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“Often in times of trouble 

we don't know what to say, 

So we choose to say nothing, 

and sometimes run away. 

 

When friends are really hurting,  

we don't know what to do, 

So we offer weak excuses 

or say we're hurting too. 

 

It really doesn't matter 

what kind of gift we bring, 

We only need to be there 

if we don't bring a thing. 

 

It truly is amazing 

what a hug can do, 

When heartache numbs the senses, 

and friends depend on you. 

 

There's comfort just in knowing 

that you are not alone, 

When tears are overflowing, 

and hearts are cold as stone. 

 

It's the loving prayers of others 

that balance our accounts, 

For when we measure love, 

it's still the thought that counts”. 

 

- Clay Harrison  

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Som sjuksköterska inom akutsjukvården står man inför en rad av svåra 

utmaningar, en av dem är att bemöta plötsligt sörjande närstående vid 

traumatiskt dödsfall. Detta innebär att möta närstående i krisreaktioner och i 

början av deras sorgbearbetningsprocess. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning framgår det att sjuksköterskan med empati ska bemöta 

och stödja närstående.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter i mötet med närstående 

vid plötsligt dödsfall inom akutsjukvården.  

Metod: En litteraturöversikt enligt Friberg (2012a) metod har gjorts. Denna översikt 

är baserad på tio vetenskapliga artiklar som är hämtade från Cinahl Complete 

och PubMed. Sökorden som har använts är nursing, bereavement, acute care, 

nurses experience, professional-family-relations, sudden death, emergency 

service, emergency nursing, family, sudden, nurses och caring. 

Resultat: Första temat Sjuksköterskans kompetens och utbildning beskriver hur 

sjuksköterskorna upplever sin egen kompetens och erfarenheter i mötet med 

plötsligt sörjande närstående. Andra temat Balans mellan närhet och distans 

förtydligar att det kan vara svårt att bemöta närstående i kris samtidigt som 

sjuksköterskorna måste hantera sin egen sårbarhet. Tredje temat 

Sjuksköterskans uppfattningar och närståendes förväntningar beskriver 

sjuksköterskornas egen syn och tolkning på hur bemötandet av plötsligt 

sörjande närstående ser ut.  

Diskussion: Resultatet knyts an med Callista Roys adaptionsmodell som utgångspunkt. 

Sjuksköterskan har en stor roll när det kommer till att hjälpa närstående 

genom en svår period i livet. Brist på kompetens eller avsaknad av mod kan 

leda till att sjuksköterskan tar felaktiga beslut eller flyr undan situationen.  

Nyckelord: Litteraturöversikt, akutsjukvård, plötslig död, sjuksköterskans erfarenheter.  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Nurse working within emergency care face a number of challenges. One of 

them being contact with bereaved relatives and friends of those who 

suffered a sudden traumatic death. This involves meeting the victims family 

or friend at the beginning of their grieving process, interacting with them 

immediately following such a traumatic experience.  

Aim: The aim of this literature review was to describe nurse´s experiences of 

meeting next of kin to victims of sudden death within the Emergency 

department. 

Method: A literature review using the Friberg (2012a) method has been done. This 

review is based on ten scientific articles retrieved from Cinahl Complete 

and PubMed. The keywords that have been used are nursing, bereavement, 

acute care, nurses experience, professional-family-relations, sudden death, 

emergency service, emergency nursing, family, sudden, nurses and caring. 

Results: The first theme Nurses capability and education describes nurse´s own 

capabilities and experiences when interacting with bereaved relatives. The 

second theme Balance between closeness and distance describes difficulties 

to interact with relatives in a crisis situation while having to think about 

one's own vulnerability. The third theme A nurses understanding and 

relatives expectations describes nurses own view and understanding of how 

interactions with bereaved relatives should look like. 

Discussions: The authors discussed the result with Callista Roy´s adaptation model. A 

nurse has a major role when it comes to helping relatives through a difficult 

period in their lives. Lack of competence or fortitude can lead to a nurse 

making wrong decisions or even avoiding the situation. 

Keywords: Literature review, acute care, sudden death, nurses experiences.  
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1 Inledning 

Varje dag, runt om i världen, möter erfarna som oerfarna akutsjuksköterskor närstående som 

plötsligt förlorat en nära familjemedlem eller vän, genom en oväntad sjukdom eller allvarlig 

olycka. Inom akutsjukvården är svårt sjuka och död en del av varje arbetspass, där 

vårdrelationen med patient och närstående är av yttersta vikt för att uppnå en personcentrerad 

vård som bygger på att se hela människan och varje individ för sig (Hörnsten, 2013). Ett stort 

intresse som författarna delar är akutsjukvården, och med inspiration av alla möten inom den 

palliativa vården är författarna intresserade av att veta hur mötet med närstående ser ut vid 

plötslig död inom akutsjukvården, där närstående inte har haft en chans att förbereda sig.  

 

2 Bakgrund 

I denna bakgrund kommer författarna definiera och beskriva relevanta begrepp för 

litteraturöversikten samt beskriva det tidigare forskningsläget.  

 

2.1 Akutsjukvård  

Till skillnad från den planerade vården, där man beställer tid i förväg är akutsjukvård den vård 

som inte kan vänta (Arvidsson, 2013). Patienter som söker akut har ofta en svår sjukdom eller 

stor skada som kan vara livshotande, dessa patienter kommer i första hand till landets 

akutmottagningar. Förutom akutmottagningar bedrivs även akutsjukvård på 

intensivvårdsavdelningar, andra vårdavdelningar och i ambulansen. Akut sjuka personer 

förekommer självklart även inom andra verksamheter, men denna litteraturöversikt fokuserar 

främst på sjuksköterskorna som arbetar på akutmottagningar. På akutmottagningar är 

sjuksköterskan ofta den första som tar emot patienten, en sjuksköterska som arbetar på 

akutmottagningen kan ha flera olika specialistutbildningar, exempelvis inom akutsjukvård 

eller intensivvård.  

 När sjuksköterskan har tagit emot patienten gör hon en första bedömning av hur patienten 

mår och vilka behov patienten har (Arvidsson, 2013). Sjuksköterskan har även ett ansvar över 

att se till att de akut sjuka patienterna tas om hand först. Detta kan med andra ord kallas för 

prioriteringar eller triage. Triage innebär att sjukvårdspersonal prioriterar och sorterar 

patienter i turordning där prio 1 är misstänkt hotande tillstånd, prio 2 är akut, men inte 

livshotande och prio 3, inte akut. På en akutmottagning kollar sjuksköterskan på tidigare 

sjukdomshistoria, vitalparametrar och symtom för att avgöra vilken kategori patienten tillhör.  
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2.2 Plötslig död 

Plötslig död (sudden death), är ett dödsfall som inträffar omedelbart utan symtom eller kort 

efter att symtomen visat sig, som vid död efter en allvarlig olycka, självmord eller plötslig 

sjukdom som hjärtinfarkt eller stroke (Worden, 2006).  

Varje år får 10 000 personer i Sverige ett plötsligt hjärtstopp och det är endast 500 av dessa 

som överlever (Svenska rådet för hjärt- och lungräddning, 2015). Dessa 9500 personer 

tillsammans med resterande plötsliga dödsfall som självmord, ca 1600/år (Socialstyrelsen, 

2013a) och oväntade olyckor leder till ännu fler närstående som måste hantera det plötsliga 

dödsfallet. Vid ett plötsligt dödsfall bli ofta sorgereaktionen kraftigare, den skiftar även 

beroende på hur det plötsliga dödsfallet skett (Kock-Redfors, 2002). Vid plötslig sjukdom 

eller skada kan närstående ha svårt att acceptera dödsfallet och känslor av skuld, 

självanklagelser och ilska är vanliga. Vid ett självmord förstärks känslor av skuld och risken 

för psykisk ohälsa ökar, detta då detta är ett tabubelagt område vilket lett till att omgivningen 

undviker den närstående och stödet från vården är knapp.  Vid plötsliga dödsfall möter 

sjuksköterskorna närståendes första fas i krisreaktionen. 

 

2.2.1 Krisreaktion  

Krisreaktioner är ett tillstånd man försätts i när man inte kan hantera och förstå en situation 

utifrån sina tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt (Carlander, 2010). Cullberg (2010) 

beskriver krisreaktionen med hjälp av hans egen modell vilken är uppdelad i fyra faser, 

chockfasen (minuter/timmar), reaktionsfas (veckor), bearbetningsfas och nyorienteringsfas 

(månader och resten av livet). Det är just i de två första faserna som sjuksköterskan möter de 

närstående, där fasernas beteende kan uppfattas som allt från kyligt och likgiltigt, till 

hysteriskt eller förnekande. Chockfasen varierar olika länge, och kan pågå i minuter till dagar. 

Hur man sedan reagerar under reaktionsfasen är olika från individ till individ, vilket är viktigt 

som sjuksköterska att ta hänsyn till då man ofta kan mötas av ilska i just den fasen.  

