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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det är inte ovanligt att sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning 

träffar på anhöriga som befinner sig i ett akut kristillstånd. Detta möte kan 

vara mycket komplext. Krisen kan utlösas när de anhöriga får se sin 

närstående snabbt föras iväg för att få akutsjukvård. I denna svåra stund har 

de anhöriga behov av stöd från sjuksköterskan. Det ingår i sjuksköterskans 

professionella ansvar att möta och tillgodose dessa behov. 

Syfte:  Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta anhöriga i 

kristillstånd på en akutmottagning. 

Metod: En litteraturöversikt som baseras på tio vetenskapliga artiklar. Databaserna 

som användes var CINAHL Complete, Medline och PubMed. Artiklarna 

som valdes ut var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Dataanalysen 

utfördes enligt Fribergs anvisningar.  

Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre övergripande teman med tillhörande 

subteman. Det första temat är Sjuksköterskans utmaningar. Det andra temat 

är sjuksköterskans kunskap. Det tredje temat är sjuksköterskans strategier.  

Diskussion: Diskussionen delas upp i metod respektive resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen reflekteras om vald metods styrkor och svagheter. I 

resultatdiskussionen diskuteras litteraturöversiktens resultat med Phil 

Barkers tidvattenmodell som teoretisk referensram.  

Nyckelord: Litteraturöversikt, sjuksköterskors erfarenheter, anhöriga, kris, 

akutsjukvård  

 

 

 

 

 



  
 
 

 

   
 

Abstract 

 

Background: It is not uncommon for nurses who works in the emergency department to 

meet relatives who are in a state of crisis. This meeting can be very 

complex. The crisis of the relatives can be triggered when they see their 

relative quickly getting taken away to receive emergency care. At this 

difficult moment, the relatives need support from the nurse. It is part of 

the nurses' professional responsibility to meet these needs.  

Aim:  The aim was to describe nurses' experiences of meeting relatives in crisis 

in the emergency department. 

Method: A literature review based on ten scientific articles. The databases used 

were CINAHL Complete, Medline and PubMed. The articles selected 

were of both qualitative and quantitative approach. The data analysis was 

done according to Friberg's instructions. 

Results: The result is presented based on three general themes and associated 

subthemes. The first theme is the nurses' challenges. The second theme is 

the nurses' knowledge. The third theme is the nurses' strategies. 

Discussion: The discussion is divided into a method and result discussion. The method 

discussion reflects on the strengths and weaknesses of the chosen method. 

In the result discussion the result is discussed with Phil Barker's tidal 

model as a theoretical frame of reference. 

Keywords: Literature review, nurses’ experiences, relatives, crisis, emergency care 
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Inledning  

Känslan av att stå bredvid en ung kvinna som för första gången ser sin mamma akut intagen 

till sjukhus var en svår upplevelse. Den unga kvinnans mamma låg i sin säng med slangar ur 

munnen efter en akut toxisk påverkan på njurarna. Mammans liv hängde på en skör tråd. 

Sjuksköterskan på avdelningen bad den unga kvinnan att försöka lugna sig. Kvinnan var dock 

i ett chocktillstånd, något som sjuksköterskan förmodligen inte uppfattade innan hon vände 

sig om och lämnade kvinnan i sin oro. Vårdsituationen som beskrivs är fiktiv, men bygger på 

en verklig händelse under en verksamhetsförlagd utbildning. 

 Det är inte helt ovanligt att sjuksköterskor möter anhöriga på en akutmottagning som hamnat 

i ett akut kristillstånd då en patient kommer in allvarligt skadad. Detta sker ofta plötsligt och 

utan någon möjlighet till mental förberedelse för sjuksköterskan. Patienten förs snabbt iväg 

för att få akutsjukvård medan de chockade anhöriga blir kvar. Hur sjuksköterskan erfar mötet 

med anhöriga i kris är intressant att undersöka då detta möte antingen får goda eller svåra 

konsekvenser. Omhändertagandet av anhöriga i kris på en akutmottagning är värdefullt att 

belysa med förhoppningen att fler allmänsjuksköterskor skall kunna applicera förståelsen 

inom olika dimensioner av vård och kontexter. 

 

Bakgrund 

Kris 

Ordet kris kommer från grekiskan och betyder avgörande vändning eller plötslig förändring. 

Kris som begrepp har definierats som en svår situation, då ens tidigare erfarenheter och 

inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och bemästra den situation som utlöst 

krisen (Cullberg, 2006). Begreppet trauma kan förstås som en händelse som upplevs 

överväldigande och okontrollerbar vilken medför en extrem psykisk stress. Ett trauma 

uppbringar känslor av maktlöshet, skräck, rädsla och ilska (Hedrenius & Johansson, 2013).  

Cullberg (2006) beskriver hur kriser vanligen delas in i utvecklingskriser och traumatiska 

kriser. Utvecklingskriser är något naturligt som alla människor går igenom. De beskrivs som 

livsförändrande fenomen och naturliga steg i livsprocessen. Exempel på utvecklingskriser kan 

vara puberteten, att få barn eller att gå i pension. Traumatiska kriser skiljer sig från 

utvecklingskriser genom att något oväntat plötsligt inträffar som omkullkastar hela individens 

verklighet. Traumatiska och akuta kriser beskrivs synonymt i litteraturen. I denna 

litteraturöversikt kommer endast de akuta kriserna behandlas. Inom en akutvårdskontext kan 

krisen utlösas genom att anhöriga ser hur sjukvårdspersonalen snabbt för iväg patienten för att 
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kunna ge akutsjukvård, krisen kan också intensifieras om patienten plötsligt avlider 

(Hedrenius & Johansson, 2013). De primitiva somatiska reaktioner som utlöses vid ett starkt 

stresspåslag som en akut kris frambringar härleds från det autonoma nervsystemet, det 

självstyrande nervsystemet. Det autonoma nervsystemet är indelat i två delar, sympatikus och 

parasympatikus. Dessa två system är varandras motsatts och kan beskrivas som gas och 

broms. Vid stark stress aktiveras det sympatiska nervsystemet som aktiverar en rad viktiga 

förändringar i kroppen som bland annat bidrar till att adrenalin frisätts från binjurarna. Vid ett 

adrenalinpåslag ökar hjärtat kraftigt sitt arbete. Pulsen och blodtrycket stiger snabbt, 

pupillerna i ögat vidgas, andningsfrekvensen ökar, personen börjar svettas och blir torr i 

munnen (Hammarlund, 2001).  

 

Krisens fyra faser 

Cullberg (2006) beskriver krisens fyra faser som uppvisats enhetliga oavsett den utlösande 

faktorn. Chockfasen är den omedelbara reaktionen efter det utlösande och kan hålla i sig 

alltifrån någon minut till några dygn. Individen håller här verkligheten ifrån sig och förmår 

inte ta in det som inträffat. Detta på grund av psykologiska försvarsmekanismer. Minnet 

fungerar inte adekvat och information som ges här kan vara svårt att ta in eller kan tolkas på 

fel sätt. En del individer kan reagera väldigt starkt och utåtagerande medan andra istället blir 

helt paralyserade även om det på insidan råder totalt kaos. Reaktionsfasen börjar då den 

drabbade börjar ta in och öppna upp sig för det inträffade steg för steg. Här sker en 

psykologisk omställning där frågor som “varför drabbade detta mig?” ofta upprepas gång på 

gång. Individen försöker desperat finna något svar eller mening i det som hänt. I denna fas är 

det vanligt med sömnsvårigheter, matleda och stark stress som småningom kan utmynna i en 

depression. Bearbetningsfasen kännetecknas av att individen börjar acceptera det inträffande 

och kan börja blicka framåt igen. Ofta sker en distans till det inträffade alltefter som tiden går. 

Det är vanligt att individen minns tiden före det inträffade som idyllisk och skönmåla den 

eller det som gått förlorat. Detta är en naturlig del av processen. Nyorienteringsfasen inträder 

då individen har försonats med det som skett och bearbetat känslor samt börjar gå vidare med 

dessa nya erfarenheter. Individen lever med ett ärr men händelsen är inte längre ett hinder för 

livsföringen. Individen kan fortfarande vara sårbar i samband med årsdagar och liknande av 

det inträffande men har lärt sig att hantera dessa känslor.  
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Att vårdas på en akutmottagning 

År 2018 sökte ungefär två miljoner människor vård via en akutmottagning i Sverige 

(Socialstyrelsen, 2019). På en akutmottagning tas patienter emot med en allvarlig skada eller 

akut sjukdom och vårdas akut. De flesta som anländer till en akutmottagning har antingen 

tagit sig dit själva, tillsammans med en anhörig eller kommit in akut med ambulans 

(Wikström, 2018). En kvantitativ studie med 107 deltagare visade att 42 procent av 

patienterna som sökte sig till en akutmottagning hade en anhörig med sig vid besöket 

(Pavilainen, Salminen-Toumaala, Kurikk & Paussu, 2009). Att söka vård på en 

akutmottagning kan vara en traumatisk upplevelse för många patienter och kan vara 

upprinnelsen till ett kristillstånd. En studie visade att patienter som söker akutsjukvård kan 

uppleva utsatthet och sårbarhet i den situationen, medan andra istället upplever trygghet och 

ett lugn i vetskapen om att de är i sjukvårdspersonalens trygga händer (O'Brien & Fothergill-

Bourbonnais, 2004). 

I prioriteringen av de allra svårast sjuka används triage inom akutsjukvården. Triage är en 

strategisk metod som utgör den första bedömningen i avgörandet av en patients hälsostatus 

och behov av vård. Dessa bedömningar medför att väntetiden för att få träffa en läkare kan 

vara ytterst lång, vilket kan leda till frustration hos den som söker vård (Wikström, 2018). 

Ovissheten kring väntetidens längd kan ge upphov till stress och ångestkänslor, särskilt om 

patienten upplever fysisk smärta. Sjuksköterskan kan arbeta förebyggande genom att 

kontinuerligt uppdatera patienten om den uppskattade väntetiden till att få träffa en läkare 

(Pavilainen et al, 2009). En annan studie visade hur patienter med lindriga symtom upplevde 

rädsla för att bli bortglömda då många patienter prioriterades före dem. Prioriteringen 

medförde känslor av att inte bli sedd eller vara välkommen på akutmottagningen (Möller, 

Fridlund & Göransson, 2010). De flesta patienter med lindrigare skador upplevde ändå en 

förståelse för att allvarligt sjuka patienter och deras anhöriga prioriterades (Wikström, 2018). 

