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Sammanfattning#
#
Bakgrund:! Närstående som drabbas av en smärtsam förlust till följd av ett plötsligt 

dödsfall upplever sorg, vilket kan resultera i både fysiologiska och 

psykologiska besvär. Sjuksköterskan är ofta den som möter närstående i den 

akuta krisen som kan uppstå. Sjuksköterskan upplever mötet med döende 

patienter som emotionellt påfrestande och kan uppleva en misstro på sin 

kapacitet. 

Syfte:# Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser av mötet med närstående vid 

plötsligt dödsfall. 

Metod:# En litteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga studier, fem av kvalitativ 

design och fyra av kvantitativ design. Sökningar gjordes i databaserna 

CINAHL Complete, PubMed och Nursing & Allied Health Source. 

Copingstrategier och begreppet hälsa användes som teoretisk utgångspunkt. 

Resultat:# Resultatet består av fem teman. Sjuksköterskans upplevda roll i mötet med 

närstående där det framkom att sjuksköterskorna upplevde mötet med de 

plötsligt sörjande närstående som deras ansvarsområde. Emotionella 

påfrestningar i mötet som exempelvis var hjälplöshet, stress och skuld. 

Rädslan för närståendes eventuella reaktioner som innebar en rädsla för 

reaktionen från de närstående. Upplevelsen av bristande utbildning och 

kunskap som ansågs vara en viktig grund i mötet med närstående och 

Upplevelsen av bristande resurser som visade på bristande resurser och 

riktlinjer. 

Diskussion:# Stress och yttre påfrestningar kan påverka sjuksköterskans hälsa negativt och 

för att hantera detta kan olika copingstrategier användas. För att 

sjuksköterskan ska kunna möta de närstående på ett adekvat sätt krävs det att 

hen upplever hälsa. Utbildning och kunskap om mötet med närstående kan 

bidra positivt till sjuksköterskans välbefinnande och hälsa. 

Nyckelord:# Upplevelser, Sjuksköterska, Närstående, Plötslig död, Copingstrategier 



  
 
 

 

 

Abstract#
#
Background:! The grief experienced by the bereaved next of kin after a sudden death can 

result in both physiological and psychological outcomes. The nurse is often 

faced with the acute crisis that may arise. The meeting with dying patients is 

emotionally stressful for the nurse, who may experience a disbelief in their 

own capacity. 

Aim:# The aim of the study was to highlight the nurse’s experiences of meeting 

with the next of kin after a sudden death. 

Method:# A literature review based on five studies with qualitative design and four 

with quantitative design. Searches were made in the databases CINAHL 

Complete, PubMed and Nursing & Allied Health Source. Coping strategies 

and the concept of health were used as theoretical frameworks. 

Results:# The results consist of five themes. The nurse’s experienced role in the 

meeting with next of kin which showed that the majority of the nurses 

experienced the meeting with the bereaved next of kin as their 

responsibility. Emotional stress of the meeting was for example 

helplessness, stress, failure and guilt. Fear of the next of kin’s possible 

reactions meant the nurses fear for the reaction from the next of kin. The 

experience of education and lack of knowledge were considered as an 

important foundation in the meeting with the next of kin, and The 

experience of lack of resources that showed a lack of resources and 

guidelines. 

Discussion:# Stress and other external factors may affect nurses’ health negatively; the 

use of different coping strategies can assist the nurse in affectively handling 

such stress. The nurse is required to be in good health to adequately meet the 

next of kin and their needs. Training in and knowledge of the meeting with 

the next of kin can contribute positively towards the nurse’s well-being.  

Keywords:# Experiences, Nurse, Next of kin, Sudden death, Coping strategies 
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1#Inledning#

Död och döende är något som de flesta sjuksköterskor möter i sitt arbete inom hälso- och 

sjukvård. Den plötsliga döden är inte något som enbart inträffar utanför sjukhusen eller på 

akutmottagningar, utan även på andra vårdinrättningar, även om frekvensen av plötsligt 

avlidna är högre inom akutsjukvården (Adamowski, Dickinson, Weitzman, Roessler & Carter-

Snell, 1993). Genom att döden i många fall har flyttats från hemmen till vårdinrättningar i och 

med utvecklingen av det moderna samhället, har en höge arbetsbelastning lagts på 

sjuksköterskorna gällande döende patienter och dennes närstående (Kock-Redfors, 2002). 

