukdom, olycka, mord eller självmord. 

År 2017 uppskattar man att cirka 10 360 människor miste livet tidigare än 

förväntat. När en människa plötsligt avlider kommer det oftast som en 

chock för de närstående. Det har visat sig att sorgeprocessen för de 

närstående kan påverkas vid plötsliga dödsfall då de inte varit förberedda 

på dödsfallet. Även bemötandet de får direkt efter dödsfallet har stor 

betydelse. Sjuksköterskor har ofta bristfällig utbildning i hur det närstående 

ska omhändertas vid plötsliga dödsfall och studier har visat att de 

närstående haft både bra och dåliga upplevelser kring bemötandet. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors 

upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt dödsfall. 

Metod: En litteraturöversikt baserad på elva vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa 

och två kvantitativa artiklar. 

Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att de hade ett ansvar 

för patientens närstående trots att det många gånger upplevdes vara en svår 

situation och där etiska problem kan uppstå. Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplevde även att de hade bristande kunskap och 

utbildning i hur närstående ska omhändertas. Även miljön och bristen på 

resurser gjorde det ofta svårt att kommunicera med de närstående. 

Diskussion: Sjuksköterskan upplever plötsligt dödsfall som en krävande situation i sin 

yrkesroll och ställs inför många olika etiska aspekter och känslor.  Att 

dessutom möta närstående i sorg vid plötslig död är ännu en yttre 

påfrestning i sjuksköterskans roll. För att sjuksköterskan ska känna sig 

säker i sin roll är kunskap om bemötande i sorgeprocessen en viktig del i 

professionen. I resultatdiskussionen tillämpades Joyce Travelbee´s 

omvårdnadsteori. 

Nyckelord: Upplevelse, plötslig död, närstående, sjuksköterska 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: A sudden death is often due to illness, accident, murder or suicide. In 

2017, it is estimated that approximately 10 360 people lost their lives 

earlier than expected. When a person suddenly dies, it usually comes as a 

shock to the relatives. It has been found that the grieving process for those 

close to the family can be affected by sudden deaths when they have not 

been prepared for the death. The kind of clinical encounter they receive 

immediately after the death is also of great importance. Nurses often have 

inadequate training in how the relatives should be dealt with in the event 

of sudden death and studies have shown that the relatives have had both 

good and bad experiences regarding the clinical encounter. 

Aim: The purpose of this literature review was to investigate nurses' experience 

of meeting with relatives in the event of a sudden death. 

Method: A literature review based on eleven scientific articles, nine qualitative and 

two quantitative articles. 

Results: The results revealed that the nurses felt that they had a responsibility for 

the patient's relatives, despite the fact that many times it was perceived to 

be a difficult situation and where ethical problems could arise. The 

majority of the nurses also felt that they lacked knowledge and training in 

how to deal with relatives. The environment and the lack of resources also 

often made it difficult to communicate with the relatives. 

Discussion: The nurse experiences sudden death as a demanding situation in her 

professional role and is faced with many different ethical aspects and 

feelings. In addition, meeting relatives in mourning in the event of sudden 

death is yet another external strain in the nurse's role. In order for the 

nurse to feel secure in her role, knowledge about attending the grief 

process is an important part of the profession. In the results discussion, 

Joyce Travelbee's nursing theory was applied. 
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1 Inledning 

När någon närstående drabbas av ett plötsligt dödsfall så raseras hens tillvaro som ofta 

resulterar i en chockartad smärta, stress samt överväldigande känslor som kan bli svåra att 

hantera själv. Sjuksköterskans profession innebär att hen möter människor dagligen i olika 

sammanhang samt händelser, vilket innebär att sjuksköterskan många gånger är det första 

mötet med närstående i olika situationer. Ett bra omhändertagande i ett akut skede underlättar 

närståendes fortsatta krisreaktion. I vår kommande roll som sjuksköterskor är plötsliga 

dödsfall och sörjande närstående en situation vi kan ställas inför.  

 

2 Bakgrund 

Enligt Socialstyrelsens (2018) statistik dör cirka 90 000 människor i Sverige per år. Den 

främsta dödsorsaken är hjärt- och kärlsjukdomar, som många gånger kan ske plötsligt i form 

av till exempel hjärtinfarkt eller stroke. Det förekommer även att unga vuxna dör plötsligt. År 

2017 miste ca 10 360 människor livet tidigare än väntat i en så kallad förtida dödlighet åldern 

15–64 år, vilket motsvarar ca 165 dödsfall på 100 000 invånare runt om i Sverige. 

 

2.1 Plötsligt dödsfall 

En för tidig dödlighet anses vara ett dödsfall av plötslig karaktär, som inträffar tidigare än 

väntat, och som de flesta av befolkningen inte förväntas uppnå (Folkhälsomyndigheten 2019). 

 

2.2 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans profession innebär ett självständigt yrkesansvar som grundar sig på en 

korrekt kompetens och som hindrar andra individer från att verka i yrket (Jakobsson & 

Lutzen, 2014). Enligt J. Söderholm (personlig kommunikation, 17 september 2019) hade 

Socialstyrelsen en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor som slutade att gälla 2015. Efter 

det har de överlåtit den rollen till Svensk sjuksköterskeförening som har tagit fram den 

kompetensbeskrivningen. Det finns ingen tydlig beskrivning på hur vården gentemot 

patientens närstående skall se ut förutom att närstående skall bemötas med respekt, lyhördhet 

och medkänsla, vilket innebär att sjuksköterskans tydliga fokus och kompetensområde 

föreligger  patienten (svensk sjuksköterskeförening SSF, 2014). Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30), HSL, är den centrala lagen för hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige, vilket 

innebär att sjuksköterskans arbete skall utföras i enlighet med aktuella överensstämmelse med 

lagar, styrdokument och olika riktlinjer som ett stöd för professionens 

yrkesutövning. Sjuksköterskans roll i förhållande till närstående nämns inte så utförligt i 
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International Council of nurse (ICN) etiska kod för sjuksköterskor Svensk 

sjuksköterskeförening (SSF, 2014). De har angivit de fyra grundläggande ansvarsområden 

med centrala värden för sjuksköterskans yrkesroll; att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidandet. Sjuksköterskans yrkesroll är självständig och innebär att 

sjuksköterskan har etiskt och moraliskt ansvar i sitt bemötande, i sina bedömningar och sina 

beslut och skall kommunicera och bemöta patienter och dess närstående med respekt, 

lyhördhet och medkänsla. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2014) beskrivning 

utifrån (ICN) säger att “All vård som ges skall ges med respekt för mänskliga rättigheter och 

skall ta hänsyn till människors olika värderingar, vanor, trosuppfattning med respekt för 

patientens självbestämmande, integritet och värdighet “ (SSF, 2014). Vården får inte 

påverkas av några omständigheter som nationalitet, funktionsnedsättning, sjukdom, ålder, 

social ställning, kön eller annan sexuell läggning.   

Vidare beskriver Svensk sjuksköterskeförening (2016) för att kunna ge en god och säker 

vård skall den legitimerade sjuksköterskan ha kompetens inom sex områden som innefattar: 

att samverka i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård, informatik och att 

kunna tillämpa och ha god kunskap i personcentrerad vård för patienter. Personcentrerad vård 

innebär att sjuksköterskan utgår individuellt utifrån varje möte och respekterar, bekräftar och 

synliggör patientens behov och upplevelse av sin egna sjukdom (Bergbom, 2019). 

Sjuksköterskans primära kompetens är omvårdnad vilket innebär att sjuksköterskan måste 

kunna tillhand hålla tillförlitlig kunskap baserad på vetenskap och ha ett förhållningssätt 

gentemot patienten som är grundat i humanistiska människosynen. Detta innebär vidare att 

sjuksköterskan har ett personligt ansvar över att upprätthålla sin personliga kompetens och 

bör ständigt utveckla och fördjupa sin yrkeskunskap utifrån Evidensbaserad forskning med 

grund i ett kritiskt, reflekterande förhållningssätt gentemot de utmaningar hen ställs inför 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

2.2.1 Sjuksköterskans roll vid dödsfall 

När en människa dör är det en omtumlande händelse för närstående (Thulesius, 2018). Vid 

både väntade och oväntade dödsfall bör det finnas riktlinjer och rutiner för hur närstående ska 

omhändertas och informeras om dödsfallet. Omhändertagandet börjar så snart närstående 

anländer till sjukhuset och grunden för ett gott omhändertagande ligger i vårdrelationen 

(Almerud & Österberg, 2014). Att det finns tydliga riktlinjer är viktigt, speciellt vid oväntade 

dödsfall (Kock-Redfors, 2002). Finns det inga rutiner är det verksamhetschefens ansvar att det 

upprättas. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle och för att kunna tillgodose olika religioner 
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och kulturers normer, seder och ritualer kring dödsfall finns det information personalen kan ta 

del av.  

    Det är viktigt att ha en dialog med närstående och ta hänsyn till deras önskemål. Den 

personal som haft ansvar för patienten bör finnas tillgänglig för närstående både vid avsked 

och efter dödsfallet. De närstående kan behöva stöd och information och det är viktigt att 

tänka på att sorgeprocessen kan påverkas av hur de bemöts. Då all information kan vara svår 

att ta in efter ett dödsfall bör de även få skriftlig information om vart de kan vända sig vid 

eventuella frågor, eller om de vill komma i kontakt med kurator eller olika stödgrupper 

(Kock-Redfors 2002). 