Kock-Redfors (2002) rekommenderar starkt de tre H:na, Håll om, Håll ut och Håll tyst i 

chockfasen. De tre H:na fokuserar på att vara medmänniska, att våga möta situationen och 

trösta personen som befinner sig i den (Wikström, 2004). I en litteraturöversikt där 35 artiklar 

analyserats har Kent och McDowell (2004) kunnat visa på vikten av hur viktigt det är att låta 

närstående gå igenom alla krisfaserna för att de ska kunna återhämta sig från den oväntade 

traumatiska händelsen att förlora en närstående och lättare fortsätta sorgbearbetningen.  
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2.2.2 Sorgbearbetning  

Fyhr (2003) anser att sorgbearbetning är något en person måste gå igenom för att ta sig 

igenom en förlust vid närståendes död men förutsättningarna och möjligheterna för detta kan 

skilja sig mycket hos olika individer. Även fast den objektiva förlusten är densamma så kan 

själva förlusten ha olika betydelser beroende på kulturens och samhällets syn på död. 

Närståendes behov av stöd skiljer sig dock inte när det kommer till vilken typ av 

vårdinrättning som deras familjemedlem eller vän vårdats på innan dödsfallet, med andra ord 

så är behovet av stöd lika stort oavsett organisation (Olsson & Hultkvist, 2009). 

 Sorgbearbetningens uppgift är att den ska sortera om psykiskt och ge en realistisk grund 

för drömmar och framtiden (Fyhr, 2003). De gamla drömmarna som involverade den som har 

gått bort måste lösas upp och ge plats för nya drömmar. I slutet av sorgbearbetningen är målet 

att ge en grund av drömmar i den nya verkligheten och som inte bygger på det som är förlorat. 

 I en litteraturöversikt där Fauri, Ettner och Kovacs (2000) analyserat 23 artiklar kunde man 

se att närstående som blivit omhändertagna direkt och fått stöd i sin sorg minskade risken för 

psykisk och emotionell stress. Det är dock viktigt att man låter de närstående sörja då detta 

underlättar övergången till det vardagliga livet. Detta var även något som Kent och McDowell 

(2004) kunde bekräfta. 

I en litteraturöversikt där 59 artiklar analyserats av Zalenski, Gillum, Quest och Griffith 

(2006) rekommenderar man ett speciellt team inom akutsjukvården som tar hand om de 

närstående direkt när det första omhändertagandet av själva patienten görs. På detta sätt kan 

man hjälpa de närstående direkt i sin bearbetning för det som sker och även bygga upp en 

grund från start för att ge trygghet i sorgen som uppkommer. Valks, Mitchell, Inglis-Simons 

och Limpus (2005) litteraturöversikt visar ett sorgbearbetningsprogram där man har fått goda 

resultat av att de närstående fått hjälp under och efter den traumatiska händelsen. Resultatet 

visade att de närstående lättare kunde hantera sin sorg och att de snabbare kunde återgå till sin 

vardag.  

 

2.3 Sjuksköterskans erfarenheter 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning av Socialstyrelsen (2005) framgår det att man som 

sjuksköterska ska bemöta närstående på ett empatiskt och respektfullt sätt och genom detta 

stödja närstående i svåra situationer. I en litteraturöversikt där 22 artiklar analyserats av 

Purves och Edwards (2005) konstaterades att närstående upplevde sjuksköterskor som 

tankspridda och att de undvek att ge information vid kritiska tillstånd. Litteraturöversikten 
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visade också att det fanns två olika sätt på hur sjuksköterskor agerade vid dödsfall. En grupp 

ansåg att sjuksköterskorna var kalla i sitt bemötande och inte verkade bry sig om individen 

utan bara såg det som ett jobb. Andra upplevde att sjuksköterskorna var varma och visade 

mycket omtanke och omvårdnad men att de hade svårt att ge information och ha raka svar i 

svåra situationer, exempelvis vid dödsfall. Sjuksköterskorna själva ansåg att de hellre la de 

svåra samtalen på läkarna då de upplevde att de som sjuksköterskor saknade både kompetens 

och utbildning i att ge svåra besked och informera när någon hade avlidit. Att lägga över 

dessa dödsbesked på läkaren var även något som diskuterades i Scott (2013) debattartikel då 

sjuksköterskorna ansåg att det var svårt att prata om döden på ett ödmjukt sätt utan att det 

skulle låta hårt och stelt. I Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Domian (2010) 

intervjustudie uppgav sjuksköterskorna att pondus hade stor betydelse i hur de utstrålade sin 

sjuksköterskeroll. Även fast det var jobbigt att möta sörjande närstående vid plötsliga dödsfall 

och sjuksköterskorna ansåg att det inte fanns något att säga kunde det räcka med att bara ge 

ett tryggt och kompetent intryck.   

Costello (2006) visade i sin intervjustudie att sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om 

plötsliga dödsfall på sjukhus och att dessa berodde på hur man hade kunnat påverka och ha 

kontroll över döendeprocessen. Ofta fick inte närstående och patienter nog med information 

om situationen och därav blev inte hanteringen av situationen så god som den hade kunnat bli. 

Sjuksköterskorna i studien menade på att detta berodde på att de hade så mycket 

organisatoriska krav på sig och därför inte kan fokusera på patienter och närståendes behov 

vid dödsfall (Castello, 2006; Davidhizar & Kirk, 1993).  

  

2.4 Närstående som drabbas av plötslig död  

Socialstyrelsen (2013b) beskriver de personer som ingår i en familj med två benämningar, 

anhöriga och närstående, med lite olika synonymer. I denna litteraturöversikt används 

begreppet närstående istället för anhöriga, de olika termerna kan återspegla olika synsätt även 

om de inte behöver göra det (Dahlberg & Segesten, 2010). Närstående har en bredare 

betydelse och kopplas till en individs närmaste sociala nätverk som tillexempel familj, vänner 

och grannar (Socialstyrelsen, 2013b). Det är patienten som bestämmer vem som är närstående 

och den närstående måste själv betrakta sig som närstående. Närstående är någon som 

patienten anser sig ha en nära relation med. Dyregrov (2008) nämner närstående som 

biologisk närhet men även de personer som själva anser att de har ett nära band till den andre. 
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Kock-Redfors (2002) skriver att små insatser från akutsjukvården kan både minska lidandet 

hos närstående men också minska sjukvårdskostnaderna. När sjukvårdspersonalen inte längre 

kan bota den sjuka kan de istället trösta närstående och underlätta deras sorgearbete, detta 

genom att leda dem genom den akuta chockfasen. Med att minska sjukvårdskostnaderna 

menar Kock-Redfors (2002) att många av närstående som förlorat någon plötsligt oftare 

drabbas av inte bara psykiska sjukdomar utan även somatiska sjukdomar, alltifrån 

cancersjukdom till hypertoni. Genom att tidigt fånga upp närstående kan man i vissa fall se till 

att den inte drabbas av psykiska och somatiska besvär i lika stor utsträckning, vilket i sin tur 

sparar in på kostnaderna.  

Kock-Redfors (2002) använder sig av begreppet professionell intensivvård av anhöriga. 

Hon menar att närstående vid plötsliga dödsfall och trauman behöver stöd genom gott 

bemötande och omhändertagande av sjukvårdspersonal. Hon förtydligar genom att påstå att ju 

tidigare sjukvården tar hand om närstående desto lättare kommer sorgbearbetningen för dem 

att bli. I Brysiewicz (2008) intervjustudie uppgav närstående att förlora en familjemedlem var 

det värsta de hade varit med om och att det skapade en tomhet hos dem själva. De uppgav 

även att de kände sig ensamma i sin sorg och att de hade önskat att omhändertagandet av dem 

hade varit bättre och att de hade fått hjälp med att hantera situationen. Kock-Redfors (2002) 

menar att vid en plötslig död hade inte de närstående hunnit förbereda sig på att förlora den de 

älskar, de hade inte hunnit ta farväl, be om förlåtelse, eller hunnit avsluta saker tillsammans. 

Närstående var därför alltid chockade av beskedet och ett bra omhändertagande kunde i detta 

läge underlätta den fortsatta krisreaktionen.  

 

3 Problemformulering 

Forskning visar att plötslig död innebär en stor chock för närstående som inte hunnit 

förbereda sig på dödsfallet. Det är vanligt att de närstående försätts i en krisreaktion där de har 

svårt att hantera och förstå det som precis har hänt. Sjuksköterskan har en möjlighet att 

bemöta närstående under den första krisreaktionen som utgörs av chockfasen. Detta för att 

fånga upp närstående och därmed underlätta deras sorgbearbetning. Frågan kvarstår dock om 

hur mötet med närstående ser ut i svåra situationer som vid plötsligt dödsfall.  

 

4 Syfte 

Att utifrån litteraturen beskriva sjuksköterskans erfarenheter i mötet med närstående vid 

plötsligt dödsfall inom akutsjukvården. 
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5 Teoretisk utgångspunkt 

Denna litteraturöversikt använder Callista Roys adaptionsmodell (RAM) då hon beskriver hur 

man som individ måste anpassa sig till olika livsomständigheter och hantera olika situationer 

under livets gång (Roy, 2009). Med hjälp av denna modell kan sjuksköterskan lättare förstå 

närståendes reaktioner och deras egen upplevelse av bemötandet av dessa kan då underlättas. 

Roys adaptionsmodell kan appliceras både på närstående och sjuksköterskan, vilket 

ytterligare förstärkte valet av denna teoretiska utgångspunkt.  