Edvardsson och Wijk (2014) beskriver konsensusbegreppet vårdmiljö utifrån en 

akutkontext och miljöns inverkan på patienters subjektiva upplevelse utav vårdandet. I en 

akutvårdsmiljö kan ljudnivån vara hög och den högteknologiska medicinska utrustningen kan 

upplevas som skrämmande såvida någon inte berättat vad den används till. Edvardsson och 

Wijk (2014) beskriver Lawtons teori där vikten ligger i att balansera patientens kompetens 

med den omgivande miljöns krav. Om patienten får hjälp att förstå sin omgivning så inges 

känslor av trygghet och även delaktighet. Detta bidrar till att lindra känslor av sårbarhet och 

utsatthet hos patienten. I en kvalitativ studie med 22 deltagare undersökte forskare hur 
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vårdmiljön på en akutmottagning påverkade patienters upplevelse av vården. Till en början la 

patienterna inte så stor tonvikt kring hur omgivningen på akutmottagningen var utformad på 

grund av att de var smärtpåverkade eller hade ett nedsatt allmäntillstånd. Men efter att de fått 

sitta i väntrummet en längre tid eller blivit tilldelade ett eget rum så började miljön spela en 

allt större roll. Anhöriga beskrevs då som en väsentlig tröst för patienten. Medan de väntade 

på att en sjuksköterska eller läkare skulle komma till dem så började de titta runt mer och 

fundera över hur deras omgivning såg ut. Den viktigaste aspekten enligt de flesta deltagarna 

var att det skulle vara rent på mottagningen. Patienternas helhetsupplevelse av att vårdas på en 

akutmottagning påverkades av vad de såg, hörde och kände för lukter. När patienterna 

förflyttades i en sjukhussäng så fick de ett nytt perspektiv på sin omgivning. Vid 

förflyttningen menade patienterna att deras rumsuppfattning förändrades och att rummet 

plötsligt kändes mycket större. När patienterna låg med blicken upp mot taket så började de 

analysera hur de såg ut och några deltagare menade att starka ljusskenet från taklamporna var 

obehagligt. När patienterna behövde vänta mitt i en korridor kunde de känna att de låg i vägen 

för förbipasserade utan att själva kunna göra något åt de. Många upplevde att detta var 

besvärande då de inte upplevde kontroll över situationen (Annemans, Van Audenhove, 

Vermolen, Arch & Heylighen, 2018). 

 

Anhörigas sorg och reaktionssätt under en akut kris  

Socialstyrelsen har i sin termbank definierat begreppet anhörig som en person inom den 

närmsta familjen eller med ett nära knutet släktband. Närstående definieras som en person 

som den enskilde anser sig ha en nära relation till (Socialstyrelsen, 2019b). Begreppet 

anhöriga kommer att användas i denna litteraturöversikt då begreppet har en snävare 

omfattning. År 2018 avled ungefär 12 000 människor i Sverige på grund av en akut 

hjärtinfarkt eller ett strokeanfall (Socialstyrelsen, 2019). Utifrån denna statistik bör antalet 

anhöriga som genomgick en akut kris varit hög. Svensk lagstiftning definierar en människa 

som död då hjärnan oåterkalleligen upphört att fungera. En plötslig och oväntad död 

definieras som ett dödsfall som sker utan förvarning och kan bero på en allvarlig 

olyckshändelse, en överdos, suicid eller mord. Ett plötsligt dödsfall kan också orsakas av ett 

akut sjukdomsförlopp där symtomen upptäcks i ett sent skede och patienten blir bortom 

överlevnad. De vanligaste sjukdomarna i Sverige med plötslig död som följd är stroke och 

hjärtinfarkt (Vårdhandboken, 2019). 
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De anhöriga upplevde svårigheter med anpassning till den nya situationen som krisen 

innebar och kände då stress och oro inför framtiden. Behov som identifierades hos de 

anhöriga var sjuksköterskans integration som möjliggjorde en delaktighet i vårdprocessen 

samt att bli sedd i sitt sammanhang som en familjemedlem (Nantz & Hines, 2015). De 

framkom även att de anhöriga var i behov av vägledning, information samt patient - 

familjecentrerad vård (Mitchell, Dwan, Takashima, Beard, Birgan, Wetzig & Tonge, 2018).  

En studie visade att relationen och kommunikationen samt stödet från sjuksköterskor var 

det som efterfrågades allra mest utav anhöriga i en krissituation (Kent & McDowell, 2004). 

Familjecentrerad vård är en teoribildning där begreppet systemiskt förhållningssätt ingår. Att 

anta ett systemiskt förhållningssätt gentemot anhöriga beskrivs vara positivt bidragande i 

utvecklandet utav vårdrelationen (Benzein et al. 2017). Sjuksköterskans attityd och agerande 

har stor inverkan på relationen till anhöriga. Vidare beskrivs hur tillämpning av ett systemiskt 

förhållningssätt underlättar sjuksköterskans förståelse för andra människors perspektiv. 

Sjuksköterskan upplevs då inte som experten utan bjuder istället in anhöriga i vårdandet vilket 

bidrar till en känsla av delaktighet (Benzein et al., 2017). 

Kübler-Ross (2008) beskriver fem olika stadier i en sorgeprocess relaterat till en allvarligt 

sjuk eller döende patient och dennes anhöriga. Det första stadiet i sorgeprocessen präglas av 

förnekelse. Både patient och anhöriga ter sig ovilliga att acceptera det inträffande och vägrar 

ta in fakta. Detta fungerar som en naturlig försvarsmekanism. Det andra stadiet i processen är 

ilska som kan komma till uttryck på olika sätt. När ilskan inte ändrar på fenomenet börjar 

förhandlingsfasen där de febrilt försöker köpslå med olika medel för att ändra på situationen. 

Sedan påbörjas depressionsfasen där både patienten och anhöriga inser att döden är 

oundviklig som vanligen följs av naturliga känslor som hopplöshet och nedstämdhet. Det sista 

accepterande stadiet då patienten har förlikat sig med tanken på döden, kan för de anhöriga ta 

längre tid att acceptera.  

Forskning visar att plötsliga och oväntade dödsfall påverkar anhöriga mer kraftfullt jämfört 

med dödsfall som har förväntats under en längre tid. Sorgeprocessen efter den akuta krisfasen 

tenderar även att bli mer utdragen (Kent & McDowell, 2004). Trots att de i teorin finns ett 

antal vanliga reaktionssätt i en akut sorgeprocess så upplever alla människor sin sorg på sitt 

unika sätt. I studien av Brysiewicz (2008) intervjuades anhöriga till patienter som omkommit 

under traumatiska omständigheter. Deltagarna kände en enorm sorg och tomhet inombords 

efter händelsen och menade att vårdpersonalens bemötande på akutmottagningen i många 

avseenden varit undermålig. De anhöriga upplevde sig ensamma i sorgen eftersom behovet av 

stöd i det akuta skedet inte blivit tillgodosett. Majoriteten av deltagarna beskrev hur 
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hanteringen av sin sorg kunde ha underlättats om vårdpersonalens omhändertagande på 

akutmottagningen varit bättre. 

 

Sjuksköterskans ansvar på en akutmottagning 

Hela sjuksköterskeprofessionen vilar på vårdvetenskapens konsensusbegrepp som rör 

människa, hälsa, vårdande och miljö, dessa ses utifrån salutogena faktorer som beskrivs som 

bidragande till hälsa oavsett om fysisk eller psykisk sjukdom föreligger. Inom professionen 

ingår följandet av sjuksköterskors etiska kod som International Council Of Nurses (ICN) har 

tagit fram. Den etiska koden består av fyra grundpelare, att främja och återställa hälsa, lindra 

lidande samt att förbygga sjukdom. Sjuksköterskor bedriver omvårdnad där respekt för 

mänskliga rättigheter beaktas genom visad hänsyn för olika människors värderingar, vanor, 

trosuppfattningar och politiska åsikter, vilket innebär att sjuksköterskan ger vård på lika 

villkor oavsett egen uppfattning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b).  

I sjuksköterskans profession ingår att ge information och kunskap till patient och anhörig, 

vilket utgör förutsättning för involvering i vårdprocessen (Jakobsson Ung, & Lutzén, 2014). 

Informationen möjliggör också delaktighet i de beslut som fattas kring fortsatt vård och 

behandling. I enlighet med hälso-sjukvård och patientsäkerhetslagen har patienter och 

anhöriga rätt till både individanpassad och situationsanpassad information (Wikström, 2018). 

Den situationsanpassade informationen betonas än mer angelägen under akuta situationer 

(Jakobsson Ung, & Lutzén, 2014). Sjuksköterskan har en nyckelroll i att kommunicera och 

förtydliga information som stöd till anhöriga efter ett plötsligt dödsbesked (Reid & 

McDowell, 2011). I kompetensbeskrivningen för legitimerad akutsjuksköterska framgår att 

god kommunikation kan bygga upp ett förtroende till patienten och dess anhöriga. Vidare 

framgår hur sjuksköterskan ska identifiera personer som befinner sig i en sårbar och utsatt 

situation som efter ett psykologiskt trauma (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Det är då 

viktigt att sjuksköterskan antar ett professionellt bemötande i det akuta skedet (Wikström, 

2018).  

Forskning inom familjecentrerad vård visade att sjuksköterskor som haft ett allvarligt 

sjukdomsfall i sin egen familj hade en mer stödjande attityd till anhöriga som befann sig i ett 

akut kristillstånd. Samma studie visade även att nyexaminerade sjuksköterskor oftare såg 

anhöriga som en börda då de ansåg att de inte hade tillräcklig tid för dem (Benzein et al., 

2008). Att arbeta som sjuksköterska inom akutsjukvården innebär korta möten med patienter 

med varierande sjukdomsbild. Kontexten av akutsjukvård ställer stora krav på sjuksköterskans 
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kompetens. Den erfarna sjuksköterskan utgår både ifrån teoretisk och erfarenhetsbaserad 

kunskap vilken benämns som tyst kunskap. Mångårig yrkeserfarenhet möjliggör både 

snabbare beslutsfattande samt en förmåga till adekvata bedömningar vilket har stort värde vid 

en akut situation. Den nyexaminerade sjuksköterskan som inte besitter samma kompetens 

behöver adekvat handledning av en mer erfaren kollega. Handledningstillfällena har visat sig 

bli färre då arbetsbelastningen på akuten är hög (Wikström, 2018).  