 

2.2.2 Allmänhetens förtroende för sjuksköterskan 

Idag är Allmänhetens förtroende högt för sjuksköterskans profession vilket innebär att de 

ställer höga krav på kompetens, förtroende och förhållningssätt hos sjuksköterskan gentemot 

patient samt närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Generellt är allmänheten mer 

pålästa och kunniga om sina rättigheter vilket ställer höga krav på vården och sjuksköterskans 

profession med kunskap i fokus. För att bibehålla och skapa ett förtroende hos patient samt 

närstående är det betydelsefullt att sjuksköterskan följer de etiska kodens innebörd och inte 

utnyttjar sin ställning i professionen gentemot patienten och dess närstående (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

2.2.3 Bemöta och samtala med närstående 

Vid dödsfall ställs det stora krav på hur sjuksköterskor ska hantera sådana situationer, trots att 

de flesta fått knapphändig utbildning i hur närstående ska omhändertas (Thulesius, 2018). En 

stor del av sjuksköterskans arbete innefattar olika typer av samtal och kommunikation 

gentemot både patient och närstående. Genom samtal på ett fenomenologiskt grund kan 

sjuksköterskan bemöta och samtala med närstående genom ett grundläggande förhållningssätt. 

Detta innebär en samtalskonst inom vården där sjuksköterskan är lyhörd, närvarande och 

tillämpar ett systematiserad sätt för en samtalsmetod där syftet är att ge närstående eller 

patient möjligheten att kunna reflektera tillsammans med sjuksköterskan över hens 

livssituation just i den stunden (Bullington, 2018). Vidare beskrivs att denna samtalskonst är 

ett verktyg som är särskild tillämpad av sjuksköterskan i alla olika typer av samtal och anses 

vara en effektiv vårdande handling.  

Bullington (2018) har efter genomgång av Sveriges sjuksköterskeutbildningarna sett att 

samtliga utbildningar och lärosäten har kunskapsmål inom kommunikation, dock är det 
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osäkert hur mycket av kunskaperna studenterna sedan tar med sig ut i arbetslivet. I en studie 

av Chant, Jenkinson, Randle och Russell (2002) där man sett över sjuksköterskors 

kommunikationsförmågor såg man bland annat att det fanns ett glapp mellan utbildning och 

hur det fungerar i praktiken. Vissa deltagare ansåg att kommunikationsutbildningen 

fokuserade på idealet istället för att anpassa utbildningen efter hur det ser ut i verkligheten. 

 

2.3 Definition av närstående 

Bakom varje dödsfall finns närstående som behöver stöd och hjälp att bearbeta sin sorg. 

Definitionen av en närstående är en person som anses ha en nära relation till patienten 

(Socialstyrelsen, 2019). Enligt Carlsson & Wennman-Larsen (2014) kan närstående vara en 

släkting, men även en person utanför släkten som står patienten nära, som till exempel en vän 

eller granne. 

 

2.3.1 Närstående i kris 

Cullberg (2006) menar att plötsliga och oväntade dödsfall är mer traumatiska för de 

närstående än väntade dödsfall. Eftersom döden kommer oväntat är de närstående oförberedda 

och har inte hunnit skaffa sig en beredskap för den som dött, de närstående har inte hunnit ta 

farväl eller kanske hunnit avsluta saker ihop (Kock-Redfors 2002). När döden kommer 

oväntat behöver de närstående särskilt mycket stöd. De närstående genomgår då olika kris-

förlust och sorg reaktioner, ju mer oväntat död desto svårare blir sorg reaktionen och 

bearbetningen. Krisreaktioner kan visa sig på olika sätt och vara olika starka, detta grundar sig 

i tidigare erfarenheter utifrån varje individ.  

Cullberg (2006) beskriver att vårdpersonalen inom akutsjukvård möter de närstående just 

inom de två första faserna som är chock och reaktionsfasen. Chockfasen kan pågå från ett kort 

ögonblick och upp till några dygn och varar olika länge för olika individer. Under denna fas 

håller den drabbade verkligheten ifrån sig med all kraft och har svårt att förstå och ta in det 

som har hänt. Den närstående kan verka lugn och oberörd på utsidan med inombords pågår ett 

kaos. Personen kan verka nästan kylig, blockerande och likgiltig och har oftast svårt att 

minnas vad som har sagts, vilket är viktigt aspekt att känna till för vårdpersonalens, då många 

gånger mycket och viktig medicinsk information ges i det skedet. Det är viktigt att 

vårdpersonalen observerar i vilken fas den drabbade befinner sig i och känna till att all 

information kommer att behöva upprepas. Reaktionerna under chockfasen kan se olika och 

avvikande ut och kan yttra sig på olika sätt i form av bl.a. skrik, hysteri, upprepningar av olika 
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meningar eller bara ligga ned i en paralyserad ställning tysta och inte svara på tilltal (Kock-

Redfors 2002).   

         Reaktionsfasen följer tätt inpå och utgör tillsammans med Chock och reaktionsfasen den 

akuta krisen. Denna fas når de närstående olika fort och reaktionerna skiljer sig åt beroende 

på var i de olika stadierna av krisreaktionen man befinner sig i, vilket är viktigt att känna till 

för vårdpersonal. Här börjar den drabbade sakta ta in vad som har inträffat och dödsfallet blir 

mer tydligt och frågor som varför blir extra tydliga. Här träder även försvarsmekanismerna in 

som kallas de omedvetna psykiska reaktionerna och har till uppgift att minska själva 

upplevelsen och medvetandet om hot och fara för jaget (Cullberg 2006). De akuta faserna 

anses som värdefull då den drabbade tvingas att konfrontera den smärtsamma händelsen. Det 

kan yttra sig i b.l.a regression, förnekelse, rationalisering, isolering, undertryckande av 

skuldkänslor samt bortträngning av det som hänt. Här upplever de närstående en hög nivå av 

ångest, dålig sömn, aptit och dygnsrytmen är rubbad. 

Almerud och Österberg (2014) beskriver att alla sjuksköterskor kommer mer eller mindre 

någon gång i sitt yrkesliv komma i kontakt med akuta situationer och som kommer leda till 

oväntat dödsfall. Grunden i ett akut omhändertagande ligger i vårdrelationen med patienten 

och dess anhöriga. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och är ofta den första personen 

som de närstående möter. Ett bra omhändertagande vid ett akut skede i samband med ett 

oväntat dödsfall underlättar de närståendes fortsatta krisreaktion, genom tröst och att lindra 

sorg arbetet kan sjuksköterskan försiktigt leda de närstående genom den akuta krisreaktionen 

(Kock-Redfors 2002).  

 

2.3.2 Närståendes upplevelse av vården vid förlust 

I en studie av Brysiewicz (2006) intervjuades en kvinna som hastigt förlorat sin son. Hon 

upplevde att hon inte fick hjälp och beskriver sjukvårdspersonalen som kylig och undvikande 

då ingen ville besvara hennes frågor angående sin sons död. Flera kvinnor som intervjuades 

beskriver att de blev arga och frustrerade då de var tvungna att vara påstridiga för att få någon 

information. Ivarsson, Larsson, Johnsson, Lührs och Sjöberg (2008) har intervjuat närstående 

som oväntat har förlorat en familjemedlem efter en hjärtoperation. Majoriteten av de 

närstående var nöjda med mottagandet av personalen och kände att de tog sig tid att lyssna. 

Vid tillfället då den närstående avlidit uppskatta de att personalen behandlade den avlidne 

med respekt och fanns i närheten om de närstående kände att de var i behov av stöd. Även 

närstående i en studie av Rejnö, Danielson och Berg (2013a) upplevde att de fick ett bra 

bemötande och omhändertagande. Sjuksköterskan uttryckte vikten av att inte glömma bort att 
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ta hand om sig själv i denna svåra stund. Detta var något som uppskattades av de närstående 

då de förmodligen prioriterat bort sina egna behov om de inte blivit påminda. I en annan 

studie av Jang och Choe (2018) intervjuades närstående på en akutvårdsavdelning i Seoul, där 

beskrev närstående som hade förlorat en nära närstående familjemedlem att det var smärtsamt 

och svårt att acceptera då det kom så plötsligt och oväntat. Att bristen på att inte kunna 

förbereda sig var värst. Som sedan övergick i en enorm chock där känslorna inte kunde 

kontrolleras under denna period. De närstående beskrev det som en känsla av dissociation från 

händelsens verklighet precis som i en dröm och att de var hjälplösa i situationen. I en studie 

av Dale, Mayer, Rosenfeld och Gilbert (2013) som utfördes på och av hjärtkliniken för att få 

en mer kunskap och förståelse hos familjer som hade förlorat en nära familjemedlem i ett 

plötsligt dödsfall. Syftet med studien var att identifiera deras förlust och få en fördjupad 

förståelse för att sedan kunna öka kunskapen hos deras sjuksköterskor i mötet med dessa 

familjer. Dessa familjer beskrev skuldkänslor kring händelsen och ifrågasatte om de kunnat 

agerat annorlunda innan händelsen. Vidare beskrev de att orsaker och omständigheter kring en 

plötslig död påverkade familjen och att vissa typer av dödsfall är mer utmanande för de 

närstående. Om döden är plötslig förändras familjerollen radikalt och de anhöriga tvingas leva 

i en värld som ger en känsla som är främmande, obeskrivlig, obeboelig och som skakat och 

avskalat de resterande familjemedlemmar från dess rutiner och verkligheten. De beskrev att 

livet fortsätter men aldrig till det normala igen.  

 

2.3.3 Sorg 

De flesta människor upplever både glädje och svåra stunden under sin livstid (Benkel, 2015). 