Roys adaptionsmodell går ut på att människan ska kunna bevara sin integritet och kunna 

utvecklas. Ordet adaption innebär att en person inte ger upp inför det man utsätts för utan 

istället aktivt förlikar sig med omständigheterna genom en balans att bemästra situationen och 

hitta jämvikt i sin tillvaro. Ibland klarar man inte av att hantera svåra livsomständigheter i 

livet, det är då upp till sjuksköterskan att ge stöd för att hjälpa personen att återta kontrollen 

och återfinna balansen i livet. Roy (2009) beskriver även adaption som den process där 

tänkande och kännande människor, individuellt eller i grupp, gör medvetna val för att för att 

bevara eller skapa en helhet. Roy (2009) beskriver adapationsnivån i förhållande till 

livsprocesserna och att man som sjuksköterska ska stödja dessa, livsprocesserna kan vara 

integrerade, kompenserade eller komprometterande. Adapationsnivån är individens sätt att ta 

till sig intryck och hantera dem på ett ändamålsenligt sätt. På den första adapationsnivån är 

livsprocesserna integrerade, vilket innebär att en individ fungerar balanserat och 

ändamålsenligt som en enhet. På den andra adapationsnivån när livsprocesserna är 

kompenserande utmanas de integrerande processerna, systemet arbetar därför för att 

kompensera den obalans som skapats av ett eller flera stimuli. På den tredje adapationsnivån, 

när ingen av dessa två ovan nämnda processer räcker till för att bevara balansen, 

komprometteras livsprocesserna. Det innebär att man har svårt att hantera de stimuli man 

utsätt för, det kan exempelvis vara traumatiska händelser som att förlora en familjemedlem. 

Livsprocesserna blir komprometterade när man inte hinner anpassa sig till förändringen som 

sker, vilket kan leda till att individen hanterar situationen på ett icke-ändamålsenligt sätt som i 

sin tur leder till ohälsa.  

Konsensusbegreppet människa beskriver Roy (2009) som en självorganiserande helhet, 

hon förtydligar genom att beskriva att människan består av flera enheter som samverkar och 

fungerar som en helhet, det är denna helhet som påverkar vilket sätt människan handlar på. 

Fokus ligger på personen som individ och det är denna individ bestående av flera enheter som 

sjuksköterskan möter. Men sjuksköterskan möter inte bara individen, utan även den del av en 

grupp som individen tillhör. Det vill säga, sjuksköterskan möter även individens närstående. 
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Sjuksköterskan har enligt Roy (2009) som roll att hjälpa patienten att nå en maximal mänsklig 

utveckling och underlätta för patienten att uppnå största möjliga välbefinnande. Även om hon 

även påpekar att sjuksköterskan måste vara väl införstådd med att det finns svårigheter i att 

lyckas med att få patienten att känna både fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Roy 

(2009) menar med andra ord på att adaption alltid är möjligt men att det handlar om att göra 

det bästa av situationen som man befinner sig i, även om det innebär att man inte uppnår 

välbefinnande i alla tre ovannämnda kategorier.  

Roys adaptionsmodell har förändrats över tiden men innehåller filosofiska, vetenskapliga 

och kulturella antaganden. I de filosofiska menar Roy (2009) att människan har kreativa 

förmågor, har ömsesidiga relationer med världen och är ansvarig för att utveckla och bevara 

universum, i de vetenskapliga antaganden beskriver Roy människan som ett system av 

materia och energi, flera olika enheter som samarbetar till en helhet och att man som 

människa har en medvetenhet om sig själv och den värld man lever i. I det tredje antagandet, 

det kulturella beskriver Roy (2009) att kulturen har en stor betydelse i hur hennes 

adaptionsmodell kommer till uttryck, och att dessa kulturella uttryck kan påverka hur 

sjuksköterskan bemöter människan. Det är av vikt att sjuksköterskan tar hänsyn till dessa tre 

antaganden i bemötandet med närstående.  

 

6 Metod 

En litteraturöversikt på ämnet har genomförts enligt Friberg (2012a). Genom att göra en 

litteraturöversikt kan man kartlägga hur kunskapsläget ser ut inom ett visst område. För att få 

en djupare förståelse av litteraturöversiktens syfte har befintlig forskning inom området att 

studerats och analyserats.  

 

6.1 Datainsamling 

Enligt Friberg (2012b) beskrivs den inledande datainsamlingen som ett sätt att hitta och söka 

sig runt inom det valda ämnet. Databaserna Cinahl Complete och PubMed används i denna 

litteraturöversikt då databaserna har en stor bredd kring vetenskapliga artiklar som inriktar sig 

på omvårdnad. Sökorden är nursing, bereavement, acute care, nurses experience, 

professional-family-relations, sudden death, emergency service, emergency nursing, family, 

sudden, nurses och caring. Dessa sökord användes på grund utav att de är baserade på syftet 

som litteraturöversikten grundas på. Beroende på hur många träffar det gav har författarna 



 
 8 (31) 

 

använt sig utav sökorden ensamma och i olika kombinationer med varandra för att få fram 

artiklar som är relevanta och håller sig till syftet (bilaga 1).  

 

6.2 Urval  

För att få fram relevant forskning har både kvantitativa och kvalitativa vetenskapliga artiklar 

används, sökningarna resulterade i fem kvalitativa och fem kvantitativa artiklar. För att 

avgöra vilka artiklar som har passat bäst i just denna studie har abstrakt och syfte granskats 

för att få fram relevanta artiklar som svarar på syftet. Artiklarna som används i resultatet är 

endast vetenskapliga originalartiklar för att ha så hög trovärdighet som möjligt.  

Författarna har gjort en litteraturöversikt av tio vetenskapliga studier (bilaga 2). Alla studier 

riktar sig mot plötsligt död inom akutsjukvård. Studier som har inriktat sig på långdragen död, 

plötslig spädbarnsdöd eller andra artiklar som handlar om barn har exkluderats då de inte är 

relevanta för syftet. Brist på aktuell forskning inom syftets område ledde till att ingen 

begränsning av årtal eller land har gjorts i sökningarna. 

 

6.3 Datanalays  

Det är viktigt att få ett helikopterperspektiv (övergripande syn) över området man har valt och 

detta har uppnåtts genom att läsa och gå igenom ett stort antal abstrakt (Friberg, 2012b). 

Författarna har läst flera abstrakt för att hitta material som är inriktat på litteraturöversiktens 

syfte. De abstrakt som har varit relevanta för syftet har sedan lett till att resten av artiklarna 

lästs igenom. Andra gången det inhämtade materialet lästes gjordes understrykningar för att 

se vad som var viktigast och vad som var grunden för artikeln. Detta har i sin tur diskuterats 

och författarna har gemensamt analyserat och sammanställt varje artikel. Efter att alla artiklar 

har blivit lästa har de delats upp efter områden som akut omhändertagande, kompetens och 

ansvarsområden. Likheter och skillnader har identifierats för att sedan kunna sammanföra alla 

artiklar till en helhet i det resultat som presenteras. De teman som har identifierats är 

sjuksköterskans kompetens och utbildning, balans mellan närhet och distans och 

sjuksköterskans uppfattningar och närståendes förväntningar.  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Friberg (2012a) ska en litteraturöversikt med vetenskapliga artiklar vara etiskt 

granskade, vilka alla resultatartiklar i denna litteraturöversikt är. Författarna har även varit 

medvetna om sin förförståelse som är att närstående blir bortglömda och prioriteras bort då 
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nya patientfall hela tiden kommer inom akutsjukvården. Författarna har inte låtit 

förförståelsen påverka varken valet av artiklar eller hur dessa artiklars resultat har blivit 

granskade. Artiklarna som presenteras stödjer bakgrunden och syftet av litteraturöversikten 

och inte författarnas egna hypoteser och åsikter.  

Det har endast använts artiklar och texter på svenska och engelska för att minska språklig 

förbistring och båda författarna har läst igenom alla texter för att inga missförstånd ska 

uppstå. Översättningen från engelska artiklar till svenska har varit försiktig och noggrann för 

att den ska bli så nära ursprunget som möjligt, bland annat med hjälp av ett svenskt-engelskt 

lexikon.  

Att intervjua sjuksköterskor som behövt hanterat svåra situationer med plötslig död och 

sörjande närstående kan ses som känsligt. Att ställa frågor om hur de upplevde den 

traumatiska händelsen och att de ska återuppleva den kan anses aktualisera svåra känslor men 

på detta sätt kan vårdens bemötande förbättras och utvecklas i omhändertagandet av 

närstående vid plötsliga dödsfall. Det är dock viktigt att forskaren gör detta på ett försiktigt 

och respektfullt sätt vilket tas upp i resultatartiklarnas etiska överväganden.  

 

7 Resultat 

Resultatet har författarna delat upp i tre huvudkategorier med tillhörande subkategorier för att 

tydligare kunna redovisa flera dimensioner av resultatet. Den första huvudkategorin är 

Sjuksköterskans kompetens och utbildning med subkategorin Ansvarsområden och riktlinjer. 

Den andra huvudkategorin är Balans mellan närhet och distans. Den tredje och sista 

huvudkategorin är Sjuksköterskans uppfattningar och närståendes förväntningar med 

subkategorierna Närståendes förväntningar ur sjuksköterskans perspektiv, Vikten av miljö vid 

plötsligt dödsfall och Återkoppling. 

 

7.1 Sjuksköterskans kompetens och utbildning  

Känslor av otillräcklighet, brist på kunskap och erfarenhet är något som sjuksköterskor 

kämpar med när det kommer till bemötandet av plötsligt sörjande familjer (Hallgrimsdottir, 

2014; Tye, 1993; Bremer, Dahlberg & Sandman, 2012; Socorro, Tolson och Fleming, 2001). 