Yuwanich, Sandmark och Akhavan (2015) beskriver hur hög arbetsbelastning och svåra 

känslomässiga förhållanden på en akutmottagning kan leda till stressrelaterad ohälsa hos 

sjuksköterskor. Vid höga stressnivåer blev kvaliteten på vården sämre och misstag begicks i 

högre utsträckning eftersom sjuksköterskans fokus och koncentration var nedsatt. 

Forskningen pekar på ett samband mellan sjuksköterskors höga arbetsbelastning, otillräcklig 

tid till att utföra arbetsuppgifter och höga stressnivåer. Denna stress resulterade i att 

sjuksköterskor i akuta situationer utfört åtgärder som stått i strid med det professionella 

ansvaret eftersom sjuksköterskan i nödfall tvingats fylla läkarens roll. Detta äventyrade 

patientsäkerheten eftersom somliga åtgärder som utförts inte ingick i sjuksköterskans 

legitimation. Brist på sjukvårdpersonal i kombination med högt patienttryck på 

akutmottagningen resulterade i övertidsarbete för sjuksköterskorna. Denna arbetsrelaterade 

stress inverkade på sjuksköterskornas fysiska, psykiska och sociala hälsa. Stressen på akuten 

bidrog också till att vissa sjuksköterskor sökte sig vidare inom andra vårdkontexter.  

Botes och Langley (2016) beskriver att sjuksköterskans roll i mötet med anhöriga i kris på 

en akutmottagning behöver studeras ytterligare och hur vidare forskning inom detta område 

skulle kunna bidra till att det akuta omhändertagandet av anhöriga som befinner sig i ett 

kristillstånd kan förbättras. 

 

Problemformulering 

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor möter anhöriga i kris på en akutmottagning eftersom 

många anhöriga följer med i en akut situation. När anhöriga blir vittnen till hur patienten 

snabbt forslas iväg för att få akutsjukvård kan ett akut kristillstånd utlösas. Det är vedertaget 

att anhöriga är i behov av information, vägledning och stöd för att hantera situationen. Här har 

sjuksköterskan en viktig roll att stödja och möta de anhörigas behov. Trots detta upplevde 

många anhöriga att sjuksköterskans bemötande i denna svåra stund i många avseenden hade 

varit undermåligt. I denna litteraturöversikt undersöks vad sjuksköterskor har för erfarenheter 
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av att möta anhöriga i kristillstånd i en akutvårdskontext. Detta är ett ämne som är intressant 

att belysa eftersom forskningen kring detta syns vara begränsad. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att möta anhöriga i kristillstånd på en 

akutmottagning.  

 

Teoretisk utgångspunkt 

I denna litteraturöversikt används Phil Barkers tidvattenmodell som teoretisk referensram. 

Denna vårdvetenskapliga teori valdes då den inriktar sig på psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är 

ett paraplybegrepp och innefattar människor som befinner sig i ett akut kristillstånd. Inslag av 

valda teori kommer att diskuteras utifrån litteraturöversiktens resultat i diskussionsdelen.   

Barker och Buchanan-Barker (2005) ser på psykisk ohälsa som ett tillstånd eller en kris 

snarare än en sjukdom. Tidvattenmodellen tillämpas främst inom en psykiatrisk kontext med 

syfte att främja återhämtning vid psykisk ohälsa. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) 

beskriver att tidvattenmodellen klassificeras som en teori på mellannivå. En central del i 

teorin är de filosofiska metaforer kring hur det är att leva med psykisk ohälsa med betoningen 

på den unika människans livsvillkor. Syftet med teorin är att den ska vara mer vägledande än 

styrande i omvårdnaden. Fokus för omvårdanden ligger på patientens livsvärld och inte 

symtomen. I tidvattenmodellen målas det upp en metaforisk bild av vad det innebär att vara 

människa. Barker använder sig av vatten som metafor i sin teori, eftersom vatten precis som 

människolivet befinner sig i ständig rörelse. Barker beskriver att en människas liv kan liknas 

vid ett skepp ute och seglandes på ett öppet hav. Vid en kris så kan de börja storma ordentligt 

på havet eller så kan skeppet bli anfallet av pirater. När skeppet seglar igenom en storm så kan 

de börja ta in vatten och då riskerar skutan att förlisa ute till havs. För att förhindra detta så 

kan skeppet behöva styras mot en trygg hamn för att repareras. För att kunna hissa segel igen 

så måste kaptenen (patienten) återhämta sig och skeppet (livet) måste vara intakt. 

Sjuksköterskans funktion liknas vid en lots eller matros där patienten får hjälp att navigera 

och återfå rätt kurs på livets hav igen (Barker & Buchanan-Barker 2005). 

En viktig princip i teorin är synen på människan som en del av sin livshistoria sammanvävt 

med historierna som andra berättar. Särskilt framträdande blir livsavgörande händelser som 

exempelvis kriser. Människan ses som en helhet som kommer till uttryck i olika livsnivåer. 

En livsnivå är andligheten som handlar om människans hopp och drömmar. Människan är 



  9 (36) 
 

   
 

meningssökande och ägnar mycket tid till att förstå sig själv och världen. Dygdetikens 

balansgång beskrivs som en effektiv resurs för sjuksköterskan i sitt yrkesutövande (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver hur 

tidvattenmodellen tillämpas utifrån ett livsvärldsfenomenologiskt perspektiv som belyser att 

personen själv behöver finna svaren och lösningarna genom öppna samtal. En person som 

befinner sig i kris söker febrilt efter svar och förklaringar. Ur ett teoretiskt tillämpande kan 

personen få hjälp att finna svar genom att få berätta om sina egna livserfarenheter. Wiklund 

Gustin & Lindwall (2012) beskriver tio förpliktelser som grundar i tillämpningen av teorin. 

En förpliktelse som kan appliceras inom akutkontexten berör förpliktelsen att se tid som en 

gåva. Det är inte tiden som är problemet, utan hur sjuksköterskan använder den. När 

sjuksköterskan ger av sin tid visas ett intresse för patientens erfarenheter vilket skapar 

förutsättningar för en framtida vårdrelation. 

 

Metod 

En litteraturöversikt valdes som metod till detta arbete eftersom den metoden ansågs vara 

mest relevant för att besvara syftet. Friberg (2017) beskriver en litteraturöversikt som mest 

lämpad när forskarens syfte är att skaffa sig en överblick över kunskapsläget inom olika 

områden. Resultatet av en litteraturöversikt avger en sammanställning av tidigare forskning 

som därmed skapar en ny helhet samt bidrar med övergripande förståelse och ny kunskap. 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på tio vetenskapliga artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ ansats.  

  

Datainsamling 

Artikelsökningar utfördes i databaserna CINAHL Complete, Medline och PubMed. Östlund 

(2017) beskriver CINAHL som en databas där artiklarna främst berör ämnet vårdvetenskap. 

Därför valdes CINAHL som första databas att söka artiklar från. Medline är en databas med 

inriktning på både vårdvetenskap och medicinsk vetenskap Östlund (2017). Den valdes som 

en andra databas då syftet med litteraturöversikten sträcker sig över båda 

vetenskapsområdena. PubMed är en databas som främst inriktar sig på biomedicin men även 

vårdvetenskap till viss del (Östlundh, 2017). PubMed valdes som en tredje databas då antalet 

artiklar redan inkluderade i litteraturöversikten inte var tillräckliga i antal för att upprätthålla 

kvaliteten.  
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Vid databassökningen användes Svensk MeSH som ett verktyg för att identifiera lämpliga 

sökord på engelska. I CINAHL användes funktionen CINAHL Subject Headings som 

sökverktyg. De sökord som användes var “Bereavement” “Life change events” “Death, 

sudden” “Crisis intervention” “Emergency nurses” och “Family”. I databasen Medline 

användes funktionen MeSH 2019 som sökverktyg. Sökorden var "Bereavement" 

"Professional-Family Relations" “Family” “Emergency nursing” “Emergency service, 

hospital” och "Nurse's Role". I PubMed användes sökorden "Bereavement" "Life change 

events" "Death, sudden" "Crisis intervention" "Emergency nurses" “Family” och "Nurses 

experience". Östlundh (2017) beskriver att boolesk söklogik är ett grundläggande 

tillvägagångsätt för att utföra en databassökning. Således kombinerades alla sökord enligt 

boolesk söklogik med operatorerna OR eller AND i lika konstellation. Dessa sökord finns 

redovisade i sökmatrisen i bilaga ett.  

  

Urval 

Sökningarna efter de vetenskapliga artiklar som kom att ingå i litteraturöversikten valdes ut 

efter vissa förutbestämda inklusions och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att 

artiklarna begränsades till att vara skrivna mellan år 1990-2019. Vidare inklusionskriterier var 

att artiklarna skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté samt vara peer 

reviewed. Friberg (2017) beskriver peer reviewed processen av en artikel. I processen 

granskas artikeln och värderas utifrån fakta, kvalitet och relevans av sakkunniga forskare 

inom området. Vidare kriterier för inkludering var kravet på engelskspråkiga artiklar samt att 

deltagarna i artiklarnas studier helt eller delvis skulle vara sjuksköterskor inom 

akutsjukvården. Exkluderingskriterier var artiklar som hade färre än fyra sidor då dessa 

ansågs hålla sämre kvalitet. Vidare exklusionskriterier utgjorde artiklar som berörde akuta 

kristillstånd hos föräldrar vars barn plötsligt avlidit på en akutmottagning. Vid urvalet lästes 

alla titlar i träfflistan. Bara de som speglat syftet valdes ut och abstractet lästes. Där sållades 

artiklar som inte beskrev sjuksköterskors erfarenheter bort. Kvarvarande artiklar lästes i sin 

helhet.  