Döden är en naturlig del av livet och något alla kommer erfara förr eller senare. Men att 

förlora en närstående kan medföra sorg, och beroende på hur dödsfallet sker och vilken fas i 

livet man befinner sig i kan sorgeprocessen se olika ut. Vid ett väntat dödsfall kan de 

närstående haft tid att förbereda sig mentalt på hur livet kommer se ut efter dödsfallet. Dock 

är det inget man kan förbereda sig på helt då man går miste om en betydelsefull människa 

som kommer vara för evigt saknad. Att förlora någon plötsligt och oväntat kan påverka 

sorgeprocessen. Då det sker plötsligt har de närstående inte haft tid för förberedelse vilket kan 

föranleda chock och oförståelse för det inträffade. Om det plötsliga dödsfallet beror på 

självmord, olycka eller plötsligt sjukdomstillstånd kan också ha betydelse. Man kan då 

drabbas av så kallad komplicerad eller ”frusen sorg ” (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Den 

sörjande kan då ha svårt att kontrollera sina känslor och hindras att fortsätta leva sitt liv 

(Benkel, 2015). Människor kan visa och uttrycka sin sorg på olika sätt, vissa visar det öppet 
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medan andra kan ha svårt eller inte vet hur de ska hantera sin sorg (Lindqvist & Rasmussen, 

2014). Det är även viktigt att känna till att olika kulturer kan ha olika sätt att uttrycka sin sorg 

på. Att sörja kan vara påfrestande och i längden orsaka en ökad risk för att drabbas av 

sjukdomar och i värsta fall död. Det är därför viktigt att identifiera den sörjandes behov för att 

kunna sätta in rätt stöd och hjälpa denne att komma vidare i sorgeprocessen. Inom den 

palliativa vården finns det ofta stöd i form av eftersamtal och närstående- och sorgegrupper. 

Det har visat sig att omvårdnaden och det stöd som både patienter och närstående har fått 

innan ett dödsfall har en stor betydelse för de närståendes sorgeprocess, dock är det inget som 

garanteras i alla vårdformer. 

 

2.4 Problemformulering 

Ett plötsligt dödsfall kan komma som en chock för både vårdpersonal och närstående. Det kan 

ske i form av plötslig sjukdom, olycka, mord eller självmord. Sjuksköterskor har ofta 

bristfällig utbildning och kunskap i hur de ska omhänderta närstående som plötsligt förlorat 

någon, samtidigt som allmänheten har stort förtroende för sjuksköterskornas kompetens. Hur 

upplever sjuksköterskorna att det är att befinna sig i denna situation? I tidigare studier har 

närstående beskrivit att de haft både bra och dåliga erfarenheter av sjuksköterskors bemötande 

när de förlorat en närstående. Detta arbetes avsikt är att belysa problematiken kring detta 

område, få mer kunskap och förståelse för sjuksköterskors upplevelse och varför det kan 

skilja sig. 

 

3 Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående vid plötsligt 

dödsfall. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt att använda Joyce Travelbee teoretisk referensram som utgångspunkt. 

Travelbee förklarar och redogör relationen mellan sjuksköterska och patient och det första 

mötet mellan dessa två individer, men även om mötet och relationen med familjen och 

närstående som är en minst lika viktig aspekt i vårdandet. Författarna anser därför att denna 

teori kan appliceras i studien eftersom sjuksköterskan som vårdar eller vårdat en patient som 

plötsligt avlidit kommer att möta närstående, och vikten i relationen med dem kommer vara 

en viktig aspekt. 
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         Enligt Joyce Travelbee beskriver hon omvårdnaden som en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan och patienten är i relation till varandra och för att kunna förstå syftet med 

omvårdnaden så måste sjuksköterskan ha kännedom om patientens upplevelse av sin sjukdom 

och situation (Travelbee, 1971). Travelbee skriver att kommunikation är det viktigaste 

redskapet en sjuksköterska har för att skapa en äkta mellanmänsklig dimension. Vidare 

beskriver hon att kommunikation handlar om ett ömsesidigt samspel mellan två personer eller 

flera individer, som bygger på att tankar och känslor förmedlas till en annan person. 

Travelbee anser att varje människa är unikt och har unika behov som bör tillgodoses. Genom 

att sjuksköterskan skapar en ömsesidig relation så kan dessa behov tillgodoses. Travelbee 

betonar att alla människor kommer någon gång att komma i kontakt med lidande, smärta och 

sjukdom, och att varje individ kommer att förhålla sig till dessa upplevelser på olika sätt. 

Genom att sjuksköterskan hjälper människan att finna mening i dessa upplevelser kan 

människan uppnå en personlig utveckling. Vidare förklarar Travelbee att syftet med 

omvårdnaden ligger i relationen, genom att hjälpa en individ, en familj eller också ett 

samhälle kan sjuksköterskan förhindra upplevelse av sjukdom och lidande och istället kunna 

hjälpa individen att finna mening i dessa upplevelser (Travelbee, 1971).   

      När det kommer till relationen med närstående så förklarar Travelbee att när en person blir 

sjuk eller avlider drabbar det hela familjen och de närstående behöver också stöd och hjälp av 

sjuksköterskan (Travelbee, 2007). Det kan anses vara svårt för sjuksköterskan, men en uppgift 

hon inte bör undvika. Sjuksköterskor ser på närstående på olika sätt, vissa uppfattar dock 

närstående som ett irritationsmoment. Travelbee menar att det är vanligt att närstående 

uppfattas som problem, istället för människor med problem, och sjuksköterskor som förbiser 

närstående för att de anser att de är där för att ta hand om patienten och inte närstående lurar 

sig själva. Allt som angår patienten angår även de närstående. Vidare beskriver Travelbee att 

sjuksköterskan kommer att vara ett stöd för familjen enbart av att hon ger patienten god vård, 

men att sjuksköterskan även aktivt ska försöka skapa en god relation med närstående. Det har 

stor betydelse för familj och närstående att sjuksköterskan visar att hon förstår vilken jobbig 

situation de befinner sig i. Sjuksköterskan kan visa sin omtanke genom små medel, som till 

exempel erbjuda kaffe eller vatten. Ibland kan de närstående ha svårt att hantera och 

ifrågasätta varför patienten blivit sjuk eller avlidit. Sjuksköterskan kan då hjälpa dem att finna 

en mening (Travelbee, 2007).  

Enligt Travelbee är kommunikation en process som ger sjuksköterskan ett tillfälle att 

etablera en relation med människor (Travelbee, 2007). Hon menar att kommunikation är en 

ömsesidig process och att det är genom denna process sjuksköterskan söker och ger 
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information. Även sjuksköterskans omvårdnad används som kommunikation. Om hon inte är 

intresserad och engagerad kommer det att märkas. För en lyckad kommunikation krävs det att 

det finns en avsändare och mottagare och att alla parter förstår det som kommuniceras. När 

kommunikationen brister kan det bero på fler faktorer, till exempel att budskapet inte nått 

fram eller att det har missuppfattats.  

När sjuksköterskan möter en människa för första gången inleds en fas där bägge parter 

observerar och bildar sig en uppfattning om varandra. Hur den andra parten uppfattas bestäms 

oftast av tidigare upplevelser och erfarenheter, men kan ändras desto mer man lär känna 

varandra. Det är vanligt att man uppfattar varandra som stereotyper och har förutfattade 

meningen om varandra, och det är först när man börjar se varandra som individer som man 

kan se bortom det första intrycket. I nästa fas upprättas en relation till varandra där man börjar 

se varandras identiteter och personligheter. Sjuksköterskan börjar få sig en uppfattning om 

hur patienten eller närstående tänker och uppfattar sin situation. Detta lägger grunden för 

empati och processen för att skapa en ömsesidig förståelse. Genom empati kan människan 

leva sig in och förstå den andres psykiska tillstånd. Empati är således en upplevelse av att 

förstå, dock inte i den utsträckning så att man känner och tänker som den andre. Travelbee 

talar även om sympati och medkänsla som en fas. Det är en upplevelse som sker mellan 

människor, och att sjuksköterskan genom sympati kan få förståelse och bli rörd för den andres 

lidande och olycka (Travelbee, 2007). Hon menar att sjuksköterskan delar den andres lidande 

och befriar hen från att bära allt själv. Sympati och medkänsla visas ofta genom verbal 

kommunikation, men kan även uttryckas icke verbalt genom till exempel en blick eller det 

sätt sjuksköterskan utför sin omvårdnad på. Frånvaro av sympati kan ha inverkan på den 

andre både fysiskt och psykiskt och påverka den fortsatta kampen. Vidare beskriver Travelbee 

att sympati inte är detsamma som att vara vänlig och snäll, utan något mer. Sjuksköterskan 

kan vara vänlig men det behöver inte betyda att hon förmedlar värme och förståelse. Sympati 

förmedlar värme och medkänsla och är en egenskap du antingen har eller inte har. 

Sjuksköterskan tar på så sätt hand om den lidande samtidigt som hon håller hen uppe under en 

svår tid. När sjuksköterskan och den hon vårdar har genomgått dessa fyra fasen kan de 

uppleva ömsesidig förståelse och kontakt. De kan då relatera till varandra som människa till 

människa. 

 

5 Metod 

Författarna har gjort en litteraturöversikt enligt Fribergs modell (Friberg, 2017). Översikten är 

baserad på 11 stycken vetenskapliga artiklar. Författarna har valt att inkludera vetenskapliga 
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artiklar av både kvalitativ och kvantitativ karaktär för att få en så stor överblick som möjligt 

av problemformuleringen. 