 I Bremer et al., (2012); Socorro et al., (2001) studier visades känslor av otillräcklighet i 

mötet med plötsligt sörjande familjer, detta berodde på avsaknad av erfarenhetsbaserad 

kunskap. Studierna visade att ju mer erfarenhet man fick av detta desto lättare var varje ny 

situation att hantera. Att bara förlita sig på erfarenhet garanterade däremot inte en bra vård, 



 
 10 (31) 

 

oförmågan att kunna besvara existentiella frågor och känslor av otillräcklighet försvann inte 

trots år av erfarenhet. Mer erfarenhet ingav däremot en känsla av trygghet hos 

ambulanspersonalen i Bremer et al. (2012) intervjustudie, detta tillsammans med god 

självinsikt om sina egna värderingar och erfarenheter främjade god omvårdnad av plötsligt 

sörjande familjer.  

Brister i kunskap och erfarenhet gjorde det svårt för sjuksköterskor att veta vad som var 

moraliskt rätt i mötet med närstående som blivit kvar efter ett oväntat dödsfall, detta ansågs 

vara det svåraste i sjuksköterskans yrkesroll enligt Hallgrimsdottir (2004) studie. Trots detta 

konstaterade studien att 63,1 procent av totalt 201 sjuksköterskor kände att de var tillräckligt 

kompetenta i sin yrkesroll för att kunna möta familjens fysiska behov, men fortfarande så var 

det endast 27,9 procent som ansåg att de hade tillräckligt med kompetens för att möta familjen 

när det kom till de psykiska behoven. Detta styrkte Tye (1993) studie som visade att 56 

procent av totalt 52 sjuksköterskor inte kände sig redo för rollen när det kom till att ta hand 

om plötsligt sörjande närstående även om de klarade av att hantera situationen när den 

uppkom, samt Hallgrimsdottir (2000) studie där endast en minoritet av deltagarna kände att de 

hade utbildning nog att ta hand om närstående till en illa skadad eller plötsligt avliden patient. 

När det kom till sorg- och krisstöd visade Kurian, Daniel, James, James, Joseph, Malecha, 

McCorquodale Martin & Mick (2014) resultat att 86 procent av 110 sjuksköterskor ansåg att 

det ingick i deras sjuksköterskeroll att ta hand om närstående samtidigt som 51 procent ansåg 

att de inte hade tillräcklig och relevant utbildning för att bemöta plötsligt sörjande närstående. 

Detta bekräftades i en studie av Tye (1992) där 58 procent av sjuksköterskorna aldrig hade 

fått någon form av träning i bemötandet av plötsligt sörjande närstående under 

sjuksköterskeutbildningen. Däremot hade hälften av sjuksköterskorna i Hallgrimsdottir (2000) 

studie blivit erbjudna utbildning inom sorgbearbetning och sorgereaktioner av deras 

arbetsgivare. Sjuksköterskorna ville kunna finnas där och stötta närstående men uppgav att de 

var osäkra på hur och när det var rätt tillfälle att kontakta dem för att ställa frågor och erbjuda 

möjlighet att hjälpa till (Hallgrimsdottir, 2000; Kurian et al., 2014).  

Brister i återkoppling för ambulanspersonalen i Bremer et al. (2012) studie och ej ifrågasatt 

förförståelse (som exponeras för eftertanke) kunde leda till ökad risk för närståendes och 

ambulanspersonalens lidande, genom att begränsa familjens delaktighet eller genom 

ambulanspersonalens existentiella flykt. Dessa situationer krävde en högt utvecklad etisk 

kompetens, vilket innebar fördjupade kunskaper inom både etik och omsorg i vårdandet av 

plötsligt sörjande närstående. Utöver fördjupade kunskaper behövs även ansvarsområden och 

riktlinjer från organisatorisk nivå (Hallgrimsdottir, 2000; Bremer et al., 2012). 
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7.1.1 Ansvarsområden och riktlinjer  

Hallgrimsdottir (2004) resultat visade att 15,8 procent av de 93 isländska sjuksköterskorna i 

studien och 42,6 procent av de 108 skotska sjuksköterskorna hade tillgång till relevanta 

riktlinjer för hur omhändertagandet av närstående skulle ske och hur man vårdade dem när de 

plötsligt förlorat en nära vän eller familjemedlem. Sjuksköterskorna på Island ansåg sig ha ett 

större ansvar för patientens familj medan de skotska sjuksköterskornas vård var med 

evidensbaserad även om de inte ansåg sig ha lika stort ansvar. Sjuksköterskorna från båda 

länderna ansåg dock att det var viktigt att möta familjernas behov och att få dem att känna sig 

väl omhändertagna, trots denna gemensamma åsikt kunde vården uppfattas som ojämlik inom 

de olika länderna relaterat till sjuksköterskornas personliga uppfattningar. Detta styrker 

Bremer et al. (2012) studie vilken påvisade en gemensam förståelse för hur man bör ta hand 

om närstående saknas vilket i sin tur leder till en ojämlik vård. Omvårdnaden av närstående 

berodde mer på ambulanspersonalens personliga uppfattningar och moraliska lyhördhet än 

formella riktlinjer. Riktlinjer var dock någonting som önskades på flera mottagningar inom 

akutsjukvården (Hallgrimsdottir, 2000; Bremer et al., 2012).  

Sjuksköterskorna i Hallgrimsdottir (2000) studie önskade bland annat riktlinjer över hur 

bemötandet och hur återkoppling skulle ske med de plötsligt sörjande familjerna, de ville ha 

tydlig ansvarsfördelning över vem som skulle göra vad, de önskade att det skulle finnas 

skriftlig information till familjerna gällande etiska, religiösa och juridiska frågor samt 

remisser till eventuellt berörda myndigheter. Den främsta svårigheten i omvårdnaden av 

sörjande familjer enligt 72 procent av 54 sjuksköterskor var personalbrist vilket ledde till att 

de inte hade tid att ta hand om familjerna. Sammanfattningsvis ansåg 80 procent av 

sjuksköterskorna att det svåraste när det kom till att ta hand familjer var att ta hand om de 

plötsligt sörjande familjerna. 

Bremer et al. (2012) resultat visade att ambulanspersonalen hade svårt att veta när 

omvårdnaden av plötsligt sörjande familjemedlemmar började och slutade, och vem som 

ansvarade för detta. Det fattades riktlinjer och ambulanspersonalen hade svårt att balansera 

över hur deras andra ansvarsområden vägdes mot omvårdnaden av närstående, samt om det 

ens var deras formella ansvar att ta hand om dem. Detta var något som även Kurian et al. 

(2014) konstaterade där 67 procent av sjuksköterskorna var osäkra på det första 

omhändertagandet av närstående och om det var deras eller läkarens ansvar att ge information 

om patientens tillstånd. Vidare visade Cooke, Cooke & Glucksman (1992) studie att det var 

läkarna som lämnade information och dödsbesked på 30 av studiens 78 akutmottagningar, 

även om läkaren alltid hade med sig en sjuksköterska vid dessa tillfällen. På 40 
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akutmottagningar var det däremot sjuksköterskans uppgift att lämna dödsbesked, vilket 

sjuksköterskorna i Brysiewicz och Bhengu (2000); Bremer et al. (2012) studie ansågs vara 

stressfullt. De ansåg att det var svårt att försöka kommunicera och stödja närstående som var 

arga, misstroende och sörjande. En annan aspekt var att sjuksköterskorna tyckte att det var 

svårt att pendla mellan patient- och närståendevård vid ett misslyckat livräddningsförsök.  

 

7.2 Balans mellan närhet och distans  

Under ett livräddningsförsök eller vid ett misslyckat livräddningsförsök var 

ambulanspersonalen tvungen att balansera mellan närhet och distans, ha mod att möta 

närståendes emotionella uttryck samtidigt som de var tvungna att ta hänsyn till sin egen 

sårbarhet, att inte fly situationen trots besvikelsen över att inte ha kunnat rädda patientens liv 

(Bremer et al., 2012). Svårigheter som uppstod var att balansera mellan livräddning av en 

patient och känslor av otillräcklighet gentemot patientens lidande närstående. 

Ambulanspersonalen kunde i detta affektiva tillstånd fatta felaktiga beslut och prioritera fel 

vilket kunde leda till att vårdrelationen till närstående kunde äventyras, detta då 

ambulanspersonalen av misstag kunde inge hopp vilket senare kunde uppfattas som oärligt. 

 Besluten påverkades ofta av närståendes upplevda förväntningar och krav. Patienten var 

alltid första prioritet men när patienten avlidit upplevde ambulanspersonalen att det kunde 

vara svårt att växla från vård av patient till vård av närstående, vilket innebar för dem att gå 

från livräddande rutiner till att möta mer emotionella behov hos närstående. Detta krävde att 

ambulanspersonalen kände in situationen, bedömde närståendes sinnestillstånd och om de 

förstått allvaret i vad som precis hänt. I de fall ambulanspersonalen identifierade sig med den 

sörjande familjen och inte hade förmåga nog att distansera sig till situationen flydde hellre 

personalen, ibland fysiskt och ibland existentiellt.  