Friberg (2017) beskriver vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt i 

inkluderingsprocessen av artiklar. Detta skedde kontinuerligt och specifikt i genomläsningen 

av de kvarvarande artiklarna. Med ett kritiskt förhållningssätt diskuterades det sedan kring 

artikelns fynd i sin resultatdel och huruvida fynden svarade an på syftet. Fribergs (2017) 

granskningsmall användes sedan som metod för att säkerställa att artiklarna var av god 
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kvalitet. Granskningsfrågorna belyste bland annat frågor kring om fynden i studien var 

relevanta i förhållande till antal deltagare. Om metoden i studien var relevant för syftet 

forskarna ville undersöka. Om citaten stämde överens med fynden i studien. De artiklar som 

ansågs mest trovärdiga i alla ovanstående aspekter valdes sedan ut. Artiklarna finns 

redovisade i sökmatrisen i bilaga två. 

  

Dataanalys 

Dataanalysen har genomförts enligt Fribergs anvisningar. I analysen bryts helheten ner till 

mindre delar för att sedan byggas upp en ny helhet (Friberg, 2017). Första steget i analysen 

över inkluderade artiklar var att läsa igenom dem flera gånger. Därefter diskuterades 

innehållet för att säkerställa att innehållet har förståtts likadant. Resultaten från alla artiklar 

kopierades och klistrades in i ett separat dokument där de numrerades från ett till tio. Över 

varje inklistrat resultat i dokumentet skrevs artikelns tilldelade nummer in samt titel, författare 

och årtal. Sedan togs all text som inte behandlade sjuksköterskors erfarenheter bort ur 

dokumentet. Nästa steg var att identifiera skillnader och likheter i de olika studierna. De 

erfarenheter som liknade varandra markerades med samma färg. Det blev tre olika teman som 

färgkodades med varsin färg när alla erfarenheter som liknade varandra analyserats fram. De 

erfarenheter som skilde sig märktes alla med en annan färg. Därefter adderades de skiljande 

erfarenheterna till respektive tema som sedan analyserades individuellt. Utifrån varje tema 

analyserades subteman fram utifrån de olika temanas innehåll. Dessa teman och subteman 

beskrivs i sin helhet under resultatdelen. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Kjellström (2017) beskriver att forskningsetik bygger på etiska avvägningar forskarna 

bedriver både innan och under hela forskningsprocessen. Vid all form av forskning ska 

vetenskapsrådets etiska principer följas. En studie anses vara forskningsetisk då informations-

, nyttjande-, samtyckes och konfidentialitetskravet är uppfyllda (Vetenskapsrådet, CODEX, 

2019). Dessa etiska aspekter har medvetandegjorts och använts under datainsamlingen och 

urvalet. Kjellström (2017) beskriver hur etiska reflektioner bör utföras fortlöpande genom 

hela forskningsprocessen. Anledningen till detta är att säkerställa att studiedeltagarnas 

människovärde, autonomi och integritet har respekterats. Etiska aspekter har diskuterats 

utifrån ämnesvalet. Diskussionen utmynnande i ett etiskt försvarbart ämnesval eftersom det 

ansågs kunna ge mer nytta till människor än i förhållande till motsatsen. Alla artiklarna i 
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litteraturöversikten är godkända av en etisk kommitté. Risken för fel eller misstolkningar samt 

felciteringar av artiklar har beaktats och därmed kunnat förebyggas genom noggranna 

gemensamma genomläsningar av samtliga artiklar för att minimera den risken. 

Översättningen av text från engelska till svenska har bearbetats så att texten blev så lik 

originalkällan som möjligt. Detta gjordes för att inte förvränga eller på något sätt falsifiera 

resultatet.  

 

Resultat  

Resultatet utgörs av tre teman underbyggda från innehållet i subteman. Det första temat berör 

sjuksköterskans utmaningar. Det andra temat berör sjuksköterskans kunskap. Det tredje temat 

berör sjuksköterskans strategier. Resultatet baserades på tio vetenskapliga artiklar som finns 

redovisade i sökmatrisen i bilaga två. Nedan presenteras en tabell över samtliga teman och 

subteman som ingår i resultatet. 

 

Tabell över resultatfynd 

Sjuksköterskans utmaningar Känslomässiga utmaningar 

Tidsprioritering 

Kommunikativa utmaningar 

Utmaning att skapa en vårdrelation 

Sjuksköterskans kunskap 
Brist på kunskap 

Otillräcklig utbildning 

Riktlinjer 

Sjuksköterskans strategier Strategier för att kommunicera dödsbesked 

Strategier för att ge information 

Familjerummets betydelse  

Tabell 1. Översikt över subtema och teman.  

 

Sjuksköterskans utmaningar 

I detta tema presenteras de utmaningar som sjuksköterskor har erfarenhet av att ställas inför i 

mötet med anhöriga i kris. En utmaning som sjuksköterskorna erfor beskrev situationer som 

de kunde bli starkt känslomässigt påverkade i sitt möte med anhöriga i kris. En annan 

utmaning som framkommit handlade om tidsbrist vilket belyser hur sjuksköterskor prioriterar 
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tiden i sitt arbete och uppkomna konsekvenser av detta. Vidare beskrivs en utmaning relaterad 

till kommunikationen mellan sjuksköterskor och anhöriga som beskrevs svårhanterlig. Det 

visade sig även vara utmanande att skapa en vårdrelation till de anhöriga.  

 

Känslomässiga utmaningar 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att möta anhöriga som befann sig i en akut livsomvälvande 

situation visade sig vara komplicerat och skapade oro hos sjuksköterskor. Många 

sjuksköterskor vittnade om att mötet påverkat dem så starkt känslomässigt att de själva behövt 

stöd efteråt (Hallgrimsdottir, 2000; Socorro et al., 2001; Hallgrimsdottir, 2004; McLaughlin et 

al., 2013; Tse, Hung, & Pang, 2016; Walker & Deacon, 2016;). Majoriteten av de 53 

sjuksköterskorna i studien av Hallgrimsdottir (2000) beskrev att de inte hade tillgång till 

professionellt känslomässigt stöd på sitt arbete. De sökte då stöd från sina kollegor i första 

hand och därefter i sina privata relationer. De sju sjuksköterskorna som intervjuades i studien 

av Socorro et al., (2001) hade alla vid något tillfälle blivit känslomässigt påverkade av sina 

erfarenheter att möta sörjande anhöriga. Alla deltagarna uppfattade att de varit oförberedda 

inför mötet vilket skapat stress och oroskänslor. Detta trots erfarenhet av hög frekvens utav 

sörjande anhöriga inom akutsjukvården. I en studie erfor sjuksköterskor hur anhöriga själva 

tagit på sig rollen i att trösta sjuksköterskan efter att de mottagit ett svårt besked (Walker et 

al., 2016).  

 

Tidsprioritering 

En stor utmaning sjuksköterskorna erfor var bristen på tid för att ta hand om de sörjande 

anhöriga på ett adekvat sätt. Tidsprioriteringen berodde främst på underbemanning och 

knappa ekonomiska resurser (Hallgrimsdottir, 2000; Socorro et al., 2001; Hallgrimsdottir, 

2004; McLaughlin et al., 2013; Tse et al., 2016; Walker et al., 2016). Den svåraste aspekten 

inom yrket beskrev sjuksköterskorna bestod av att ta hand om de sörjande anhöriga. Detta 

berodde enligt sjuksköterskorna på rådande prioriteringar kring personalresurser vilket 

resulterade i en otillräcklig tid för ett adekvat omhändertagande (Hallgrimsdottir, 2000). 

Erfarenheten hos sjuksköterskorna beskrev omständigheten av att den sjuka patienten 

behövde prioriteras först. Konsekvensen av den prioriteringen resulterade i att familjen inte 

blivit omhändertagen direkt utan fått vänta (Socorro et al., 2001; McLaughlin et al., 2013). 

Sjuksköterskor erfor att patienter också önskar att familjen tas om hand direkt (McLaughlin et 

al., 2013). Sjuksköterskor erfor stundtals ett glapp mellan verkligheten och deras ideal för 

vårdandet på grund av tidsprioriteringar, detta orsakade då erfarenheter av stress. Dessa 



  14 (36) 
 

   
 

erfarenheter av stress mynnade ut i frustration hos sjuksköterskorna som då erfor att de inte 

talade gott om de anhöriga (Hoffman et al., 2018). 

 

Kommunikativa utmaningar 

Att förmedla ett dödsbesked till anhöriga i kris efter att en patient plötsligt avlidit visade sig 

vara mycket utmanande för sjuksköterskorna (Socorro et al., 2001). En studie beskrev 

erfarenheter av otillräcklig förberedelse inför samtalet i kombination med ovissheten kring 

vilken information de anhöriga redan hade fått som mycket känslomässigt oroande för 

sjuksköterskorna. De beskrev att detta således kunde leda till hur de undvek situationen då 

kommunikationen om dödsbeskedet skulle förmedlas (Socorro et al., 2001). 

Kommunikationen mellan familjen och sjuksköterskorna visade sig vara svår att hantera då 

sjuksköterskorna erfor att de saknade strategier för att samtala med familjerna (Socorro et al., 

2001). Sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen skulle framföras på ett tydligt sätt 

och präglas utav lugn och ödmjukhet från sjuksköterskan. De beskrev att kommunikationen 

mestadels bestod av att upprepa den information som läkaren givit samt tydliggöra eventuella 

medicinska termer (Flam, 1999; Walker et al., 2016). Kommunikationen med anhöriga 

upplevdes utmanande för sjuksköterskorna då de anhöriga ställde frågor som sjuksköterskorna 

upplevde som obekväma kring patientens vård (Hoffman et al., 2018). 

 

Utmaning att skapa en vårdrelation 

Sjuksköterskorna erfor att det var enklare att kommunicera med anhöriga då det redan fanns 

en uppbyggd vårdrelation till dem sedan tidigare (Tse et al., 2016). Sjuksköterskornas 

erfarenhet av att upprätta en vårdrelation med anhöriga var utmanande och främst relaterade 

till yttre faktorer som en livlig miljö och personalbrist. Även omständigheter som mötets 

karaktär spelade in då mötena med anhöriga beskrevs som korta och präglade av sorg (Walker 

et al., 2016). Sjuksköterskorna i en studie upplevde meningsfullhet när de lyckades etablera 

en god vårdrelation till anhöriga som då visade sin tacksamhet (Tse et al., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde det mest adekvat om sjuksköterskan som etablerat en vårdrelation 

till de anhöriga också närvarade vid förmedlandet av svåra besked. Dock var erfarenheten att 

detta tidvis inte var möjligt på grund av hög arbetsbelastning på akutmottagningen (Flam, 

1999). Erfarenheter från sjuksköterskorna skildrade hur de olika professionerna inom 

sjukvårdsteamet gav anhöriga skilda direktiv om patientens hälsotillstånd. Detta resulterade i 

negativa konsekvenser för vårdrelationen mellan sjuksköterskan och de anhöriga (Hoffman et 

al., 2018). Familjer som sjuksköterskor uppfattade som kritiska mot den givna vården av 
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patienten upplevdes utmanande för vårdrelationen. De beskrev att kritiken från anhöriga 

mestadels karakteriserades av skilda uppfattningar om patientens hälsotillstånd (Hoffman et 

al., 2018). Sjuksköterskorna bedömde tillståndet mindre allvarligt medan familjen ansåg det 

motsatta (Walker et al., 2016). 