 

5.1 Datainsamling 

De vetenskapliga artiklarna har sökts i databaserna CINAHL Complete och PubMed vid 

biblioteket på Ersta Bräcke högskola. Både CINAHL och PubMed innehåller vetenskapliga 

artiklar inom omvårdnad, vilket var efterfrågat i denna litteraturöversikt. Sökorden som 

användes var: family, sudden death, unexpected death, nurse, nurse attitudes, bereaved, 

bereavement, professional family relations, emergency service, nurse-patient relations, 

attitude to death, nurse role och emergency service. För att hitta de sökord som kunde 

användas som ämnesord användes Svensk Mesh. I första skedet gjordes testsökningar där 

sökorden sattes ihop i olika kombinationer för att se vilka kombinationer som genererade flest 

artiklar som var relevanta till studiens syfte. Genom redan funna artiklar fick författarna fler 

exempel på sökord och ämnesord som var användbara vid sökning. Vid sökningarna användes 

både fritextsökning och sökning med sökblock. Vid sökning med sökblock användes tre 

sökblock. Författarna använde sig även av de booleska sökoperatorerna AND och OR 

(Östlundh, 2017). Använda sökord samt valda artiklar redovisas i sökmatriserna, se bilaga 1 

och 2. 

 

5.2 Urval 

Författarna valde litteraturöversikt baserat på vetenskapliga artiklar. För att avgränsa denna 

översikt valde författarna att inkludera sjuksköterskor som upplevt plötsliga dödsfall hos 

vuxna. Sjuksköterskors upplevelse av plötslig död hos barn under 18 år har exkluderats. 

Urvalet av vetenskapliga artiklar begränsades till studier som var skrivna på engelska, etiskt 

granskade och peer reviewed. Författarna använde vid första sökningarna en avgränsning på 

artiklar som är högst 10 år gamla. Denna avgränsning togs sedan bort då många relevanta 

artiklar föll bort. För att hitta användbara artiklar under datainsamlingen läste författarna först 

artikelns titel för att se om den verkar svara mot syftet. Vidare lästes abstract och slutligen 

lästes artikeln i sin helhet om artikeln såg ut att vara relevant att inkludera i 

litteraturöversikten. Vid kvalitetsgranskning av artiklarna utgick författarna från 

granskningsfrågorna för kvalitativa och kvantitativa studier enligt Fribergs modell (Friberg, 

2017).  
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5.3 Dataanalys 

Författarna samlade in data samt granskade de vetenskapliga artiklarna enligt Fribergs metod 

(Friberg, 2017). Vid analysen av de vetenskapliga artiklarna lästes de igenom flera gånger i 

sin helhet. Därefter gjordes en sammanfattning av varje artikel på post it lappar där det som 

var relevant och väsentligt togs med. Vidare i analysen försökte författarna finna likheter och 

olikheter i studierna genom att jämföra och sammanställa artiklarnas sammanfattningar. 

Utifrån sammanställningen kunde författarna sedan identifiera fenomen och tematisera. De 

teman man fann lades sedan in under en rubrik för att skapa mer förståelse. För att skapa en 

tydlighet fördes de fem teman man fann in i en tabell, därefter lades de artiklar som hörde till 

respektive teman in. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik är de etiska överväganden som har genomförts inför och under av det 

vetenskapliga arbete (Kjellström, 2017). De etiska principerna styr hur forskningen har gått 

till väga. Vägledningen genom processen baseras på lagar, riktlinjer och konventioner som 

styr forskningsprocessen, genom att öka säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos 

deltagarna så används etiska principer som följs av etiska koder som är en vägledning för 

handlingar. Om den vetenskapliga forskningen saknar tillförlitlighet så kommer hela 

forskningsprojektet att underkännas. Då författarnas modersmål inte är engelska finns det risk 

för feltolkningar av text samt resultat. Författarna kommer att säkerställa att de vetenskapliga 

artiklar som inkluderas i studien är av god kvalitet och har genomgått en etisk granskning. 

 

7 Resultat 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av bemötande av närstående 

vid plötslig död. Efter bearbetning av de vetenskapliga artiklarna framkom fem stycken 

huvudteman där man utgår från sjuksköterskans upplevelse, Sjuksköterskans upplevda roll i 

mötet med närstående, Den emotionella påverkan, Etiska problem, Miljö och bristande 

resurser och Bristande kunskap och utbildning. 

 

7.1 Sjuksköterskans upplevda roll i mötet med närstående 

I flera studier beskriver deltagarna att de känner att de har ett ansvar för patientens närstående 

(Tye, 1993; Hallgrimsdottir, 2000; Socorro, Tolson & Fleming, 2001; Bremer, Dahlberg & 

Sandman, 2012; Rejnö, Danielson & von Post, 2012a; Rejnö, Berg & Danielson, 2012b). I 

studien av Bremer et al. (2012) vars syfte var att undersöka ambulanssjuksköterskors 
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upplevelse av att omhänderta närstående beskrev deltagarna att de kände ett ansvar för både 

patient och närstående, men att de prioriterade patienten. Deltagarna i studien av 

Hallgrimsdottir (2000) och Walker & Deacon (2015) ansåg att det är viktigt att tillgodose de 

närståendes behov som närhet, stöd och information. Detta bekräftas i studien av Rejnö et al. 

(2012a) där sjuksköterskorna ansåg att de närstående i vissa fall var i mer behov av stöd än 

patienten. De närstående är i behov av information för att få en förståelse för vad som hänt 

och varför patientens liv inte gick att rädda. De fick även uppmuntra de närstående till att vila, 

äta och försöka ta hand om sig själva. Även sjuksköterskorna i studien av Socorro et al. 

(2001) menade att man bör ge mer stöd och emotionell vård istället för att erbjuda till 

exempel lugnande läkemedel. I två studier (Hallgrimsdottir, 2000; Socorro et al., 2001) 

upplevde deltagarna att de inte kände sig bekväma att möta de närstående då de inte visste 

eller var osäkra på hur mycket information läkaren givit. Detta kunde leda till att de istället 

tog avstånd ifrån att möta de sörjande då de inte vetat vad de ska säga och lämnat över till en 

kollega. En deltagare berättade om en händelse när man inte tagit hänsyn till patientens 

närstående. Man hade låtit dem gå in i rummet där den nyss avlidne befann sig när rummet 

fortfarande var full med blod, förband och skräp, vilket sjuksköterskan tyckte var 

fruktansvärt. Men man tog även upp positiva erfarenheter då man haft ett fint möte med de 

närstående då man kunnat förklara och ge god stöttning. 

I studierna av Tye (1993), Rejnö et al. (2012b) beskrev sjuksköterskorna att ge information 

och ge de anhöriga sin tid var något som de upplevde som viktiga aspekter, men även att det 

förväntades av dem i sin yrkesroll. Att plötsligt möta och ta hand om närstående i plötslig 

sorg ansågs som en särskild utmanande aspekt. Att finnas där med sin närvaro och vara lyhörd 

ansågs vara en annan viktig aspekt i en annars osäker situation hos sjuksköterskorna som 

deltog (Rejnö et al., 2012b; Kent & McDowell, 2004). Vidare beskriver sjuksköterskorna att 

det absolut svåraste ögonblicket i deras yrkesroll var att möta de närstående efter ett dödsfall, 

de beskrev att se intensiteten var ett sorgligt och tragiskt ögonblick (Kent & McDowell, 

2004).  

 

7.2 Den emotionella påverkan 

Att inte bli emotionellt påverkad av en patients plötsliga dödsfall kan vid vissa tillfällen vara 

svårt och något som togs upp i flera artiklar. Deltagarna uttryckte att de blev emotionellt 

påverkade och upplevde det betungande att omhänderta sörjande närstående (Hallgrimsdottir, 

2000; Socorro et al., 2001; Brysiewicz, 2000). De beskrev även att dödsfall där yngre 

patienter förolyckats påverkade mer än när äldre människor avled, då det ansågs mer väntat. 
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Några deltagare i studien av Walker et al. (2015) vittnar om att de blivit berörda vid vissa 

plötsliga dödsfall, speciellt när de närstående berättat om relationen de haft till den avlidne. 

Sjuksköterskorna beskrev även en rädsla och osäkerhet inför att möta de sörjande närstående 

på grund av flera faktorer. Det ansågs krävande och jobbigt att få mottaga de närståendes 

reaktioner, men situationen gjorde de även medvetna om deras egna framtida, personliga 

förluster (Socorro et al., 2001; Brysiewicz et al, 2000). Sjuksköterskorna i Socorro et al. 

(2001) upplevde i vissa stunder att de inte visste vad de skulle säga i mötet med närstående 

och använde sig då av icke-verbal kommunikation och försökte visa sitt stöd genom en blick 

eller fysisk kontakt.  

I Bremer et al. (2012) upplevde de en känsla av otillräcklighet då de kände att de behövde 

prioritera patienten före närstående. Känslan av otillräcklighet minskade dock genom praktisk 

erfarenhet, vilken även deltagarna i studien av Socorro et al. (2001) beskrev. 

Sjuksköterskorna i studien av Rejnö et al. (2012a) berättade att de tillät sig själva att bli 

emotionellt påverkade av patienters plötsliga bortgång. De framhöll att detta gjorde dem mer 

säkra i sitt vårdande och att de lärde sig hantera olika situationer bättre. Några deltagare 

upplevde att de hade svårt att hantera vissa situationer och undvek det, antingen fysiskt eller 

emotionellt (Brysiewicz & Bhengu, 2000). Vid våldsamma dödsfall kunde de få känslor av 

skuld, ledsamhet och ilska. Tre av deltagarna vittnar om att de upplevt symtom som 

minnesbilder och mardrömmar efter vissa patientfall. Det är symtom som förekommer om 

man drabbats av Posttraumatisk stressyndrom (PTSD). Minnesbilder och sömnsvårigheter var 

något sjuksköterskorna i Palese, Petean och Cerne (2014) upplevde.  