Socorro, Tolson, och Fleming (2001); Bremer et al. (2012) konstaterade att 

sjuksköterskorna i studierna ansåg att det var viktigt att kunna tillgodose och känna igen 

närståendes existentiella behov och kunna svara på frågor, visa empati och tillåta sig att vara 

ledsen med de närstående. Detta trots att sjuksköterskorna ibland blev överväldigade av all 

förtvivlan och hade en rädsla över att vara otillräckliga eller inte kunna bemöta de 

existentiella behoven. Utöver det skulle sjuksköterskorna vara professionella och inge lugn 

och trygghet. I Socorro et al. (2001) intervjustudie menade man att detta ingav inte endast ett 

lugn till närstående utan även till dem som sjuksköterskor då detta gjorde att de kände sig 

säkrare på att de agerade rätt i sin yrkesroll när närstående visade att de kände tillit. 
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Sjuksköterskans uppfattningar och känslor påverkade ofta beslut och bemötandet med 

plötsligt sörjande närstående. 

 

7.3 Sjuksköterskans uppfattningar och närståendes förväntningar  

Engagemang, plikt och sårbarhet växlat med känslor av skuld och rädslor påverkar dagligen 

sjuksköterskan i sitt handlande vid kontakt med plötsligt sörjande närstående (Mak, Chiang & 

Chui, 2013; Hallgrimsdottir, 2000; Rejnö, Danielson, von Post, 2012, Kurian et al., 2014).  

Hallgrimsdottir (2000) studie visade att 96 procent av de deltagande sjuksköterskorna ansåg 

att det var deras plikt att ha hand om patienters närstående. Majoriteten ansåg också att om 

man var ansvarig för en patient så var man ansvarig för dess närstående, även om 30 procent 

inte delade denna åsikt. Hela 72 procent av sjuksköterskorna kände dock att det var svårt att 

hantera plötsligt sörjande familjemedlemmar. Sjuksköterskorna var av uppfattningen att 

information, stöd och uppmuntran var tre viktiga komponenter i mötet med närstående.   

Vidare konstaterade Mak et al. (2013) intervjustudie att sjuksköterskorna önskade att de 

hade kunnat ta hand om de närstående tidigt i den akuta fasen, detta för att underlätta för de 

närstående att hantera situationen men även att de som sjuksköterskor då upplevde känslor av 

att de uppfyllde kraven på deras yrkesroll. Dessa krav, känslor av plikt och engagemang 

kunde sedan landa i känslor av skuld (Hallgrimsdottir, 2000; Mak et al. 

2013).  Sjuksköterskorna i Mak et al. (2013) studie kände inte bara skuld över att inte ha 

lyckats rädda en patients liv utan också en skuld gentemot familjen som förlorat en nära vän 

eller familjemedlem. Denna skuld lindrades om sjuksköterskan kunde hjälpa de närstående att 

acceptera att patienten hade avlidit och därmed underlätta för närstående att påbörja deras 

sorgeprocess. Sjuksköterskorna i studien upplevde en känsla av välbehag med att ha hjälpt 

någon annan. Genom att ge ett tryggt och stadigt omhändertagande till de närstående 

minskade skulden och ångesten över att de inte hade kunnat rädda ett liv. Detta styrker även 

Bremer et al. (2012); Brysiewicz och Bhengu (2000) studier som visade att otillräckligheten 

som sjuksköterskorna kände mot närstående lindrades av att de stannade kvar hos de 

närstående efter att patienten avlidit. En annan aspekt som lindrade skulden var känslan av att 

förstå närståendes behov vilket visade sig vara givande både professionellt som personligt.  

Att som sjuksköterska även visa känslor när en patient hade dött behövde inte vara något 

negativt utan snarare visa på att man som sjuksköterska engagerat sig (Rejnö, Danielson och 

von Post, 2012). Efter tunga möten med närstående kände hälften av sjuksköterskorna att de 

behövde känslomässigt stöd, trots dessa resultat visade studien att 54 procent av 
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sjuksköterskorna inte hade någon tillgång till samtalsstöd på deras arbetsplats 

(Hallgrimsdottir, 2000). Istället pratade 61 procent ut med kollegor och 28 procent pratade 

med sin egen familj och vänner. Genom att prata om traumatiska händelser kunde 

sjuksköterskorna lättare hantera situationerna. Sjuksköterskorna ansåg att debriefing var 

viktigt för att senare kunna möta närståendes förväntningar (Brysiewicz & Bhengu, 2000).  

 

7.3.1 Närståendes förväntningar ur sjuksköterskans perspektiv 

Rejnö et al. (2012) intervjustudie visade att sjuksköterskorna upplevde att närståendes livsbild 

förändrades vid plötsliga dödsfall och att tidigare planer om framtiden raserades. 

Sjuksköterskorna konstaterade att de närstående ofta hade många frågor angående vad som 

har hänt och varför, de ville få beskrivet hur situationen såg ut för att känna att vården 

verkligen hade gjort allt de kunde för patienten. När denna oro och frågor uppkom var det 

viktigt att möta dessa snabbt och trygghetsgivande för att de närstående skulle känna sig 

trygga och känna tillit till vården som hade getts.  

Sjuksköterskorna upplevde även att oroliga närstående som inte blivit bemötta på rätt sätt 

ofta blev upprörda och börjat tveka på vårdens kompetens (Rejnö et al., 2012). Studien kunde 

även konstatera att sjuksköterskorna upplevde att de närstående ofta ville vara med när 

patienten avled men att detta kunde vara svårt då dödsögonblicket ofta skedde väldigt fort. 

Det var ändå viktigt för sjuksköterskan att lugna närstående genom att säga att patienten inte 

led vid dödsögonblicket, även om detta kanske inte alltid var sanningen. Detta för att kunna ta 

bort skulden från närstående vilken ofta förekom när en patient avled utan närvaro av 

familjemedlem eller nära vän. I dessa situationer var även en lugn och förtroendegivande 

omgivning av vikt i bemötandet med närstående (Hallgrimsdottir, 2000).  

 

7.3.2 Vikten av miljö vid plötsligt dödsfall  

Både i Tye (1993) och Hallgrimsdottir (2000) studie ansåg sjuksköterskorna att miljön 

påverkade omvårdnaden av närstående. I Tye (1993) studie upplevde sjuksköterskorna att en 

av de viktigaste handlingarna var att ge närstående ett enskilt rum. Detta styrks även i 

Hallgrimsdottir (2000) studieresultat där sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt för 

sörjande familjer att ha ett eget och bekvämt rum, dryck som te eller kaffe, telefon och närhet 

till toalett. Informationsblad skulle finnas tillgängligt med information om stöd och 

telefonnummer för rådgivning. Vidare visade Cooke et al. (1992) studie att 60 

akutmottagningar i England och Wales hade enskilda rum till sörjande närstående och att de 

rummen i varierande grad hade telefoner, näsdukar, dryck, soffor, leksaker och närhet till 
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toalett. På 49 akutmottagningar följde en specifik sjuksköterska med närstående till rummet 

och på 40 stannade sjuksköterskan kvar med närstående i rummet, på de flesta mottagningar 

blev närstående ofta informerade om patientens tillstånd och sannolikt utfall.   

 

7.3.3 Återkoppling 

Bremer et al. (2012) studie påvisade avsaknad av vetskap om hur närstående uppfattade 

vården de fick. Detta styrks i Hallgrimsdottir (2000) studie där endast 15 procent av 

sjuksköterskorna sökte återkoppling från familjer de vårdat, detta trots att 56 procent av 

sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att ett uppföljningsprogram skulle finnas. Skälen 

som uppgavs för att inte söka återkoppling var tidsbrist och ovetskapen om möjligheten att 

inhämta återkoppling från familjerna vilket ytterligare bekräftas i Cooke et al. (1992) resultat 

som också visade att närstående sällan blev kontaktade efter det att de lämnat 

akutmottagningen. 

 

8 Diskussion 

I Metoddiskussionen bedöms och diskuteras litteraturöversiktens tillvägagångsätt och hur det 

har påverkat resultatet samt vad som hade kunnat göras annorlunda. Därefter diskuteras 

studiens resultat i Resultatdiskussionen utifrån den teoretiska utgångspunkten.  

 

8.1 Metoddiskussion  

I denna litteraturöversikt har författarna använt sig av artiklar skrivna på engelska från 

databaserna Cinahl Complete och Pubmed, dessa två har en stor bredd och författarna anser 

därför inte att detta är någonting som påverkat resultatet negativt. Enligt Henricson (2012) 

kan en högre validitet skapas om fler databaser används, därför har också författarna för 

säkerhets skull sökt i andra databaser vilka var PsycINFO, MedLine och Nursing & Allied 

Health Source. Dock utan att hitta relevanta artiklar som de inte redan hittat på de två ovan 

nämnda databaserna. Vid sökandet av originalartiklar har författarna även tittat igenom 

tidigare litteraturöversikters referenslistor. Den begränsade tiden för sökandet av 

originalartiklar försvårade för författarna att hitta relevanta artiklar som svarade på denna 

litteraturöversikt syfte. Med mer tid hade kanske fler originalartiklar hittats och resultatet 

hade kunnat sett annorlunda ut eller ha haft mer aktuell forskning.  

Då författarna hittade få artiklar inom området har författarna använd sig av både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar, sammanlagt 10 stycken artiklar. Författarna hade dock önskat mer 
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kvalitativa artiklar då syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter, vilket hade kunnat 

ge författarna en mer djupgående förståelse av hur sjuksköterskans erfarenheter i mötet av 

plötsligt sörjande närstående ser ut (Segesten, 2012). Evidensen i kvalitativa artiklar kan inte 

jämföras med evidensen i kvantitativa artiklar som är mer orsaksförklarande till skillnad från 

kvalitativa som kan vara mer vägledande i det praktiska arbetet (Friberg, 2012c). Författarnas 

huvudfokus i sökningarna har varit att hitta forskning som har svarat på syftet och därför har 

studiernas metod varit av sekundärt intresse.  