 

Sjuksköterskans kunskap 

Nedan presenteras temat som behandlar sjuksköterskors kunskap. Första subtemat utgör 

sjuksköterskors erfarenheter av bristande kunskap gällande omhändertagandet av sörjande 

anhöriga i kris. Därefter behandlas sjuksköterskornas erfarenhet och upplevelse kring en 

otillräcklig utbildning och hur detta påverkat deras yrkesutövande. Sist belyses 

sjuksköterskors erfarenheter gällande deras behov av riktlinjer kring bemötandet av anhöriga i 

kris.  

 

Brist på kunskap 

Många sjuksköterskor inom akutsjukvården upplevde att de hade bristande kunskap kring hur 

de skulle bemöta anhöriga i en akut krissituation. Erfarenheten var att 

sjuksköterskeutbildningen inte var tillräcklig som kunskapskälla när anhörigas känslomässiga 

behov skulle ombesörjas. Många sjuksköterskor erfor tillgodoseendet av anhörigas 

psykosociala behov som en svår aspekt kring vårdandet och beskrev ett ökat kunskapsbehov 

kring detta (Tye, 1993; Socorro, Tolson, & Fleming, 2001; Hallgrimsdottir, 2000; 

Hallgrimsdottir, 2004). Sjuksköterskans erfarenheter av bristande kunskap belystes i en studie 

där sjuksköterskorna saknade erfarenhet av att söka ny kunskap inom den senaste litteraturen 

berörande akut omhändertagande av anhöriga i kris. Ungefär hälften av de 107 deltagarna 

hade inte fått möjlighet att träna upp kunskap inom sorg och krishantering innan de börjat 

arbeta på akutmottagningen. Detta innebar att dessa sjuksköterskor upplevde att de 

kunskapsmässigt inte kände sig redo att ta hand om anhöriga i det akuta skedet 

(Hallgrimsdottir, 2004). Sjuksköterskorna hade erfarenheter av en kunskapsutveckling genom 

sin exponering av situationer med sörjande anhöriga i yrkesutövningen, de assimilerade och 

utvecklade ständigt nya kunskaper och färdigheter inom stödjande genom sin kliniska 

erfarenhet av att möta anhöriga i sorg. Erfarna sjuksköterskor upplevde att de hade mer 

kunskap och var bekvämare i stödjandet av de sörjande anhöriga jämfört med de oerfarna 

sjuksköterskorna (Socorro et al., 2001; Tye, 1993). 
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Otillräcklig utbildning 

Ett flertal studier visade att endast en minoritet av sjuksköterskorna upplevde att de hade en 

tillräcklig utbildning för att bemöta de sörjande anhöriga på ett adekvat sätt. Vidare erfor 

sjuksköterskorna att deras arbetssätt inte var evidensbaserat eller präglades av teoretiska 

omvårdnadsteorier i klinisk praxis (Tye, 1996; Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004). 

I studien av Tye (1993) upplevde endast 13 procent av de 52 deltagarna att deras 

grundutbildning hade varit tillräcklig som kunskapskälla för att kunna ta hand om sörjande 

anhöriga. Upplevda brister av utbildning beskrivs även i studien av Hallgrimsdottir (2004) där 

sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att praktiskt agera i mötet med anhöriga som 

befann sig i kris efter att en närstående plötsligt avlidit. I en annan studie beskrevs 

erfarenheter av sjuksköterskor som undvek situationer med anhöriga i kris som nyligen 

mottagit plötsliga dödsbesked, de angav brist på utbildning och obehagskänslor som skäl för 

att undvikandet. Dessa sjuksköterskor var även ovilliga till att delta i situationer där besked 

om dödsfall skulle förmedlas (Walker et al., 2016). Hälften av de 52 deltagarna i studien av 

Flam (1999) beskrev att de emellanåt inte beaktat hur de förmedlat information om patienten 

till anhöriga eftersom de inte fått lära sig det i sin utbildning. Sjuksköterskornas erfarenhet i 

en annan studie beskrev en otillräcklig utbildning i att ta hand om sörjande anhöriga innan de 

började arbeta på akutmottagningen. Sjuksköterskorna i studien deltog vid några 

utbildningsdagar inriktat på stödinsatser för sörjande anhöriga, efter utbildningen erfor 

sjuksköterskorna ett ökat självförtroende i relation till akut omhändertagande av anhöriga i 

kris (Tye, 1996). 

 

Riktlinjer  

Sjuksköterskor inom akutsjukvården beskrev att det inte fanns tydliga riktlinjer för 

omhändertagande av anhöriga i kris. Utifrån sina erfarenheter beskrev sjuksköterskorna att 

riktlinjerna skulle vara utformade så att de underlättade arbetet med att tillgodose de 

anhörigas psykosociala behov (Hallgrimsdottir, 2000;2004; McLaughlin, Melby, & Coates, 

2013). I studien av Hallgrimsdottir (2004) jämfördes skotska och isländska sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter av att stödja anhöriga. Av de 54 skotska sjuksköterskorna 

beskrev 42,6 procent att deras erfarenhet var att det fanns tillgång till riktlinjer gällande 

bemötandet av sörjande anhöriga på arbetsplatsen. Till skillnad från de 57 isländska 

sjuksköterskorna där endast 15,8 procent erfor en tillgång till sådana riktlinjer. Majoriteten av 

resterande deltagare från båda länderna angav av erfarenhet att arbetsplatsen skulle gynnas i 
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upprättandet av sådana riktlinjer i syfte att tydliggöra vem som har ansvar för de anhöriga 

under arbetspasset. 

 

Sjuksköterskans strategier  

Inom detta tema presenteras hur sjuksköterskors egna erfarenheter utmynnat i strategier 

gällande kommunikationen till anhöriga i ett svårt skede som vid förmedlande av dödsbesked. 

Vidare beskrivs strategier som sjuksköterskor använder sig av för att förmedla information till 

anhöriga innan hemgång efter ett dödsfallsbesked samt erfarenheter av informationens 

betydelse för att minska oro och missförstånd. Vidare strategier sjuksköterskor erfor 

behandlar nyttan med separata rum på akutmottagningen avsedda för anhöriga som kommer 

in tillsammans med en svårt sjuk patient. 

 

Strategier för att kommunicera dödsbesked  

Sjuksköterskorna hade genom sina erfarenheter utvecklat kommunikativa strategier för att 

bemöta anhöriga som befinner sig i ett akut kristillstånd. Dessa strategier var värdefulla 

verktyg för sjuksköterskorna som erfor ett underlättande i deras arbete. Viktiga strategier som 

framkom berörde kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga (Tye, 1993; Flam, 

1999; Walker et al., 2016; Tse et al., 2016). När sjuksköterskorna erfor att de inte nådde fram 

med sitt budskap i samtalet med familjerna användes istället icke verbal kommunikation som 

berörde ögonkontakt och fysisk beröring (Socorro, et al., 2001). De beskrev ett behov av att 

stärka sina strategier gällande kommunikation till familjerna (Tse et al., 2016). I en studie 

beskrev sjuksköterskorna att de använde sig av familjerna och genom samtal kom åt 

information om patienten i syfte att underlätta sitt arbete samt för att effektivisera vårdtiden. 

De erfor därmed att de använt familjerna som ett medel och inte som ett mål i sig (Hoffman et 

al., 2018). I en studie ombads sjuksköterskorna att tänka tillbaka på två positiva erfarenheter 

de upplevt av att delge dödsbesked till anhöriga. Syftet var att undersöka vilka 

kommunikativa uttryck som använts och hur sjuksköterskorna upplevt att de togs emot av de 

anhöriga. Det visade sig att sjuksköterskorna och läkarna i studien hade olika erfarenhet och 

uppfattning kring vilka termer som var lämpligast att använda när anhöriga skulle informeras 

om en patients död. Läkarna i studien undvek att använda termen död vid förmedlandet av 

dödsbesked. Till skillnad från sjuksköterskorna som erfor att den termen var lämplig att 

använda när de anhöriga skulle informeras om patientens död (Flam, 1999). 

 



  18 (36) 
 

   
 

Strategier för att förmedla information 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade familjernas stora behov av information och förklaringar 

kring patientens hälsotillstånd och vård (Walker et al., 2016; Socorro, et al., 2001). Många 

sjuksköterskor erfor att genom att erbjuda familjerna information om var de kunde vända sig i 

sin sorg när de kom hem var en viktig strategi och ett konkret stöd i deras arbete. En del 

sjuksköterskor överlämnade telefonnumret till avdelningen eller skrev sitt namn på 

informationsbladen. Informationen som gavs beskrev sjuksköterskorna var av etisk, juridisk 

samt stödjande art som även innehöll information om vilka myndigheter som bistod med hjälp 

under pågående sorgeprocesser (Hallgrimsdottir, 2000; Walker et al., 2016). 

   I en studie beskrev sjuksköterskor hur en irritation uppstått då anhöriga påkallat deras 

uppmärksamhet väldigt ofta när de utförde sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev att de blivit 

irriterade men att de samtidigt förstod att anhöriga var oroliga för sin närstående på grund av 

ovisshet över sjukdomstillståndet och knapp information. Sjuksköterskorna bjöd då in 

anhöriga i vårdandet genom att undervisa och informera dem i patientens basala 

omvårdnadsinventioner (Tse et al., 2016). Majoriteten av 111 sjuksköterskor ansåg att det var 

deras plikt att ta hand om patientens närstående i en krissituation. Trots detta upplevde bara 

72 procent av dessa sjuksköterskor att deras ansvar också omfattade informationsgivning 

(Hallgrimsdottir, 2004). Sjuksköterskorna välkomnade frågor som ökade anhörigas förståelse. 