När en patient plötsligt avlider upplever sjuksköterskan det som en mycket svår och 

påfrestande situation (Rejnö et al. 2012b), vilket bekräftades av deltagarna som upplevde 

känslor som rädsla och desperation och den värsta upplevelsen i ögonblicket var att invänta de 

närstående (Palese et al., 2014). Även Kent och McDowell (2004) beskriver att 

sjuksköterskorna kände sig emotionellt splittrade inombords men också att det inte fanns 

tillräckligt med tid att ta hand om de närstående i stunden. Många gånger glöms 

sjuksköterskans känslor bort i stunden vilket bekräftas hos deltagarna i studien av Palese et al. 

(2014); Kent och McDowell (2004) som beskriver att Sjuksköterskorna hade svårigheter med 

att kontrollera sina egna känslor då det uppstod en stor mängd egna olika känslor i stunden. 

Upplevelsen av att ha misslyckats i sin bedömnings kapacitet och tillit till sin yrkesroll, 

övergick i en enorm skuldkänsla över att ha missat det oväntade dödsögonblicket och missat 

möjligheten att vara ett stöd för patienten (Palese et al., 2014). Vidare beskriver Tye (1993) 



  14 (35) 
 

att sjuksköterskorna upplevde en stark känsla av stress i situationen då de ansåg att de inte var 

förberedda för en sådan krävande roll. 

 

7.3 Etiska problem 

När en patient plötsligt avlider kan sjuksköterskorna utsättas för etiskt krävande situationer 

(Rejnö et al., 2012a). De slits mellan att ta hand om patienten och ge stöd till de närstående, 

och vad de än beslutar sig för att göra känner de sig otillräckliga. I de fall där patienten avlidit 

plötsligt utan att sjuksköterskan hunnit skapa en relation med patienten upplevdes svåra. 

Sjuksköterskan var då tvungen att förlita sig på de närståendes bild över den avlidne och varit 

beroende av deras synpunkter i den efterföljande vården. Sjuksköterskorna i den studien 

upplevde även att det var svårt att hantera plötsliga dödsfall när de hade andra åsikter 

angående vården än läkare eller närstående. Ofta försökte de få de närstående att acceptera 

den planerade vården eller så valde de att tillgodose de närståendes önskemål för att skapa 

mer lugn kring patienten. En sjuksköterska beskrev det som att ”ska man flytta himmel och 

jord eller följa de närståendes eller läkarens beslut”. I studien av Bremer et al. (2012) 

framkom det att ambulanspersonalen bör ha en utökad etisk vårdande kompetens. När man 

arbetar med patienten och ofta har närstående närvarande räcker det inte med enbart 

erfarenhetsbaserad kunskap utan kunskap inom både etik och vårdande för att kunna möta de 

sörjande på ett professionellt sätt. Jobbet som ambulanssjuksköterska ställer stora krav på att 

de ska kunna ta snabba beslut och ta hänsyn till vården av både patienten och närstående. 

Vidare beskrev Rejnö et al. (2012b) att hålla en dialog mellan sjuksköterskan, vårdteamet och 

närstående ansågs var svårt och tidskrävande, att komma överens om vården som beslutades 

för att undvika misstankar som kunde uppstå som gjorde vården svårare. Många gånger 

upplevde de att närstående och patient kunde ha olika eller till och med motstridiga åsikter 

kring ett problem. Sjuksköterskorna inhämtade information från närstående om vad patienten 

hade velat, men att de misstänkte att närstående i en del fall i stället framförde sin egna åsikt. 

Vidare beskriver Rejnö et al. (2012b); Palese et al. (2014) att det fanns vissa tillfällen då 

sjuksköterskan tvingades att ge en modifierad bild av verkligheten för att undvika vidare 

diskussion och frågor från närstående. Vidare i studien av Palese et al. (2014) framkom att 

sjuksköterskan vid enstaka tillfällen meddelat anhöriga att de måste komma då patientens 

tillstånd blivit försämrat men i själva verket hade patienten redan avlidit. Detta beskrevs av 

sjuksköterskan som en desperat åtgärd grundat på rädsla då hon blivit tilldelad att meddela 

dödsbeskedet av läkaren. Enligt läkaren vore det därför bättre att det ingick i sjuksköterskans 

ansvar att meddela ett dödsbud då hen hade vårdat och hade haft mest kontakt med patient 
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samt närstående, vilket skulle underlätta i mötet med närstående eftersom de kände ett 

förtroende hos sjuksköterskan (Palese et al, 2014). Att meddela ett dödsbeslut var något som 

låg på läkarnas ansvar men visade sig vid upprepade tillfällen att de inte var bra på att 

framföra det till närstående (Tye, 1993). Många gånger besitter inte de närstående den 

kunskap som vårdpersonalen innehar och utgår från ett annat perspektiv, vilket resulterade i 

att vårdteamet upplevde att beslut rörande olika effekter diskuterades av närstående (Rejnö et 

al. 2012b).  

 

7.4 Bristande kunskap och utbildning 

Sjuksköterskors upplevelse av bristande kunskap och utbildning var något som återkom i flera 

studier (Hallgrimsdottir, 2000; Socorro et al, 2001, Bremer et al, 2012; Walker & Deacon, 

2015, Brysiewicz & Bhengu, 2000). Enligt deltagarna i studien av Bremer et al. (2012) ingick 

inte utbildning om hur man ska omhänderta sörjande närstående, men att det är en uppgift 

som ambulanssjuksköterskorna upplever är en viktig del i arbetet. Sjuksköterskorna i studien 

av Socorro et al. (2001) upplevde att de inte var förberedda på att ta hand om de närstående, 

trots att det är en situation de ofta möter. De ansåg att det är relevant att få kunskap om död 

och sorgeprocessen genom teori och praktik för att få mer förståelse och kunskap, något även 

deltagarna i Brysiewicz och Bhengu (2000) påtalade. Även i Hallgrimsdottirs (2000) studie 

upplevde majoriteten av deltagarna att de inte fått adekvat utbildning om hur de ska möta de 

närståendes psykosociala behov vid ett plötsligt dödsfall, och endast 35% av deltagarna ansåg 

att de utövade evidensbaserad vård. I Walker et al. (2015) reflekterade deltagarna över 

sjuksköterskornas kompetens att ta hand om sörjande närstående. Några undvek och var 

motvilliga att delta i dessa möten. En deltagare i Brysiewicz och Bhengu (2000) uttryckte att 

anledningen till att sjuksköterskorna hade svårigheter att hantera en patients död var för att de 

aldrig fått lära sig hur de ska hantera sådana situationer. Hon menade att all ny personal bör få 

information om vilka situation de kan tänkas ställas inför och ge dem stöd. Sjuksköterskorna 

ansåg att ett gemensamt förhållningssätt var mycket relevant för att kunna möta människor i 

extrem sorg, och där man tillsammans fattade beslut som efterföljdes av all personal. Det var 

viktigt att tillsammans fatta beslut efter implementerade riktlinjer och att de därefter efterföljs 

av all personal (Rejnö et al., 2012b). Många sjuksköterskor ansåg vidare att det var 

bristfälliga utbildning kring när en patient avlider och hur man därefter hanterar de olika 

situationer som uppstår. Bristerna låg i att hur man i praktiken omsätter en teori. 

I en studie av Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Philips & Wilson, (2015); Kent och 

McDowell, (2004) framkom det att sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tillräcklig 
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kunskap i professionen av att möta och ta hand om människor i extrem sorg, eftersom det var 

svårt att identifiera människors individuella behov i en sorgeprocess Hogan et al. (2015). 

Många upplevde att den kunskap om hur närstående skall bemötas i sorg och chock hade de 

fått genom yrkeserfarenhet och situationer ur det privata livet (Tye, 1993). Många oerfarna 

sjuksköterskor som inte stött på plötsligt dödsfall tidigare kände sig osäkra i att hantera och 

hitta strategier för att handskas i den aktuella situationen, vilket resulterade i att de lämnade 

över till en mer erfaren kollega (Rejnö et al., 2012b). Vidare beskrev sjuksköterskorna som 

arbetat en längre tid att vikten av utbildning var relevant och att även om de regelbundet i sin 

yrkesroll varit med om dödsfall så blir de aldrig nog förberedd att möta närstående i sorg 

(Tye, 1993).  

 

7.5 Miljö och bristande resurser 

Enligt studien av Hallgrimsdottir (2000) upplevde majoriteten, 72 % av deltagarna att de inte 

kunde möta de närståendes behov på bästa sätt på grund av tidsbrist och brist på resurser. 

Detta var något deltagarna i Walker et al. (2015) och Socorro et al. (2001) också upplevde. 

Deltagarna ansåg att miljön var en viktig aspekt, och arbetsbelastningen och bristen på 

resurser gjorde det ibland svårt att ha en kommunikation med närstående. Detta framkom av 

sjuksköterskorna som upplevde att just miljön på akutavdelningen var den största påfrestning 

vilket gjorde det svårt att ta hand om en döende patient och de närstående, på grund av det 

oberäkneliga, stressen, buller, brist på integritet och behovet att hantera andra patienter 

samtidigt (Hogan, 2015; Kent & McDowell, 2004). Vid flera tillfällen fanns behovet av att ta 

snabba beslut men det fanns inte alltid tid att rådfråga eller diskutera med en kollega, ofta 

upplevde sjuksköterskorna att det inte var lätt och göra så mycket som de hade önskat för 

patienten och dess närstående (Rejnö et al., 2012b). Det kunde många gånger handla om 

resursbrist i form av att det inte alltid fanns tillräckligt med kollegor under ett arbetspass 

(Palese et al., 2014).  