En annan svaghet som också grundar sig i tidsbristen och därmed få funna artiklar är att en 

begränsning av årtal eller land ej kunnat ske, därav har författarna använt sig av både äldre 

och nyare forskning. De äldre artiklarnas resultat överensstämde med den nyare forskningen 

och inkluderades. Två av artiklarna är genomförda i Sverige och är därför mer relevanta för 

författarna medan majoriteten av artiklarna är skrivna i andra länder, bland annat Island, Hong 

Kong och Spanien där vården med stor sannolikhet ser annorlunda ut. Med olika länder 

kommer det kulturella skillnader, resultaten i de artiklarna från de olika länderna 

överensstämde och resultatet kan därför appliceras i Sverige.  

Författarna har försökt att bortse från sin förförståelse vid sökningen av artiklarna till 

denna litteraturöversikt, medvetenheten om att det kan vara svårt att helt bortse från denna 

finns och författarna inser att sökorden kan ha färgats av förförståelsen. En styrka i denna 

litteraturöversikt är att det är två författare, alla delar i litteraturöversikten har kunnat 

diskuteras och reflekterats över vilket hade kunnat missas med en författare. Författarnas 

svagheter och styrkor har vägts mot varandra och därmed har författarna kompletterat 

varandra till litteraturöversiktens fördel. 

 Det aktuella kunskapsläget i bakgrunden kan anses delvis föregå resultatet. Detta är något 

som författarna är medvetna om. Informationen i bakgrunden anses vara väsentlig att ha med 

för att få en bredare förståelse av litteraturöversikten.  

Tack vare Callista Roys adaptionsmodell (RAM) har författarna kunnat förstå resultatet 

tydligare, detta då hon förklarar vikten av sjuksköterskans roll. Hon beskriver människan som 

en helhet med närstående runt omkring sig, hon beskriver hur miljön är en arena för de 

utmaningar närstående utsätts för och hur närstående och sjuksköterskor måste hantera svåra 

situationer som uppstår i samband med plötslig död. RAM visade sig passa mycket väl till 

litteraturöversiktens resultat.  Vidare kommer resultatet att diskuteras utifrån Roys 

adaptionsmodell i resultatdiskussionen. 
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8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskor ofta kände sig otillräckliga i 

bemötandet med plötsligt sörjande närstående. Känslor som skuld och rädsla försvårade 

bemötandet då sjuksköterskorna medvetet som omedvetet ibland flydde situationen, fysiskt 

eller existentiellt. Författarna har valt att diskutera resultatet utifrån Callista Roys 

adaptionsmodell som bygger på att man genom livets gång måste ta sig igenom tunga 

livsomständigheter och hantera dessa och där resultatet i denna litteraturöversikt visat på att 

sjuksköterskan har en stor roll. Roy (2009) beskriver vidare att människan är en 

självorganiserande helhet bestående av flera enheter, det är denna helhet som påverkar hur vi 

som människor reagerar i olika situationer. Detta kan i författarnas resultat relateras till både 

sjuksköterskan och de närstående.  

Det kan vara svårt för närstående att hantera vissa livsomständigheter som de ställs inför. 

Det är då upp till sjuksköterskan att finnas där och ge stöd för att hjälpa personen och ge en 

känsla av att återfå kontrollen. Roy (2009) menar dock på att det är viktigt att sjuksköterskan 

är väl införstådd med att det kan vara svårt att få närstående att uppnå ett optimalt 

välbefinnande. I en litteraturöversikt där 16 artiklar analyserats kunde Pattison (2008) visa att 

grunden för sjuksköterskans omhändertagande var att möta de närståendes behov och ge dem 

stöd. Sjuksköterskorna i studien ansåg att det var viktigt att ge närstående löpande information 

och att de genom sin professionella roll kände av vilken nivå just dessa närstående var på. 

Detta styrker Vanezis och McGee (1999) litteraturöversikt som skriver att de närstående ska 

bli informerade var 10-15 minut om patientens tillstånd. Detta ska ske i ett närliggande enskilt 

rum, precis som resultatet i denna litteraturöversikt visat. Li, Chan och Lee (2002) studie 

visade genom telefonintervjuer och frågeformulär att det som närstående främst uppskattade 

från sjuksköterskorna var skriftlig information om vad som händer efter ett dödsfall, de ville 

bli erbjudna att få se den avlidne, få visad respekt gentemot deras individuella och religiösa 

behov och få information om hur allvarlig patientens tillstånd var så snart om möjligt, vilket 

överensstämmer med Pattison (2008) litteraturöversikt. De minst hjälpfulla handlingarna från 

sjuksköterskorna ansåg närstående var att bli erbjudna lugnande läkemedel, bli avskräckta 

från att se den avlidne, tillhandahålla dryck eller näsdukar samt få information om 

sorgereaktioner.  

Precis som Roy (2009) skriver har sjuksköterskan en stor roll när det kommer till att hjälpa 

patienter och närstående genom en tung period i livet, vidare skriver Pattison (2008) att det 

därför är viktigt för sjuksköterskorna att lita på sin kompetens och anpassa sig efter varje 
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närståendes behov och möta dem i deras kris och sorg. De sörjande närståendes första 

reaktioner vid ett plötsligt dödsfall är chock, ilska, förnekelse, skuld, hysteriskt gråtande och 

misstro (Vanezis & McGee, 1999). Denna fas kallar Johan Cullberg för chockfasen och är en 

av de fyra delarna i krisreaktionen, det just är i denna fas som sjuksköterskan har en viktig roll 

(Kock-Redfors, 2002). Vidare skriver Kock-Redfors (2002) att sjuksköterskan kan tillämpa de 

tre H:na i bemötandet av plötsligt sörjande, dessa står för att man som sjuksköterska ska våga 

stanna kvar och möta den närstående och att det ibland inte behövs sägas något utan att det 

räcker med att bara finnas där som stöd.  

Som tidigare nämnt tar Roy (2009) upp patienters livsprocesser, när dessa bli 

komprometterande kan man som sjuksköterska eller närstående inte anpassa sig till den 

förändring som skett och därmed handla på ett icke-ändamålsenligt sätt. Som 

litteraturöversiktens resultat visade kan detta medföra att sjuksköterskan tar felaktiga beslut 

eller flyr undan för att man inte klarar av att hantera situationen. Sjuksköterskor som utsätts 

för dessa situationer står inför en svår utmaning i bemötandet med plötsligt sörjande, där de 

även måste hjälpa de närstående att hitta en balans för att kunna bemästra situationen (Roy, 

2009).  

Både resultatet i denna litteraturöversikt och i Vanezis och McGee (1999) litteraturöversikt 

beskrivs det hur viktigt det är att sjuksköterskan uppmuntrar de närstående att visa sin sorg 

samt försäkrar dem om att deras familjemedlem eller nära vän inte led och att vårdpersonalen 

gjorde allt de kunde för patienten.  

Roy (2009) skriver att sjuksköterskan ska stödja patienter och närstående i livsprocesserna 

och de olika nivåerna i adaptionen. För att sjuksköterskor ska kunna stödja patienter och 

närstående i livets olika övergångar måste de först vara medvetna om deras egen syn på och 

tankar om döden (Pattison, 2008). Detta för att kunna lägga sin förförståelse åt sidan men 

även för att kunna veta vart de själva står och därigenom kunna använda sina egna 

reflektioner som hjälpmedel i omhändertagandet av plötsligt sörjande. Även Vanezis och 

McGee (1999) styrker vikten av att sjuksköterskor behövde vara medvetna om hur de kunde 

påverka sorgbearbetningsprocessen för de sörjande, dessutom skriver de att utbildning för 

sjuksköterskorna inom detta område var väsentligt.  

Resultatet i den här litteraturöversikten visade att majoriteten av sjuksköterskorna kände att de 

saknade utbildning eller inte hade tillräckligt med kompetens för att ta hand om plötsligt 

sörjande. I brist på kunskap backade sjuksköterskorna istället för att möta de närståendes 

behov då detta sågs som en lättare utväg. Detta är något som även Main (2002) skriver i sin 

studie där de sjuksköterskor som blivit intervjuade i fokusgrupper som kände sig bekväma i 
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sådana situationer var de som har arbetat inom akutsjukvården i mer än tio år. De vana 

sjuksköterskorna såg sorgbearbetningen som en del av deras arbetsuppgift medan de mindre 

erfarna sjuksköterskorna ansåg att det mest var skrämmande och något de gärna delegerade 

vidare.  