De gav informativa svar på hur sjukvårdssystemet fungerade samt ökade anhörigas förståelse 

kring sjuksköterskornas arbetsvillkor. Ärliga, aktiva, hjälpsamma, realistiska och förstående 

anhöriga välkomnades av sjuksköterskorna (Hoffman et al., 2018). 

 

Familjerummets betydelse 

Många sjuksköterskor erfor att de var strategiskt att ha ett enskilt rum på akutmottagningen 

avsett för sörjande familjer. En del sjuksköterskor upplevde familjerna som mer lugna och 

avslappnade i de enskilda rummen vilket erfors som positivt för familjernas psykosociala 

behov. I familjerummen beskrev sjuksköterskorna att det skulle finnas tillgång till toalett och 

andra faciliteter som telefon och informationsfoldrar (Tye, 1993; Hallgrimsdottir, 2000; 

Socorro et al., 2001; McLaughlin et al., 2013; Walker et al., 2016; Tse et al., 2016). I Tye 

(1993) studie tillfrågades 52 sjuksköterskor om deras erfarenheter beträffande vilka 

omvårdnadsåtgärder de ansåg vara de allra viktigaste i det akuta omhändertagandet av 

familjerna. Det framkom dels att familjen skulle tas om hand direkt vid ankomst till 
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akutmottagningen samt att familjen skulle få tillgång till ett eget rum under vistelsen på 

akutmottagningen.   

 

Diskussion 

Diskussionsavsnittet struktureras utifrån en metoddiskussion följt av en resultatdiskussion. 

Metoddiskussionen är uppbyggd av en analyserande diskussion utifrån vald metods styrkor 

och svagheter relaterat till syftet. Resultatdiskussionen utgörs av tre huvudfynd som 

diskuteras utifrån vidareforskning samt vald teoretisk referensram. 

 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt valdes som metod då syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter 

av att möta anhöriga i kris på en akutmottagning. Den valda metoden identifieras som en 

styrka då en litteraturöversikt ansågs mest relevant för att besvara syftet. Litteraturöversikt 

som metod kan beskrivas ha hög validitet då metoden är pålitlig om den följs samt hållbar 

främst på grund av dess systematik (Henricsson 2017). Egen förförståelse har diskuterats vid 

valet av ämne med ett kritiskt förhållningssätt beträffande varför ämnet valdes från början 

samt utifrån egna upplevelser och kunskap i ämnet. Inledande uppfattning var att 

sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever mötet med anhöriga i kris som komplext och 

svårt. De artiklar som valdes ut var av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Friberg (2017) 

beskriver hur en kombination av metoderna kan bidra med bredare och djupare förståelse för 

ett fenomen. Detta gav ett brett perspektiv men eftersom litteraturöversiktens syfte var att 

beskriva erfarenheter skulle fler kvalitativa studier vara att föredra men dessvärre visade sig 

denna typ av forskning vara begränsad. Samtliga artiklar i resultatet kvalitetsgranskades med 

Fribergs (2017) granskningsmall. Samtliga studier är peer reviewed och publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift samt är minst fyra sidor. Kvalitetsmärkningen peer reviewed tilldelas 

artikeln då den blivit expertgranskad av oberoende forskare innan publicering (Friberg 2017). 

Således anses samtliga artiklar som inkluderats i resultatet hålla en hög kvalitet och validitet. 

Henricsson (2017) beskriver att validiteten och trovärdigheten i litteraturöversiktens 

resultat stärks vid användandet av flera databaser. Därför utfördes databassökningen i 

databaserna CINAHL Complete, Medline och PubMed med utgångspunkt i att finna tio 

artiklar som speglar syftet. Databasen PubMed fick läggas till i efterhand då redan 

inkluderade artiklar i litteraturöversikten inte var tillräckliga i antal för att upprätthålla 

kvaliteten. Databassökningen var problematisk till en början då centrala sökord skulle 
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identifieras. En utökning av sökorden genomfördes, vilket gav flertalet träffar i söklistan. 

Ordet “Critical care nursing” var med i den inledande sökningen och resulterade i många 

intressanta träffar. Critical care beskriver kritisk vård och majoriteten av deltagarna i dessa 

studier var specialistsjuksköterskor. Detta sökord fick därför uteslutas eftersom 

litteraturöversiktens syfte är att beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter. De slutgiltiga 

sökorden valdes ut med större noggrannhet och resulterade i en mer fördelaktig och objektiv 

sökning i relation till syftet. I databasen Medline fick sökorden justeras då det rådde en 

differens på sökord mellan de olika databaserna. Vid den slutgiltiga sökningen i Medline 

säkerställdes sökordens betydelse noggrant så det stämde överens med de sökord som 

användes i CINAHL Complete och PubMed.  

Inledningsvis gällde inklusionskriteriet att artiklarna skulle vara skrivna mellan år 2009-

2019. Då forskningen inom detta tidsspann visade sig vara begränsad så bestämdes en 

utökning. Först utökades sökningen till åren 2000-2019. Detta tidsspann visade sig inte heller 

vara tillräckligt för att hitta tio artiklar som besvarade syftet. Det slutgiltiga inklusionskriteriet 

blev artiklar skrivna mellan år 1990-2019. Valet av detta förhållandevis långa tidsspann 

krävdes för att få tillräckligt många träffar, vilket inte var möjligt med kortare tidsperiod. 

Fenomenet som studeras beskriver erfarenheter vilka betraktades som delvis oberoende av tid 

samt att fynden i de äldre artiklarna stämde överens med fynden i den senare forskningen så 

kunde de inkluderas. En försvårande omständighet som uppstod i urvalsprocessen beträffade 

ett flertal intressanta artiklar som inte fanns tillgängliga i full text vilka då beställdes. Denna 

omständighet medförde att resultatanalysen blev fördröjd. Exklusionskriteriet gällande artiklar 

som syftade till att beskriva sjuksköterskornas erfarenhet av möte med föräldrar i kris efter 

spädbarnsdöd skilde sig markant från övriga artiklar och valdes därför bort. Samtliga 

exklusionskriterier följdes genom hela urvalsprocessen.  

Eftersom engelska används som andraspråk krävdes gemensamma genomläsningar av 

artiklarnas resultat för att säkerställa en förenad uppfattning av artikelns innebörd. Detta för 

att undvika eventuella misstolkningar eller felciteringar. Henricsson (2017) beskriver hur 

reliabiliteten stärks av en sammansluten process av genomläsning och granskning i arbetet för 

att säkerställa att artiklarna håller en hög vetenskaplig standard. Reliabiliteten kan anses god 

då insamlande och analys av artiklar har skett på ett medvetet och systematiskt vis. En 

svaghet som diskuterades beträffade den globala spridning på artiklarna som ingick i 

resultatet. Studierna hade genomförts på flera olika platser runt om i världen. Tre studier hade 

utförts i Skandinavien och resterade var från Storbritannien, Belgien, Spanien och Hong-

Kong. Den globala spridningen togs i beaktning och diskuterades utifrån att sjukvård och 
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synen på anhöriga i kris troligen skiljer sig åt mellan olika länder och kulturer. Diskussionen 

framkom i att artiklarna beskrev likartade erfarenheter vilket gav möjlighet att finna samband 

och avvikelser. Hade forskning från samma land beträffande ämnesperspektiv funnits hade 

detta föredragits för att minska signifikans på grund av kulturskillnader.  

Arbetet har upplevts som en inlärningsprocess som resulterat i identifikation och 

komplettering av varandras styrkor och svagheter. Ytterligare en utveckling som har skett i 

arbetet är förmågan att både ge och ta konstruktiv kritik. Insikter har skapats där värdet av 

samarbete och uppnående av gemensamma mål leder till goda resultat och utveckling. Arbetet 

har byggt på en grundläggande respekt och hänsyn till varandra där både lovord och 

synpunkter har förmedlats. Denna konstruktiva kritik har varit gynnande och fört 

skrivprocessen framåt.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionens struktur utgörs av tre huvudfynd som framkommit i resultatet, dessa är 

känslomässig påverkan, stress hos sjuksköterskan samt erfarenhet som källa till kunskap. 

Fynden diskuteras utifrån Phil Barkers tidvattenmodell som teoretisk referensram samt 

stödjande forskning. Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor inom 

akutsjukvården erfor att det var känslomässigt komplext att möta anhöriga i kris. Vidare 

framkom hur akutvårdskontexten var en stressig arbetsplats för sjuksköterskorna och hur 

deras erfarenheter av det kliniska arbetet varit källa för deras kunskaper inom akut 

omhändertagande av anhöriga.  

 

Känslomässig påverkan 

En majoritet av sjuksköterskorna beskrev att en av de svåraste aspekterna i vårdandet var att 

möta anhöriga i kris. Detta möte upplevdes som komplext och utmanande vilket gjorde att 

många sjuksköterskor kände en stark oro inför mötet. Dessa utmaningar berörde flera 

dimensioner men den känslomässiga utmaningen beskrevs som svårast att hantera för 

sjuksköterskorna. Den känslomässiga påverkan uppkom starkast i situationer där de anhörigas 

plötsliga sorg var central. Sjuksköterskors upplevelse av att påverkas känslomässigt efter ett 

möte med anhöriga i kris får stöd av annan forskning. En studie beskriver sjuksköterskors 

erfarenheter av hur bristen på förberedelse varit betydande för deras känslomässiga påverkan 

efter att en patient plötsligt avlidit. Än mer känslosamt upplevde sjuksköterskorna att det blev 

när de anhöriga reagerat i kraftig affekt på informationen om dödsfallet. Dessa möten beskrev 
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sjuksköterskorna blev till minnen som var svåra att komma över (Yim, Vico, & Wai, 2013). 

Att bli känslomässigt påverkad kan förstås som en naturlig del av att arbeta med livet och 

döden så närvarande.  