Att de närstående har tillgång till ett rum med telefon och förfriskningar är grundläggande 

för att de ska kunna sörja. När en patient plötsligt försämras eller avlider krävs 

sjuksköterskans fulla uppmärksamhet och engagemang, detta kan upplevas krävande på grund 

av arbetssituationen (Rejnö et al., 2012a). Deltagarna upplevde att akutmottagningen inte var 

ett idealiskt ställe att dö på, men att de försökte göra en olycklig situation bättre (Kent & 

McDowell, 2004). Mer än hälften av deltagarna i studien av Hallgrimsdottir (2000) upplever 

att sjuksköterskorna inte har tillgång till emotionellt stöd på arbetet, trots att 72% av 

deltagarna kände att de ofta var i behov ett sådant stöd.  
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8 Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

I genomförd litteraturöversikt valde författarna att utgå från ett induktivt förhållningssätt. 

Litteraturöversikten är baserad på elva vetenskapliga artiklar, nio kvalitativa och två 

kvantitativa artiklar, vilket ligger inom ramen för rekommenderat antal artiklar. 

Författarna valde att inkludera både kvalitativa- och kvantitativa artiklar. Då syftet var att 

undersöka sjuksköterskors upplevelser är artiklar med kvalitativ metod att föredra. Författarna 

valde dock att även inkludera artiklar med kvantitativ metod, då de artiklarna oftast innefattar 

fler deltagare. Således fick författarna fler deltagares upplevelser över problemområdet, vilket 

är en styrka. Vid val av artiklar har författarna kontrollerat att artiklarna är peer reviewed och 

etiskt granskade, vilket säkerställer att artiklarna är av god kvalitet. Artiklarna har sökts i 

databaserna CINAHL Complete och PubMed som båda innehåller artiklar inom omvårdnad. 

Att de vetenskapliga artiklarna har sökts i minst två databaser ses som en styrka. Vid sökning 

av artiklar har författarna använt boolesk sökteknik med operatorerna AND och OR samt 

blocksökning med tre sökblock. Denna typ av sökning utgör att sökningen blir mer specifik 

samt ökar sensitiviteten. För att öka specificiteten har författarna även kombinerat fritext och 

ämnesordssökning. Under valet av sökord hade författarna vissa svårigheter att hitta relevanta 

artiklar. Genom att titta på de sökord som fanns i de artiklar de redan hittat fick författarna 

förslag på ytterligare sökord och ämnesord de kunde använda i sin fortsatta sökning. Då 

författarna ville undersöka sjuksköterskors upplevelser var ett av sökorden ”experience”. 

Detta sökord kan vara lite problematiskt då det inte finns som ett ämnesord. Författarna 

försökte då hitta lämpliga alternativ som till exempel ”attitudes”. 

Under begränsningar valdes att först ha en tidsbegränsning på 10 år. Vid senare skede 

upptäckte författarna att detta resulterade i färre antal träffar där många relevanta artiklar föll 

bort. Författarna valde därför att ta bort begränsningen på 10 år för att få tillgång till ett större 

urval av artiklar. Detta möjliggjorde att författarna fann fler relevanta artiklar som kunde 

inkluderas i resultatet. Under dataanalysen och bearbetning av artiklarna fann man fem teman. 

För att underlätta och skapa en tydlighet över vilka artiklar som hörde till vilket tema lades de 

in i en tabell. Att de vetenskapliga artiklarna är från olika länder kan ses som en styrka då 

man får en bra översikt över hur det ser ut i olika delar av världen. Detta kan också ses som en 

svaghet då sjuksköterskans roll och utbildning kan skilja sig åt i olika länder. En annan 

svaghet är att samtliga artiklar är skrivna på engelska, vilket gör det lättare för feltolkningar. 
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För att undvika detta har författarna läst igenom artiklarna flertalet gånger samt använt sig av 

översättningsprogram. Studiens validitet och trovärdighet kan öka om studier med samma 

design används (Henricson, 2017). På grund av viss svårighet att hitta bra vetenskapliga 

artiklar har författarna inte valt artiklar med samma design. Många intressanta artiklar fanns 

men inkluderade barn, vilket författarna hade exkluderat. Författarna valde att exkludera barn 

under 18 år för att avgränsa studien och många artiklar som innefattade barn innehöll ofta 

spädbarn och plötslig spädbarnsdöd, vilket inte var syftet med vår studie. I genomförd 

litteraturstudie har författarna haft ett gott samarbete. Båda författarna har bidragit och 

kompletterat varandra under arbetets gång. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplever att det kan vara svårt och tidskrävande att möta 

och ta hand om sörjande närstående vid plötsligt dödsfall. Trots detta kände flera av 

deltagarna i studierna att de hade ett övergripande ansvar för patientens närstående. Ett 

plötsligt dödsfall kan inbringa olustkänslor även hos sjuksköterskorna. Flera vittnar om att de 

blivit emotionellt påverkade och haft svårt att hantera vissa situationer. Det kan även uppstå 

etiskt problematiska situationer där sjuksköterskan förväntas ge information de inte alltid har 

rätt att ge ut. Att tillgodose de närståendes behov kan tidvis vara svårt på grund av 

arbetsbelastning och brist på resurser. Att de närstående i vissa fall inte har tillgång till ett 

enskilt rum gör det ofta svårt att ha en bra kommunikation på grund av den störande miljön 

runt omkring. Ett återkommande problem var bristen på kunskap och utbildning, där 

majoriteten av deltagarna upplevde att de inte hade adekvat utbildning och kunskap för att 

möta sörjande närstående vid plötsligt dödsfall, vilket fick dem att känna sig osäkra. De 

sjuksköterskor som kände att de kunde hantera en sådan situation hade fått kunskap genom 

yrkeserfarenheter.  

 

8.2.1 Sjuksköterskans roll och bristande kunskap 

Idag har allmänheten ett stort förtroende för sjuksköterskors kompetens, och både patient och 

närstående förväntar sig god vård och bra bemötande. Vid ett plötsligt dödsfall är 

sjuksköterskan oftast den person de närstående vänder sig till för att få stöd och information. 

Enligt Thulesius (2018) har sjuksköterskor många gånger bristfällig utbildning i hur 

närstående ska omhändertas vid dödsfall. I en studie av Warnock, Tod, Foster och Soreny 

(2010) beskriver man att det finns en osäkerhet angående vilken roll sjuksköterskan ska ha vid 

plötsliga dödsfall och närvaro vid att lämna dödsbesked. Som en konsekvens till detta är lite 
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känt om vilken utbildning och kunskap som förväntas av sjuksköterskan. Man menar också att 

utbildningen bör tillgodose behoven som krävs hos sjuksköterskan som arbetar i dessa 

komplexa situationer. I litteraturöversikten framkom det att vissa sjuksköterskor kände sig 

osäkra och oförberedda och undvek att möta det närstående. Travelbee (2007) bekräftar att det 

kan det vara en svår situation för sjuksköterskan att närma sig närstående efter ett plötsligt 

dödsfall, men samtidigt ett möte hon inte bör undvika. Enligt Sandman och Kjellström (2013) 

kan det uppstå flera etiska problem i vårdarbetet. Ett exempel är uppmärksamhetsproblem, där 

sjuksköterskan inte uppmärksammar att de närstående är i behov av stöd. Detta kan bland 

annat bero på kunskapsbrist och bristande erfarenhet av att hantera sådana situationer. I en 

artikel av Bent-Kelly (1991) menar man att det inte spelar någon roll hur erfaren 

sjuksköterska man är, utan att det alltid kommer att finnas en rädsla för hur de närstående ska 

reagera. Samtidigt så styrker artikeln av Rejnö, Danielson och Berg (2013b) att om man 

saknar kunskap inom ett vårdområde, eller om man anser sig ha bristfällig kunskap, kan det 

förhindra att sjuksköterskan vågar ta initiativ och därefter vågar utföra åtgärder. I stället för att 

ge information om situationen, så överlåter man istället till en mer erfaren kollega. Vilket 

även bekräftar många sjuksköterskors etiska problematik och känslor då de saknar adekvat 

utbildning i just hanteringen av närstående i en sorgeprocess vid plötsliga dödsfall. Resultatet 

påvisade att även med små medel är sjuksköterskans roll avgörande för hur de närstående 

sorgeprocess kommer att utvecklas vidare. Travelbee (1971) styrker i sin teori att grundtanke 

handlar om att ett möte skall vara en ömsesidig process där tankar och känslor förmedlas och 

delas mellan sjuksköterskan och närstående. Enligt Peterson (2010a) handlar det om att våga 

bemöta och bemästra och skapa en helhetsbild av situationen. Vidare nämns att många 

upplevde att de närstående gav en unik förståelse gentemot sjuksköterskan då de kände 

patienten på ett sätt som inte sjuksköterskan gör. Vilket vidare styrker och bekräftar studien 

av att sjuksköterskans roll med närstående är en process som handlar om integration i 

stunden. Att hitta strategier efter varje avslutat vårdmöte och händelse hjälper sjuksköterskan 

att hitta strategier för att hantera en situation till nästkommande tillfälle. En klar styrka i en 

yrkesroll betonades i vikten av erfarenhet och ålder hos individen, men många gånger handlar 

det om att hitta strategier i varje enskilt fall. Tye (1996) har gjort en studie där 30 

sjuksköterskor fick genomgå en kortare utbildning i hur de ska omhänderta sörjande 

närstående. Efter utbildningen upplevde samtliga deltagare att de fått bättre självförtroende 

och ökad kunskap om hur de ska bemöta närstående som plötsligt förlorat någon.  