På Danderyds sjukhus akutmottagning i Stockholm har de implementerat ett anhörigstöd 

för att kunna möta de närståendes behov (Socialstyrelsen, 2013c). Det innebär att en 

undersköterska eller sjuksköterska per pass är ansvarig för närstående. Det är viktigt att 

personalen känner sig trygg som anhörigstödjare och det ska finnas tydliga riktlinjer för vem 

som ska göra vad. Detta medför att närstående inte blir åsidosatta då annars en konkurrens 

kan uppstå mellan anhörigstöd och andra arbetsuppgifter. Det visades också i denna 

litteraturöversikts resultat där sjuksköterskor kände sig otillräckliga i bemötandet av plötsligt 

sörjande då varken tid eller tydliga riktlinjer fanns. För att undvika detta har 

akutmottagningen på Danderyds sjukhus tagit fram en checklista som anhörigstödjare 

använder sig av vid bemötandet av närstående i kris och sorg. Precis som denna 

litteraturöversikt visade innehåller deras checklista bland annat att man ska informera 

närstående om patientens tillstånd, ordna något att dricka, ge dem möjlighet att ringa någon 

och inte lämna närstående ensamma. Vid plötsligt dödsfall ska information ges både muntligt 

och skriftligt till närstående. Utöver detta har akutmottagningen även anordnat ett rum 

speciellt framtaget för närstående, även detta sågs som något viktigt i litteraturöversiktens 

resultat. Avslutningsvis har personalen på akutmottagningen fått utbildning, information och 

kunskap gällande anhörigstöd. Vilket glädjer författarna till denna litteraturöversikt då dess 

resultat visade på att få sjuksköterskor fick tillräckligt med utbildning i omhändertagandet av 

plötsligt sörjande närstående.  För att tydligare förstå vikten av detta beskriver Roy (2009) hur 

människan påverkas av den ständigt föränderliga inre och yttre miljön, och att människan 

måste anpassa sig till denna för att förändringen slutligen ska bli positiv. Att som 

sjuksköterska se något som positivt i samband med plötslig död är förstås svårt, men om man 

med små hjälpmedel kan påverka den yttre miljön kanske det i längden leder till en förbättrad 

sorgbearbetning för närstående. Inre och yttre miljö innebär allt från kroppens inre processer  

till yttre påverkande faktorer (Roy, 2009). Detta betyder att sjuksköterskans omvårdande 

funktioner kan komma att behöva fokusera på allt det som innefattar ett mänskligt liv. Hälsa, 

sjukdom och död är oundvikliga dimensioner under livets gång, med rätt bemötande kan man 

som vårdgivare och sjuksköterska underlätta för närstående. Roy (2009) har ett holistiskt 

synsätt vilken även kan appliceras på närstående, som vid plötsliga dödsfall har olika behov. 

Med Roys adaptionsmodell som utgångspunkt kan man som sjuksköterska ge god omvårdnad 
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med människan, miljön och hälsan i fokus, vilket i sin tur kan lindra chockfasen och den 

fortsatta sorgbearbetningen.  

 

8.3 Kliniska implikationer 

Som nämnt ovan visade resultatet att många sjuksköterskor önskade utbildning i hur man kan 

ge de närstående ett kompetent omhändertagande och vidare hjälp i deras sorgbearbetning 

efter ett plötsligt dödsfall. Det är många sjuksköterskor som känner sig osäkra och 

otillräckliga i samband med att de ska ge ett tryggt omhändertagande till de närstående vid 

plötslig död inom akutsjukvården. Genom ökad kunskap och mer forskning kan vården bli 

bättre. Rädsla är något många sjuksköterskor upplever men det är av stor vikt att se förbi 

denna och istället bearbeta sina egna tankar för att möta de närståendes behov och sorg.   

Det är även viktigt att de olika sjuksköterskeutbildningarna är medvetna om att många 

sjuksköterskor anser att de saknar kunskap inom detta område och att det är något som det 

behöver utvecklas inom utbildningarna och vidare få möjlighet att tillämpa i praktiken.   

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Det kan vara av betydelse att göra mer kvalitativa studier för få fram sjuksköterskans 

upplevelser i bemötandet av sörjande närstående och hur bemötandet kan påverkas av 

kulturella skillnader i sörjandet. Annan forskning som kan vara intressant är kvantitativa 

enkätstudier för att få fram närståendes upplevelser av vårdpersonal. Enkätstudier kan vara 

lättare för närstående att fylla i dessa istället för att tala om det traumatiska som hänt i 

intervjuer. Ytterligare forskning skulle kunna fokusera på sjuksköterskans möjlighet till 

emotionellt stöd i samband med plötslig död, då denna litteraturöversikt visat på att 

sjuksköterskan talar ut med vänner och familj i brist på annat stöd, vilket även äventyrar 

sekretessen.  

 

9 Slutsats 

Många sjuksköterskor upplever att det är deras plikt att ta hand om de närstående vid plötsligt 

dödsfall, denna plikt varvas ofta med känslor av rädsla och otillräcklighet. En önskan om mer 

utbildning och erfarenhet finns hos majoriteten av sjuksköterskorna men även riktlinjer för att 

tydliggöra vem som är ansvarig för vilka delar i bemötandet av sörjande närstående. Bristen 

på ansvarsområden och riktlinjer kunde leda till att sjuksköterskorna trots sitt engagemang 

ibland undvek dessa situationer då det sågs som en lättare utväg. Sjuksköterskorna kunde 
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också uppleva en känsla av skuld då de inte lyckats rädda patienten eller bemöta närstående så 

som de önskade, denna skuld medförde svårigheter för sjuksköterskan att balansera mellan sin 

egen sårbarhet och att finnas där för de närstående. Bemötande av plötsligt sörjande har visat 

sig vara svårt, men med mer utbildning och tydligare riktlinjer kan sjuksköterskan lita på sin 

kompetens och förhoppningsvis minska känslan av otillräcklighet i mötet med närståendes. 
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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 

Complete 

Bereavment, ”sudden death”, 

nursing 

27 Full text, peer-

reviewed, abstract 

11 9 Mak, Chiang & Chui (2013)   

Cinahl 

Complete 

Nurses experience, ”sudden 

death” 

1 Full text, peer-

reviewed 

1 1 Rejnö, Danielson & von Post 

(2012) 

Cinahl 

Complete 

Sudden, bereavement, nursing 73 - 25 9 Kurian, Daniel, James, James, 

Joseph, Malecha, McCorquodale-

Martin & Mick (2014)  

Cinahl 

Complete 

“Professional - family relations”, 

bereavment, “death sudden”  

15 Full text, peer-

reviewed, abstract 

3 3 Bremer, Dahlberg, Sandman 

(2012) 

Cinahl 

Complete 

Nursing, “death sudden”  60 Full text, peer-

reviewed, abstract 

2 1 Brysievics & Bhengu (2000)  

PubMed Bereavment, emergency nursing, 

“professional-family relation” 

31 - 10 5 Tye (1993)  

Hallgrimsdottir (2004)  

Socorro, Tolson, Fleming (2001)  

PubMed ”Bereavment”,”nurses”, ”family” 159  Full text, Abstract  4 2 Hallgrimsdottir (2000) 

PubMed  Bereavment, emergency service, 

family  

30 Full text, abstract  11 3 Cooke, Cooke, Glucksman (1992) 
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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, 

L. 

Balancing between 

closeness and 

distance: emergency 

medical services 

personnel’s 

experiences of 

caring for families at 

out-of-hospital 

cardiac arrest and 

sudden death. 

2012, 

Sverige, 

Prehospital 

and 

Disaster 

Medicine.  

Att analysera 

ambulansperso-

nals erfarenheter 

av att ta hand 

om familjer till 

patienter som 

dör plötsligt 

utav hjärtstopp.  

Metod: Kvalitativ metod. Studien är 

baserad på ett hermeneutiskt 

tillvägagångsätt med 

livsvärldsperspektiv och intervjuer.  

Urval: Åtta specialiserade 

sjuksköterskor och två sjukvårdare 

som frivilligt ville delta i studien. 

Varierande kön, ålder, 

arbetslivserfarenhet, profession och 

olika specialistutbildningar. 

Analys: En tolkningsanalys inspirerad 

av hermeneutiken och den 

vetenskapliga öppenheten beskriven av 

Gadamer. 

Personalen kände att de 

behövde balansera mellan 

närhet och distans, ha modet att 

möta familjens emotionella 

behov samt ta hänsyn till sin 

egen sårbarhet. Personalen 

uppfattade det som svårt att gå 

från patientvård till 

familjevård, och att det var 

viktigt att tillgodose och känna 

igen existentiella behov. De 

kände också att beslut i 

affektiva tillstånd kunde leda 

felaktiga slutsatser. 

Brysiewicz, 

P. & Bhengu, 

B. R.  

Exploring the 

trauma care nurse’s 

lived experiences of 

dealing with the 

violent death of their 

clients.  

2000, 

Sydafrika, 

Curationis.  

Att ta reda på 

sjuksköterskors 

erfarenheter som 

kontinuerligt 

konfronteras 

med våldsam 

plötslig död.  

Metod: Kvalitativ fenomenologisk 

metod.  

Urval: Sju sjuksköterskor som jobbat i 

minst ett år inom akutsjukvård.  

Analys: Deskriptiv analys. 

Analyserades med hjälp utav 

NUD*IST 4.  

Sjuksköterskor som var 

specifikt utbildade på att 

bemöta närstående upplevde att 

det var lättare att hantera döden 

och bemöta de närståendes 

behov. Att hjälpa närstående 

kunde vara utmanande men 

kunde även anses vara givande 

både på ett professionellt och 

personligt plan.  
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Cooke, 

M.W., 

Cooke, H.M 

& 

Glucksman, 

E.E.  

Management of 

sudden bereavment 

in the accident and 

emergency 

department.  

1992, 

England, 

Departmen

t of 

Accident 

and 

Emergency 

Medicine.  

Att bedöma 

tillgängliga 

faciliteter för 

plötsligt 

sörjande på 

akutmottagning 

och variationer i 

vården av 

sörjande 

närstående.  

Metod: Kvantitativ metod. Ett 

omfattande strukturerat frågeformulär 

som berörde faciliteter i de närståendes 

rum, omvårdnad och procedurer vid 

visning av kroppen efter död. 