Barker beskriver hur den andliga domänen inom människan framträder i svåra stunder som 

att möta döden. Efter att en patient plötsligt avlidit behöver anhöriga få tillåtelse att befinna 

sig i ett existentiellt och meningssökande stadie. Här är det viktigt att sjuksköterskan agerar 

professionellt och inte blir så pass känslomässigt påverkad att de anhöriga istället får trösta 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan istället visa en förståelse för att de anhörigas kraftiga 

reaktion i en krissituation är sund och naturlig. De existentiella frågor som ställs av anhöriga i 

den stunden kan ingen besvara, och det är heller inte något som sjuksköterskan väntas 

åstadkomma. Däremot kan en god omvårdnad tillämpas enligt Barkers teori genom modet att 

stanna kvar och våga lyssna på det svåra (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

Sjuksköterskorna beskrev att de hanterat svåra känslor som uppkommit efter mötet med 

anhöriga i kris genom att ta stöd från kollegor i första hand och sen från sin egen familj. En 

reflektion är att det inom andra yrkeskårer ingår debriefing som ett obligatoriskt moment 

vilket syftar till en gemensam öppen diskussion kring förloppet med betoning på att ventilera 

och hantera uppkomna känslor. Detta koncept skulle kunna appliceras i sin helhet även inom 

en akutvårdskontext. 

 

Stress hos sjuksköterskorna 

Att människor i kris behöver ett lugnt och tryggt omhändertagande är en vedertagen teoretisk 

utgångspunkt inom omvårdnaden. Sjuksköterskan kan förmedla ett lugn och visa en 

handlingskraft som inger ett lugn i den vårdande kontexten. Anhöriga som befinner sig i kris 

behöver mötas av ett lugn och få ett tryggt omhändertagande. En studie visar att anhöriga i 

akut kris behöver få ett lugnt och avstressande bemötande. Stress i en akutsituation behöver 

minska då det upplevs som negativt hos anhöriga (Clements, DeRanieri, Vigil & Benasutti 

2004). De flesta sjuksköterskor var överens om att anhöriga bör tas omhand direkt, men att 

detta inte varit möjligt på grund av tidsbrist. Detta kan förstås som att erfarenheter av knapp 

tid i själva verket handlade om stress. Att stress bidrog till de negativa konsekvenser som 

sjuksköterskorna erfor. Kunde stressen vara det som påverkade sjuksköterskornas beslut som 

sedan låg till grund för de prioriteringar som valdes. Resultatet i översikten visade att stress 

förekom hos sjuksköterskor på akutmottagningen i hög utsträckning vilket även stöds av 

annan forskning. De höga stressnivåer hos sjuksköterskor som påfunnits i en studie visade sig 

vara direkt kopplat till antal arbetstimmar och demografisk profil, att färre ska vårda fler (El-
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Hneiti, Shaheen, Bani Salameh, Al-Hussami & Ahmad, 2019). Antal timmar sjuksköterskorna 

arbetat framgick dock inte i litteraturöversiktens resultat och kan därför inte värderas.  

Barker beskriver hur sjuksköterskan kan se given tid som en gåva till de anhöriga. Tiden 

behöver nödvändigtvis inte vara lång i sig, betydande är att stanna upp och ge en kort minut 

av tid som bekräftande gest på att jag ser dig, du är viktig (Barker & Buchanan-Barker, 2005). 

En studie belyste att sjuksköterskor prioriterar att vårda svårt sjuka patienter högre och anser 

denna prioritering viktigare än att ta hand om anhöriga i ett kristillstånd, denna prioritering 

var särskilt gällande om sjuksköterskan samtidigt upplevde sig stressad (Ping, Chaw, & Lee, 

2002). Ett positivt tankesätt beskrivs i forskning som en taktik i avseendet att förhålla sig till 

arbetsrelaterad stress (Tully & Tao, 2019). Genom ett positivt tankesätt, som i sin tur tränas 

upp genom olika mentala övningar, förmår sjuksköterskan att anta en acceptans för hur 

verkligheten ser ut. Då riktas fokus mot att påverka det som går att påverka och inte låta 

energi gå förlorad på sådant som ligger bortom ens kontroll. Detta kan beskrivas vara ett sätt 

för att hantera stress. Naturligtvis är alla människor olika vilket betyder varierade strategier 

för stresshantering. Uppfattningen är självklar att inom akutsjukvården behöver 

sjuksköterskor finna en strategi som fungerar i syfte att hantera sin stress adekvat.  

 

Erfarenhet som källa till kunskap 

Sjuksköterskor med mångårig yrkeserfarenhet visade sig vara mer bekväma i att bemöta 

anhöriga i ett akut kristillstånd. Sjuksköterskorna beskrev hur deras utveckling och förmåga 

stärkts genom de kliniska erfarenheter de skaffat sig i sin yrkesutövning. Detta kan förstås 

utifrån Barkers teori som tillämpas genom användning av fenomenologiska samtal. 

Fenomenologiska samtal är en konst som kräver både tid och erfarenhet för att kunna blomma 

ut (Barker & Buchanan-Barker, 2005). De mer erfarna sjuksköterskorna använde kanske 

fenomenologin avsiktligt eller omedvetet då de upplevde mötena mindre komplexa och 

utifrån detta hanterade situationen bättre. En reflektion är att användning av fenomenologisk 

samtalsmetodik sällan leder till konflikt utan mer väcker empati eftersom den lägger grund till 

en förståelse.  

Att erfarenhetsbaserad kunskap inte kan underskattas då det kommer till att stödja anhöriga 

som befinner sig i en akut kris kan utläsas från resultatet. Sjuksköterskorna hänvisade 

konsekvenserna av ett mindre lyckat möte med anhöriga till att de inte fått lära sig detta i sin 

utbildning. Forskning visar att förmågan att hitta de rätta orden kan vara svårt och komplicerat 

för den nyexaminerade sjuksköterskan, utan erfarenheter från liknande situationer (Barrere & 

Durkin 2014). När människor mår psykiskt dåligt eller befinner sig i kris finns ett behov av att 
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vistas i en trygg och säker miljö, en lugn hamn, för en kortare eller längre period (Barker & 

Buchanan-Barker, 2005). Då sjuksköterskan bär med sig erfarenheter från liknande situationer 

går hen in med en självsäkerhet och ett förankrat tankesätt på att detta kan hanteras.  

Det framkom i litteraturöversiktens resultat att sjuksköterskor erfor att de inte hade 

tillräcklig utbildning för att ta hand om de anhöriga. Frågan blir då vad de menar med 

utbildning. Kan det vara så att det var erfarenhet de saknar? Sjuksköterskeutbildningen vilar 

på vårdvetenskap och sjuksköterskan blir expert på omvårdnad efter avslutad utbildning. 

Vårdvetenskapens konsensusbegrepp rör hälsa, människa, vårdande och miljö. Inom dessa 

konsensus har sjuksköterskan en bred kunskap då hon tilldelas sin legitimation. Kan det vara 

så att komplexa möten med anhöriga i kris sträcker sig utanför vårdvetenskapens ram. 

Wiklund Gustin (2015) beskriver att vårdvetenskapens teoribildning utgår från människan 

som helhet. Inom den ramen förklaras de generella principerna för hur människor vanligen 

fungerar inom olika områden. Vidare beskrivs vårdvetenskapen begränsad i kunskapen om 

hur det är att vara människa i en viss situation som exempelvis en utlöst kris. Andra 

vetenskaper har fler teoretiska implikationer att tillämpa när det kommer till psykologiskt 

stöd. Till exempel teologin eller psykologin (Wiklund Gustin, 2015). I 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska står att sjuksköterskan ska identifiera 

utsatta och sårbara individer inom akutkontexten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

sjuksköterskan behöver kompetens för att identifiera de individer som hen besitter teoretisk 

kunskap till att hjälpa, och därmed också förstå när behovet av vård sträcker sig utanför eget 

kompetensområde. Om sjuksköterskan gör en sådan bedömning bör omvårdnadshandlingen 

kretsa i att hjälpa patienten vidare till andra professioner.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet visade att många sjuksköterskor inom akutsjukvården erfor att de inte hade 

tillräcklig kunskap för att kunna ge en god omvårdnad till anhöriga i kris. Denna 

kunskapsbrist grundade sig i att de inte fått lära sig att ta hand om krisdrabbade anhöriga 

under sin sjuksköterskeutbildning. Det skulle vara till gagn för blivande sjuksköterskor om det 

infördes omvårdnad av anhöriga i kris som en del av grundutbildningen. Ett sätt att genomföra 

detta skulle kunna vara att sjuksköterskestudenterna får öva sig i akut omhändertagande av 

anhöriga i kris under den verksamhetsförlagda utbildningen. Detta skulle medföra att 

nyexaminerade sjuksköterskor får mer erfarenhet och blir bättre rustade för att kunna klara av 

att tillgodose de anhörigas behov av stöd i det akuta skedet.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Vid datainsamlingen visade det sig att forskningen kring sjuksköterskors erfarenheter av att 

möta anhöriga i kris på en akutmottagning var begränsad. Den kvalitativa forskningen inom 

området var i synnerhet sparsam. Det vore fördelaktigt om fler kvalitativa studier 

genomfördes i framtiden eftersom detta skulle bidra med en djupare förståelse för hur 

sjuksköterskor inom akutsjukvården upplever mötet med anhöriga som befinner sig i ett 

kristillstånd. Ett annat förslag till fortsatt forskning är hur sjuksköterskor inom akutsjukvården 

påverkas av och hanterar stress i sitt yrke. 

 

Slutsats  

I litteraturöversiktens resultat framgick att sjuksköterskorna erfor att möten med anhöriga i 

kris var komplext och en av det svåraste aspekterna med att arbeta på en akutmottagning. 

Frekvensen av anhöriga i kris inom akutsjukvården visade sig vara hög och många 

sjuksköterskor beskrev att de inte hade tillräcklig kunskap för att kunna möta de anhörigas 

behov. Denna kunskapsbrist berodde främst på att de inte hade erhållit tillräcklig utbildning i 

krishantering under sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskorna beskrev även en brist på 

riktlinjer på arbetsplatsen för hur omhändertagandet av anhöriga i kris skulle gå till. Detta 

medförde att mötet med anhöriga gav upphov till stress och oroskänslor samt att 

sjuksköterskorna kände sig osäkra i sin roll när anhörigas behov skulle ombesörjas. Erfarna 

sjuksköterskor visade sig vara mer bekväma i sin roll att stödja anhöriga eftersom de hade 

utvecklat strategier som hjälpte dem i omvårdnadsarbetet. Slutsatsen som kan dras av detta är 

att det akuta omhändertagandet av anhöriga i kris skulle bli bättre om det infördes som en 

obligatorisk del av sjuksköterskeutbildningen. Samt att tydligare riktlinjer på arbetsplatsen 

skulle bidra till att sjuksköterskor blir mer säkra i sin roll inför möten med anhöriga som 

befinner sig i ett akut kristillstånd. 
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utveckling av vården och det 

upprättades generella riktlinjer 

gällande vård av anhöriga. 