Som författare kan vi konstatera att kunskap är en viktig del då den hjälper sjuksköterskan 

i sin profession med grundläggande kompetens inför kommande möte och situation. Detta 



  20 (35) 
 

bekräftas även i studien av Peterson et al. (2010a) som beskriver att det finns en efterfrågan på 

högkvalitativ vård idag, och närstående som är engagerade och pålästa. Vilket innebär men 

även bekräftar att kompetens hos sjuksköterskans profession är en grund i att kunna ge den 

vård och stöd som efterfrågas i situationer som är extremt påfrestande. Genom ökad 

kompetens i sorgeprocessen kan sjuksköterskan lättare hitta verktyg och strategier i att 

bemöta närstående som plötsligt förlorat någon.  

 

8.2.2 Kommunikation och etik  

När det kommer till kommunikation så är det ofta ett stort hinder inom vården, både i 

förhållande till anhöriga och mellan kollegor. En kommunikation kan ske på olika sätt, om 

något ursprungligen gått fel är det ofta svårt att rätta till och kan komma att färga den fortsatta 

vistelsen även om det många gånger handlar om missförstånd. I tidigare resultat framgick att 

sjuksköterskor vid några tillfällen tvingades ge en modifierad bild av verkligheten på grund 

av rädsla inför närståendes reaktioner vilket är en mindre lyckad lösning på en fortsatt 

relation. Enligt Rejnö et al. (2013b) framgick det att ett uppenbart skäl till att skapa ett hinder 

i kommunikationen är genom att inte vara tydlig i sin kommunikation gentemot närstående 

och försköna sanningen så den presenteras ur en bättre synvinkel som i efterhand kommer att 

leda till missförstånd. Enligt Sandman och Kjellström (2013) behöver vi ha etisk reflektion, 

analys och en argumentation till de situationer vi förhåller oss till inom vården. Detta innebär 

att det måste finnas en jämvikt mellan vår intuition och ståndpunkt gentemot våra etiska 

normer och principer i de olika etiska situationerna. Dessa ställningstagande måste 

synkronisera med varandra för att undvika en obalans i kommunikationen som beror på att 

olika värden och normer kommer i konflikt med varann. Det finns många aspekter 

sjuksköterskan skall ta ställning till för att undvika missar i kommunikationen men är 

nödvändigt för att i bästa mån undvikas. 

Travelbees (1971) teori styrker att kommunikationen och samtal är det viktigaste redskapet 

för sjuksköterskan då hen får en möjlighet att etablera en relation med patientens närstående. 

Travelbee beskriver vidare att den är svår många gånger men den bör inte undvikas av 

sjuksköterskan. Genom att sträva efter en öppen dialog som är målinriktad, och kunna 

sammanfatta och analysera och därefter kunna tillämpa sina kunskaper kan kommunikation 

nå fram på ett ömsesidigt sätt mellan båda parterna. Det nämndes även i tidigare resultat där 

man ifrågasatte varför inte sjuksköterskan gav ett dödsbesked istället för läkaren eftersom hen 

hade haft mest kontakt med en patient samt deras närstående och det fanns en mer etablerad 

kontakt mellan dem. Vilket vidare även skulle kunna underlätta i kommunikationen då det 
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framkom att läkarna inte var bra på att lämna dödsbesked. Utifrån konsekvensetiken och ett 

utilitaristiskt perspektiv skiljer man ofta på den objektiva och subjektiva riktigheten 

(Sandman & Kjellström, 2013). Den objektiva riktigheten grundar sig i vad ens handling 

faktiskt leder till, och den subjektiva riktigheten vad vi tror att vår handling ska leda till. 

Sjuksköterskan kan många gånger hamna i en svår situation i mötet med närstående, speciellt 

vid plötsliga dödsfall när de närstående vänder sig till sjuksköterskan för svar. 

Svarsalternativen i dessa lägen kan vara många, och sjuksköterskan måste själv bedöma hur 

hon ska agera. Att i förväg bedöma om ens handling är objektivt korrekt är omöjligt då vi 

aldrig kan förutse konsekvenserna av vårt handlande. 

 

8.2.3 Emotionell inverkan 

Den emotionella påverkan var påtaglig för många sjuksköterskor i litteraturöversikten. De 

upplevde att de blev berörda och vissa sjuksköterskor blev så pass påverkade att de drabbades 

av minnesbilder och mardrömmar. Enligt artikeln av Bent-Kelly (1991) ska man som 

sjuksköterska inte skämmas för att man blir emotionellt påverkad efter ett plötsligt dödsfall, 

då det visar att sjuksköterskan bryr sig och blir påverkad av deras sorg. Travelbee (2007) 

redogör för de fyra olika faserna om vägen till en ömsesidig förståelse. För sjuksköterskor 

inom akutvården kan det vara svårt att möta närstående och försöka etablera en relation. Ett 

plötsligt dödsfall kan komma som en chock för både sjuksköterskor och närstående, och ofta 

är det första gången sjuksköterskan möter de närstående. Dock visar resultatet att 

sjuksköterskorna många gånger funnit en väg till ömsesidig förståelse. I resultaten framkom 

bland annat att sjuksköterskorna blev emotionellt påverkade när närstående berättade om sin 

relation till den avlidne. Detta visar att de kände både empati och sympati för de närståendes 

situation. Sjuksköterskorna visade även värme och var måna om att närstående tog hand om 

sig själv, vilket är en del av sympatifasen. Även den icke-verbala kommunikationen visar att 

sjuksköterskan känner sympati och medkänsla. Detta visar att sjuksköterskan kan nå 

människor och skapa en mellanmänsklig relation, trots att de befinner sig i en svår situation. I 

resultatet framkom att flertalet deltagare upplevde att de inte hade tillgång till emotionellt stöd 

på arbetet, trots att de kände att de var i behov av det. Clark och McLean (2018) har gjort en 

studie där man undersökte sjuksköterskors behov av debriefing efter att de vårdat patienter 

som fått plötsligt hjärtstopp. Alla sjuksköterskor upplevde att de var i behov av debriefing 

efter en sådan händelse, speciellt om återupplivningsförsöken av patienten misslyckats. 

Många sjuksköterskor såg även debriefing som ett tillfälle att tillsammans med vårdteamet gå 
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igenom händelsen och få nya erfarenheter och kunskaper, för att vara mer förberedd inför 

framtida situationer. 

 

8.3 Kliniska implikationer 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna kände sig osäkra och oförberedda i sin roll i 

mötet med sörjande närstående. Orsaken till denna upplevelse var främst bristen på kunskap 

och utbildning inom detta område. I en situation där en patient plötsligt avlider hamnar 

mycket fokus på omhändertagandet av de närstående. För att sjuksköterskor ska känna sig 

trygg i att omhänderta närstående och kunna ge bra omvårdnad krävs det att det finns tydliga 

riktlinjer på arbetsplatsen om vad som förväntas och hur hon ska agera. Att sjuksköterskorna 

fått utbildning om krishantering och sorgeprocessen kan underlätta. Detta är något som 

författarna anser bör implementeras i grundutbildningen. Det är även viktigt att 

sjuksköterskan har möjlighet till debriefing där de kan få stöd att bearbeta jobbiga situationer, 

för att undvika psykiska reaktioner som kan vara svårt att hantera själv. Har sjuksköterskan 

tydliga riktlinjer och verktyg i omhändertagandet av närstående kan det leda till bättre 

omvårdnad och bättre förutsättningar för närstående att bearbeta sin sorg. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Under litteraturstudiens gång har flera frågeställningar kommit upp som är av intresse samt 

behov av fortsatt forskning kring. En av huvudfrågorna som framkom i de flesta studier är att 

sjuksköterskor i sin professionella roll saknar adekvat utbildning samt strategier vid plötslig 

död samt mötet med närstående efter ett plötsligt dödsfall. Vidare behov till fortsatt forskning 

visar även att mer erfarna sjuksköterskor besitter värdefull kunskap och strategier som skulle 

kunna tas tillvara för att utforma en omvårdnadshandledning för sjuksköterskor samt 

vårdenheten. Ännu en aspekt som skulle kunna forskas kring är vårdenhetens tillgång till stöd 

och utbildning för sjuksköterskan vid dödsfall. Avslutningsvis kan vidare forskning kring 

närståendes upplevelser vid plötsligt dödsfall vara till hjälp för sjuksköterskan, för att på så 

vis få en uppfattning och förståelse över närståendes emotionella behov i situationen. 