Urval: Frågeformuläret skickades till 

ledande sjuksköterskor på 98 

akutmottagningar i England och 

Wales. 78 besvarade formulär. 

(Svarsfrekvens: 80%).  

Analys: Deskriptiv analys.  

60 sjukhus hade specifika rum 

för sörjande närstående, på 49 

sjukhus togs närstående till 

rummet av en sjuksköterska 

som sedan ansvarade för 

familjen, på 40 sjukhus 

stannade sjuksköterskan kvar i 

rummet och på 66 sjukhus 

uppdaterade sjuksköterskorna 

närstående om patientens 

tillstånd. På 44 sjukhus 

önskade sjuksköterskorna 

träning när det kom till 

bemötande av närstående vid 

dödsfall.  

Hallgrimsdot

tir, E.M.  

Accident and 

emergency nurses’ 

perceptions and 

experiences of 

caring for families.  

2000, 

Island, 

Journal of 

Clincical 

Nursing.  

Att undersöka 

akutsjukskötersk

ors 

förhållningssätt 

och erfarenhet 

av att ta hand 

om plötsligt 

sörjande 

familjer till 

kritiskt sjuka 

och skadade 

patienter.   

Metod: Kvantiativ metod. 

Tvärsnittsstudie med frågeformulär 

baserat på sjuksköterskors erfarenhet 

och förhållningsätt i att ta hand om 

plötsligt sörjande familjer till kritiskt 

sjuka och skadade patienter.  

Urval: Sjuksköterskor från tre olika 

akutmottagningar i Glasgow. 54 

kompletta formulär (svarsfrekvens 50 

procent).  

Analys: Deskriptiv statistik, SPSS. 

Sjuksköterskorna kände att de 

hade ett ansvar för familjerna 

och att det är viktigt att 

familjerna blir väl 

omhändertagna och får löpande 

information. Personalen var 

dock osäker på vad som var 

deras ansvar och vad som låg 

på läkaren och många av dom 

kände att de saknade utbildning 

och kompetens i 

omhändertagandet av anhöriga.  
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Hallgrimsdot

tir, E.M. 

Carring for famiies 

in A&E 

departments: 

Scottish and 

Icelandic nurses’ 

opinions and 

experiences.  

2004, 

Island, 

Accident 

and 

Emergency 

Nursing.  

Att undersöka 

akutsjukskötersk

ors åsikter och 

erfarenheter om 

att ta hand om 

plötsligt 

sörjande 

familjer till 

kritiskt sjuka 

patienter.  

Metod: Kvantiativ metod. 

Frågeformulär med öppna frågor som 

var byggd på studiens syfte och de 

specifika ämnet av studien. Hur det 

skiljer sig Island och Skottland.  

Urval: Från Skottland var det 108 

sjuksköterskor från tre olika 

akutmottagningar (svarsfrekvens 50 

procent. Från Island var det 93 

sjuksköterskor från tre olika 

akutmottagningar (svarsfrekvens 60 

procent).  

Analys: Deskriptiv statistik.  

De som deltog i studien ansåg 

att de hade stort ansvar när det 

kom till patienternas familjer. 

Det som kom fram som ett 

helhetsproblem var att det inte 

fanns konkret definierat om och 

hur omhändertagandet av 

familjerna ska se ut på 

akutmottagningarna och att 

utbildning i hur detta ska ske 

saknas.  

Kurian, M.J., 

Daniel, S., 

James, A., 

James, C., 

Joseph, L., 

Malecha, 

A.T., 

McCorquoda

le-Martin, E. 

& Mick, J.M. 

Intensive care 

registrered nurses’ 

role in bereavment 

support.  

2014, 

USA, 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing.  

Att ta reda på 

intensivvård 

sjuksköterskors 

nuvarande 

praxis och 

föreställningar 

om omvårdnad 

vid sorg, deras 

roll i sörjandet 

och 

sjuksköterskorna

s intresse och 

utbildning i sorg 

hantering.  

Metod: Kvantitativ metod. Posttest-

only formulär.   

Urval: Sjuksköterskor från 4 olika 

intensivvårdsavdelningar i USA. 110 

kompletta svar (svarsfrekvens 57 

procent).   

Analys: Deskriptiv statistik.  

Sjuksköterskor som jobbar på 

intensivvårdsavdelningar som 

har fått ta del av utbildning i 

sorgbearbetning upplever att 

det har utvecklat deras roll som 

sjuksköterskor. Innan hade de 

tveksamheter på hur de ska 

hantera närstående i sorg och 

tvivlade på deras egna 

kompetens och vad som ingick 

i deras sjuksköterskeroll.  
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Mak, Y.V., 

Chiang, 

V.C.L. & 

Chui, W.T.  

Experiences and 

perceptions of 

nurses caring for 

dying patients and 

families in the acute 

medical admission 

setting.  

2013, 

Hong 

Kong, 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 

Nursing.  

Att undersöka 

sjuksköterskans 

erfarenheter och 

förhållningssätt 

mot den döende 

patienten och 

dennas familj i 

det akuta 

omhändertagand

et.  

Metod: Kvalitativ metod. Semi-

strukturerade intervjuer för att få reda 

på sjuksköterskornas erfarenheter och 

förhållningssätt.   

Urval: 15 sjuksköterskor från tre olika 

akutvårdsavdelningar på ett sjukhus i 

Hong Kong.  

Analys: Deskriptiv metod.  

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det 

krävdes stor mental och 

psykisk styrka i deras roll vid 

plötslig död. Fyra teman 

identifierades: saknad av 

förberedelser, reflektion över 

deras roll som sjuksköterska i 

den akuta situationen, strategier 

för att bemöta närstående och 

döden och egna reflektioner om 

deras egen syn på döden.  

Rejnö, Å., 

Danielson, E. 

& von Post, 

I. 

The unexpected 

force of acute stroke 

leading to patients’ 

sudden death as 

described by nurses. 

2012, 

Sverige, 

Scandinavi

en Journal 

of Caring 

Sciences. 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever 

patienters 

döende och död 

när de drabbas 

av akut stroke 

och deras liv 

inte kan räddas.  

Metod: Kvalitativ metod. Intervjuer 

med ett hermeneutiskt förhållningssätt.  

Urval: 10 sjuksköterskor med 

specialist utbildning inom stroke och 

jobbar på tre olika strokeavdelningar. 

Alla var kvinnor i åldrarna 27-62 år.  

Analys: Deskriptiv design med ett 

hermeneutiskt förhållningssätt 

beskriven av Gadamer.   

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

de närstående ofta behövde mer 

hjälp och stöd än själva 

patienten vid akut stroke. 

Sjuksköterskorna menar att 

tillit är det viktigaste då 

närstående som inte blir 

bemötta på rätt sätt ofta blir 

oroliga och tvekar på vårdens 

kompetens.  
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Författare Titel År, land, 
tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Socorro, 

L.L., Tolson, 

D. & 

Fleming, V.  

Exploring Spanish 

emergency nurses’ 

lived experience of 

the care provided for 

suddenly bereaved 

families.  

2001, 

Spanien, 

Issues and 

innovation

s in 

nursing 

practice.  

Att undersöka 

akutsjukskötersk

ors erfarenhet av 

att ta hand om 

plötsligt 

sörjande 

familjemedlem

mar som har 

förlorat en 

närstående på 

sjukhus.  

Metod: Kvalitativ metod, 

semistrukturerade intervjuer som 

spelades in.  

Urval: Sju spanska akutsjuksköterskor 

som arbetade på en akutmottagning i 

Gran Canaria. De var 26-47 år gamla 

och hade arbetat på platsen i 1-8 år.  

Analys: En hermeneutisk-

fenomenologisk analysmetod 

användes. 

Fyra teman identifierades i 

resultatet, “att veta”, 

“relationer”, “kultur” och 

“verkligheten”. 

Sjuksköterskorna kände att de 

inte hade kompetens nog att ta 

hand om de plötsligt sörjande 

familjemedlemmarna, de flesta 

kände sig osäkra och rädda i 

dessa situationer. Hur de 

hanterade situationen berodde 

på relationen till patienten och 

familjen.  

Tye, C.  Qualified nurses’ 

perceptions of the 

needs of suddenly 

bereaved family 

members in the 

accident and 

emergency 

department.  

1993, 

England, 

Journal of 

Advanced 

Nursing.  

Att identifiera 

kvalificerade 

sjuksköterskors 

förhållningssätt 

för att hjälpa 

plötsligt 

sörjande 

familjemedlem

mar på akuten.   

Metod: Kvantitativ metod. Ett 

strukturerat undersökande deskriptivt 

frågeformulär användes.  Icke-

randomiserad. 

Urval: 52 kvalificerade sjuksköterskor 

av varierande kön, ålder, position och 

arbetslivserfarenhet, vilka arbetade på 

tre akutmottagningar i London. 

(Svarsfrekvens 74%).  

Analys: Deskriptiv analys. 

Mann-Whitney U-test. 

58% av sjuksköterskorna hade 

aldrig fått någon form av 

träning i bemötande av plötsligt 

sörjande närstående De mest 

hjälpfulla uppskattade 

sjuksköterskorna till att vara att 

ta hand om närstående direkt 

vid ankomsten till 

akutmottagningen och ge dem 

ett enskilt rum. 56% av 

sjuksköterskorna kände inte att 

de var förberedda för rollen.  

 