Hallgrimsdottir, 

E. M. 
 
 

 

 
 

 

 

Accident and 

emergency nurses’ 

perceptions and 

experiences of 

caring for 

families. 

2000, Island, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

vad sjuksköterskor 

inom akutsjukvården 

hade för uppfattning 

och erfarenhet av att ta 

hand om anhöriga som 

befinner sig i ett akut 

kristillstånd. 

Metod: Mixad metod 

Urval: (n. 53) 

Sjuksköterskor på 

akutavdelningar. 

Datainsamling: 

Frågeformulär, både öppna 

och slutna frågor. 
Analys: Tematisk 

innehållsanalys. 

 

Majoriteten av deltagarna ansåg att de 

hade ett ansvar gentemot patienternas 

anhöriga att tillgodose deras 

psykosociala behov. Dock så erfor 

många av sjuksköterskorna att de inte 

hade adekvat utbildning i 

omhändertagandet av anhöriga i kris. 

En majoritet uppgav att deras 

arbetssätt var erfarenhetsbaserat 

snarare än evidensbaserat. Samt att de 
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flesta inte höll sig uppdaterade kring 

de senaste litterära rönen kring 

vårdandet av anhöriga i kris. 

Hallgrimsdottir, 

E. M. 
 
 

 

 
 

 

 

Caring for 

families in A&E 

departments: 

Scottish and 

Icelandic nurses’ 

opinions and 

experiences. 

2004, Island, 

Accident and 

Emergency 

Nursing 

Studiens syfte var att 

undersöka vad 

sjuksköterskor inom 

akutsjukvården hade för 

erfarenheter av att möta 

anhöriga till svårt sjuka 

patienter.  

Metod: Kvantitativ design 

Urval: (n. 108) 

Sjuksköterskor från tre 

olika akutmottagningar i 

Glasgow, Skottland. Samt 

(n. 95) sjuksköterskor från 

tre olika akutmottagningar 

på Island  

Datainsamling: Data 

samlades in genom ett 

frågeformulär med 49 

slutna frågor och 15 öppna 

frågor. 

Analys: De slutna frågorna 

analyserades med analytisk 

statistik och de öppna 

frågorna analyserades med 

en innehållsanalys. 

Resultatet visade att sjuksköterskornas 

erfarenheter och åsikter kring 

omhändertagandet av anhöriga skiljde 

sig åt mellan de två länderna. Båda 

grupperna kände att var viktigt att 

tillgodose de anhörigas behov. Men 

många erfor att de inte hade tillräcklig 

utbildning för att möta de anhörigas 

psykosociala behov. 68,5 procent 

kände oro och stress inför mötet med 

sörjande anhöriga. Vissa av 

sjuksköterskorna kände att de inte var 

deras ansvar att ta hand om de 

anhöriga.  

Hoffman, E., 

Olsen, P. R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Like an ace up the 

sleeve: an 

interview study of 

nurses’ 

experiences of the 

contact with 

relatives in a 

somatic 

emergency ward. 

2018, Danmark, 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta 

anhöriga på en somatisk 

akutmottagning. Samt 

att undersöka vad de 

hade för inställning till 

anhöriga som ställde 

frågor angående vården 

av patienten. 

Metod: Hermeneutiks 

kvalitativ design.  

Urval: (n. 6) 

Sjuksköterskor på en 

somatisk akutmottagning. 

Datainsamling: 

Individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Tre huvudteman kunde identifieras: 

Anhörigas delaktighet i vården som 

ett medel för effektivare 

sjukhusvistelse, anhörigas inbjudan 

till delaktighet på systemets villkor 

och spänningar mellan höga ideal och 

en frustrerade verklighet. 

Sjuksköterskorna ansåg att anhöriga är 

en viktig resurs som kan effektivisera 

vården. 
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McLaughlin, 

K., Melby, V., 

& Coates, V. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Family-centred 

care during 

resuscitation 

events. 

2013, Irland, 

Emergency 

Nurse. 

Att undersöka vilka 

erfarenheter 

akutsjuksköterskor har 

under och efter 

återupplivningsförsök 

med fokus på familje-

centrerad vård. 

Metod: Mixad metod 

Urval: (n. 82) 

akutsjuksköterskor. 

Datainsamling: 

Frågeformulär med öppna 

och slutna frågor. 

Analys: T- test för att 

analysera variabler i den 

kvantitativa delen. 

Tematisk analys för den 

kvalitativa analysen. 

Resultatet visade hur sjuksköterskorna 

upplevde och erfor omvårdnaden av 

anhöriga. Frågor som besvarades var 

hur sjuksköterskorna kan ge en 

holistisk omvårdnad till anhöriga i 

kris vid ett återupplivningsförsök. De 

framkom att de tyckte det var viktigt 

att ta hand om familjerna i det akuta 

skedet men att de saknade kompetens 

för att göra det på ett evidensbaserat 

sätt. Kvalitativa fynd visade att 

sjuksköterskorna erfor att de blev 

känslomässigt berörda av mötet med 

familjerna. 

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 

Akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om plötsligt 

sörjande familjer i 

klinisk miljö. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: (n. 7) 

akutsjuksköterskor på en 

enhet. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Hermeneutisk 

analysmetod 

Fyra huvudteman identifierades: 

kunskap, relationer, kultur och realitet 

Alla sjuksköterskorna var 

känslomässigt påverkade av att möta 

familjerna i den plötsliga sorgen. De 

drog många paralleller till sitt eget liv 

för att skapa förståelse för familjerna. 

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, Journal 

of Emergency 

Nursing. 

Akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att ge 

omvårdnad till akut 

sjuka och döende 

patienter och deras 

familjer. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: (n. 16) 

akutsjuksköterskor vid ett 

sjukhus. 

Datainsamling: 

Individuella intervjuer. 

Analys: Tematiserad 

innehållsanalys. 

Fyra teman och tio subteman kunde 

identifieras. Sjuksköterskorna erfor att 

det var svårt att ge en god omvårdnad 

till den döende patienten och de 

krisdrabbade anhöriga. De erfor även 

att det var viktigt att involvera de 

anhöriga i patients vård. Detta var ett 

sätt att stödja de anhöriga i att 

uttrycka sin oro och kärlek till sin 

närstående. Det identifierades ett 

behov hos sjuksköterskorna att stärka 
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sin kommunikativa förmåga för att 

kunna tillgodose de anhörigas 

känslomässiga behov. 

Tye, C. Qualified nurses’ 

perceptions of the 

needs of suddenly 

bereaved members 

in the accident and 

emergency 

department. 

1993, England, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

vad sjuksköterskor hade 

för erfarenhet av att 

möta anhöriga i kris. 

Samt identifiera vilka 

omvårdnadsåtgärder 

som var mest 

hjälpsamma i det akuta 

skedet.  

Metod: Kvantitativ metod.  

Urval: Icke-slumpmässigt 

urval av bekvämlighets 

skäl. (n. 70) sjuksköterskor 

från tre olika sjukhus i 

London med omnejd ingick 

i urvalet. 

Datainsamling: Ett 

strukturerat frågeformulär 

som designats av 

författaren. 

Analys: Deskriptiv analys. 

Mann-Whitney U-test 

användes för analysen. 

Resultatet visade att 58 procent av 

sjuksköterskorna erfor att de inte hade 

erhållit någon form av träning i 

omhändertagandet av sörjande 

anhöriga innan de börjat arbeta. 

Sjuksköterskornas erfarenheter visade 

att den viktigaste omvårdnadsåtgärden 

var att ta hand om de anhöriga direkt 

när de kom till akutmottagningen och 

sedan att de anhöriga skulle få tillgång 

till ett eget rum på mottagningen.  

Tye, C. 

 

Sudden 

Bereavement in 

Accident and 

Emergency: The 

Development and 

Evaluation of a 

Short Educational 

Course for 

Qualified Nurses’. 

 

 

 

1996, England, 

Accident and 

Emergency 

Nursing 

Syftet var att undersöka 

vad sjuksköterskor hade 

för erfarenhet av att 

möta sörjande anhöriga 

på en akutmottagning. 

Samt att utvärdera 

frågeformulärets och 

kursens innehåll. 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: 

Bekvämlighetsurval. (n. 

30) Sjuksköterskor inom 

akutsjukvården. 

Datainsamling: Ett själv 

administrerat frågeformulär 

som innehöll både öppna 

och slutna frågor.  

Analys: Kvalitativ och 

kvantitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att de allra flesta 

sjuksköterskorna inte hade erhållit 

adekvat utbildning i 

omhändertagandet av sörjande 

anhöriga under sin grundutbildning. 

Men en månad efter de fått delta på 

utbildningsdagarna och fyllt i 

frågeformuläret så svarade majoriteten 

av sjuksköterskorna att deras 

självförtroende och kunskap inför 

mötet med sörjande anhöriga hade 

förbättrats.  
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Walker, W., & 

Deacon, K. 

Nurses’ 

experiences of 

caring for the 

suddenly bereaved 

in adult acute and 

critical care 

settings, and the 

provision of 

person-centred 

care: A qualitative 

study. 

2016, England, 

Intensive & 

Critical Care 

Nursing. 

Syftet var att beskriva 

åtgärder för att ta hand 

om anhöriga i ett akut 

kristillstånd 

Metod: Kvalitativ 

Urval: (n. 9) 

sjuksköterskor arbetade 

inom akut, intensiv och 

hjärtvård. 

Datainsamling: 

Gruppintervjuer 

Analys: Temateserings 

analys. 

Teman i resultatet rörde 

omvårdnadsåtgärder för anhöriga i 

akut kris, samt hur sjuksköterskan kan 

arbeta personcentrerat. Alla 

sjuksköterskor i studien kunde väl 

beskriva möten med krisdrabbade 

anhöriga utifrån sina arbetsrelaterade 

erfarenheter. 

 

 

 

 

 