 

 

 

 

 

9 Slutsats  
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Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

närstående vid plötsligt dödsfall. Sjuksköterskorna upplevde det som en krävande och 

emotionellt påfrestande situation, då de även känner ett ansvar över att behöva ta hand om 

närstående. Miljön och bristande resurser gjorde situationen mer påtaglig och svårhanterlig. I 

denna komplexa situation ställs sjuksköterskan ofta inför olika etiska problem i sin 

profession. 
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Rejnö, Å., Danielson, E., & Berg, L. (2013b). Strategies for handling ethical problems in 

sudden and unexpected death. Nursing Ethics, 20(6), 708-722. 

doi:10.1177/0969733012473770 

Rejnö, Å., Danielson, E, & von Post, I. (2012a). The unexpected force of acute stroke leading 

to patients’ sudden death as described by nurses. Scandinavian Journal of Caring 

Sciences, 27, 123-130. doi: 10.1111/j.1471-6712.2012.01011.x 
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Svensk sjuksköterskeförening [SSF]. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL 
 

Nurse OR (MH “Nurse 

attitude”) OR (MH” 

Professional family 

relations”) AND 

(MH”Sudden death”) OR 

“unexpected death”) AND 

“bereaved OR (MH 
“family”) 
 

19 Engelska 
Peer reviewed 
10 år 
 

 

7 7 Bremer et al. (2012) 

 

Rejnö et al. (2012a) 

 

Walker & Deacon (2015) 

 

 

PubMed ("Bereavement"[Mesh]) 
AND "Emergency 
Nursing"[Majr] 

60 Engelska 10 4 Socorro et al. (2001) 

 

Hallgrimsdottir (2000) 

PubMed ("Nurse-Patient 
Relations"[Majr]) AND 
"Attitude to Death"[Majr] 

190 Engelska 15 5 Brysiewicz & Bhengu 

(2000) 

PubMed ("Nurse's Role"[Majr] 
AND English[lang]) AND 
("Death, 
Sudden/etiology"[Mesh] 
AND English[lang]) 

7 Engelska 7 1 Kent & McDowell (2004)  

PubMed (("Attitude to 
Death"[Majr]) AND 
"Emergency Service, 
Hospital"[Majr]) AND 
"Emergency 
Nursing/methods"[Mesh] 

3 Engelska 1 1 Hogan et al. (2015) 

CINAHL MH "Nurse Attitudes”) 
AND (MH "Death, 
Sudden") 
 

8 Engelska 

Peer reviewed 

4 3 Rejnö et al. (2012b) 

Palase et al. (2013) 

Tye C (1993) 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Bremer, A., 

Dahlberg, K., & 

Sandman Lars 
 

 

Balancing between 

closeness and distance: 

Emergency medical 

services personnel’s 

experience of caring 

for families at out-of-

hospital cardic arrest 

and sudden death. 
 

2012, Sverige, 

Prehospital 

and Disaster 

Medicine.  
 

 

Syftet är att undersöka 

ambulanssjuksköterskans 

upplevelse av att vårda 

anhöriga när patienten drabbas 

av hjärtstopp och plötslig död. 
 

Metod: Kvalitativ med 

hermeneutiskt inriktning. 
 
Urval: 10 stycken 

ambulanssjuksköterskor från 

södra Sverige. 
 
Datainsamling: Intervjuer. 
 
Analys: En tolkningsanalys 

inspirerad av hermeneutiken. 
 

Deltagarna upplevde att det var svårt att skifta 

från patientvård till anhörigvård. De kände att 

de hade ansvar för både patient och anhöriga, 

men att patienten alltid var första prioritet, 

vilket ibland kunde ge en känsla av 

otillräcklighet. De framhöll även vikten av att 

sjukvårdspersonal har kunskap inom både etik 

och vård. 
 

Brysiewicz, P., & 

Bhengu, BR. 

Exploring the trauma 

care nurse’s lived 

experience of dealing 

with the violent death 

of their clients. 

2000, 

Sydafrika, 

Curationis. 

Syftet är att undersöka 

akutsjuksköterskors 

upplevelse av att ständigt 

möta patienter som dör en 

plötslig och våldsam död. 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: Sju akutsjuksköterskor 

från tre traumaenheter med 

minst 1 års erfarenhet av 

trauma. 
 
Datainsamling: Intervjuer. 
 
Analys: Kvalitativ analys med 

fenomenologiskt synsätt. 

Deltagarna upplevde det jobbigare om det var 

ett våldsamt dödsfall, även yngre patienters 

bortgång påverkade mer. De upplevde det 

besvärligt att meddela dödsbud till anhöriga då 

de kan reagera olika. Flera deltagare hade 

drabbats av mardrömmar och minnesbilder efter 

vissa patienters dödsfall. 
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Hallgrimsdottir, 

E.M. 

Accident and 

emergency nurses’ 

perceptions and 

experience of caring 

for families 

2000, Island, 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 

Syftet är att utforska 

akutsjuksköterskans 

uppfattningar och upplevelser 

av att vårda familjer till 

patienter som är kritiskt sjuka 

eller plötsligt avlidit. 

Metod: Kvantitativ 
 
Urval:54 sjuksköterskor från tre 

akutmottagningar. 
 
Datainsamling: Frågeformulär 
 
Analys: Stängda frågor 

analyserades statistiskt med 

hjälp av SPSS och vid öppna 

frågor analyserades innehåll till 

teman. 

Majoriteten av deltagarna upplevde det jobbigt 

att ta hand om anhöriga och kände att de 

behövde stöd och saknade adekvat utbildning. 

Även bristen på tid och resurser gjorde det 

svårare att omhänderta de anhöriga. Många 

saknade tillgång till emotionellt stöd på arbetet. 

Hogan, K-A., 

Fothergill-

Bourbonnais, F., 

Brajman, S., 

Phillips, S., & 

Wilson, G., K. 

When someone dies in 

the emergency 

department: 

Perspectives of 

emergency nurses 

2015, Canada, 

journal of 

emergency 

nursing 

Syftet med den aktuella 

studien är att belysa de 

specifika svårigheterna för 

sjuksköterskor som arbetar 

med patienter som är döende 

men som också plötsligt 

avlidit på akutavdelningen, 

och också behovet av att 

stödja familjemedlemmar 

samtidigt som de fortsätter att 

tillgodose behoven hos andra 

patienter. 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 11 stycken 

sjuksköterskor från 

akutmottagningen. 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
 
Analys: Tolkande 
innehållsanalys 

En djupgående analys som resulterade i tre 

huvudteman: "Det är inte ett trevligt ställe att 

dö," "Jag ser sorgen" och "Behöver veta att du 

har gjort ditt bästa." Resultatet visade att 

sjuksköterskorna ansåg att miljön på 

akutavdelningen gjorde det svårt att ta hand om 

döende patienter och deras familjer på grund av 

det oförutsägbara, stressen, buller, brist på 

integritet och behovet av att hantera många 

patienter samtidigt. Dessa sjuksköterskor sattes 

också i stånd att ta hand om de plötsligt sörjande 

familjemedlemmarna, vilket betraktades som en 
särskilt utmanande aspekt i deras yrkesroll. 

Kent & McDowell Sudden bereavement 
in acute care settings 

2004, 
England, 
Nursing 
standards. 

Syfte med denna 

litteraturöversikt undersöker 

sjuksköterskans upplevelse av 

plötsligt dödsfall på en 

akutmottagning och mötet 

med de närstående i sorg som 

plötsligt förlorat en 

familjemedlem.  

 

Metod: Kvalitativ 
 
Urval: 11 stycken 
sjuksköterskor från 
akutmottagningen 
 
Datainsamling: Intervjuer 
 
Analys: Tolkande 
innehållsanalys 

Det övergripande budskapet om dessa teman 
var att en akutavdelning inte var en idealisk 
plats att dö på. Sjuksköterskorna försökte 
göra en olycklig situation bättre i en 
utmanande miljö, där vården är begränsad 
p.g.a volymen av andra patienter. 
Sjuksköterskan förväntades lägga känslorna 
åt sidan och gå vidare till nästa patient. 
Plötslig död på en akutavdelning skapar en 
extrem emotionell och splittrad känsla i 
sjuksköterskornas yrkesroll. 
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viktigt för att kunna ge bästa stödet i en osäker 

siutation med ett ömsesidigt förtroende som 
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sjuksköterskan ge närstående en modefierad bild 
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Deltagarna ansåg att de anhöriga i vissa fall kan 

vara i mer behov av omvårdnad än patienterna, 
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Alla deltagare kände att de inte var tillräckligt 

förberedda för att ta hand om sörjande anhöriga, 

dock har praktisk erfarenhet gett mer kunskap. 

Deltagarna ansåg att det är relevant att erhålla 

kunskap om sorgeprocessen och död genom 

både teori och praktik. Dramatiska och tragiska 

dödsfall påverkade deltagarna mer. 

Arbetsbelastningen och resurser gjorde det 

ibland svårt att omhänderta anhöriga. 
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som kan möta behovet hos 

närstående i plötslig sorg som 

förlorat en familjemedlem på 

en akutavdelning. 

Metod: 
Undersökande kvantitativ 

deskriptiv design. Med tillägg 

av kvalitativdata. 
 
Urval: 52 st sjuksköterskor från 

tre olika akutmottagningar. 
 
Datainsamling: 
Frågeformulär med stängda 

frågor. Split-half metoden och 

pilotstudie användes. 
 
Analys: Innehållsanalys. 
 

Effekten av ålder, antal år i professionen och 

utbildning kring döden baserat på upplevelser 

från sjuksköterskorna på en akutmottagning.   

Sjuksköterskans subjektiva känsla av 

förberedelser inför, i denna situation, stressande 

roll identifierades. Där de ansåg att de inte är 

förberedda för att ta en så komplex roll att möta 

plötsligt sörjande familjer och underlätta i deras 

sorgeprocess. De är inte alltid medvetna om 

behoven hos denna särskilda grupp vid deras 
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Datainsamling: Intervjuer 
 
Analys: Innehållsanalys 
 

Deltagarna reflekterade över sjuksköterskornas 

kompetens att ta hand om sörjande familjer. 

Några undvek och var motvilliga att delta i 

sådana situationer. Vid vissa tillfällen har 

deltagarna blivit påverkade och rörda av 

dödsfall och tillåtit sig att sörja tillsammans med 

de anhöriga. 
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