Religionen har en mindre plats i dagens svenska samhälle, vilket tidigare varit någonting 

människor sökt tröst i vid svåra situationer. Allt detta leder till att sjuksköterskan möter sorg i 

högre utsträckning, då människor fortfarande är i behov av tröst. 

 Under våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att sjuksköterskan 

kan uppleva mötet med närstående vid plötsliga dödsfall som en emotionellt påfrestande 

uppgift. Vi har diskuterat detta ämne med våra handledande sjuksköterskor, vilka har uttryckt 

att dessa möten kan upplevas som en emotionellt påfrestande situation. Sjuksköterskorna har 

uttryck olika emotioner angående dessa situationer, och därmed är upplevelsen av dessa 

möten individuellt. Som färdigutbildade sjuksköterskor kan vi själva komma att ställas inför 

dessa möten. Våra tankar kring detta är att med mer kunskap i ämnet förbättras 

förutsättningarna att kunna bidra med god omsorg till de närstående, och detta område är 

därmed av vikt att belysa. Att se närstående och deras behov i akuta situationer kan vara en 

svår uppgift för sjuksköterskan, då hen själv också kan vara i behov av att bearbeta sina egna 

känslor. 

 

2#Bakgrund#

I bakgrunden ges en överblick av tidigare forskning och annan relevant litteratur, samt 

definition av centrala begrepp som förekommer i litteraturöversikten. 

 

2.1#Plötsligt#dödsfall##

Definitionen av huruvida en människa är död, måste vara enhetlig med samma innebörd i 

både medicinska och rättsliga sammanhang då detta har en avgörande betydelse för den 

enskilda människan, närstående, hälso- och sjukvården samt rättsordningen (SOU 1984:79). I 

lagen om bestämmande kring människans död (SFS 1987:269), 1§, kan en människa förklaras 

död då hjärnans alla funktioner fallit bort, samt är oåterkalleliga. 
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 Plötslig död (u.å.) definieras av Nationalencyklopedin som ett dödsfall vilket inträffar 

omedelbart och utan föregående symtom, alternativt mycket kort efter att symtomen brutit ut. 

Från de första symtomen ska dödsfallet ske inom en timme för att klassas som ett plötsligt 

dödsfall. Hjärtinfarkt, stroke, lungemboli och myokardit är exempel på vanliga orsaker till ett 

plötsligt dödsfall. Andra orsaker till plötslig död kan även vara olyckor, mord eller självmord 

(Kock-Redfors, 2002). 

 

2.2#Närstående#

Enligt Dahlberg och Segesten (2011) är vanliga termer att beskriva patientens närmaste, 

familj, närstående, släkt eller anhöriga. I detta examensarbete kommer begreppet närstående 

användas. En närstående är en person som väljs ut av vårdtagaren och som själv accepterar att 

inta rollen som närstående (Dahlberg & Segesten, 2011). Några genetiska band är därmed inte 

av vikt, vilket är en av anledningarna till att författarna har valt detta begrepp. En ytterligare 

anledning är att begreppet närstående är ett vidare begrepp än de andra termerna (Dahlberg & 

Segesten, 2011). Om patienten inte kan föra sin egen talan angående vem som är närstående 

eller ej, betraktar sjukvårdspersonalen make/maka/sambo samt barn som närstående (Lundin, 

Benkel, de Neergaard, Johansson & Öhrling, 2007). 

 

2.2.1!Förlust!och!sorg!

Det engelska ordet bereavement (u.å.) syftar till en smärtsam förlust till följd av dödsfall. 

Någon direkt översättning av detta ord finns inte i det svenska språket, författarna kommer att 

använda sig av begreppet smärtsam förlust för att illustrera den förlust som uppstår efter ett 

plötsligt dödsfall. Smärtsam förlust definieras av Worden (2006) som den förlust människan 

försöker anpassa sig till, medan sorg indikerar på det en människa upplever. Sorg är, enligt 

Worden, alltså den känsla som uppkommer till följd av en smärtsam förlust. 

 Sorgen kan yttra sig på olika sätt och några av de vanliga uttrycken är nedstämdhet, vrede, 

ångest, lättnad, ilska, hjälplöshet, frigörelse, och känslolöshet (Worden, 2006). Även 

skuldkänslor är något som är vanligt hos efterlevande vid alla typer av dödsfall, men vid 

plötsliga dödsfall uttrycker sig denna känsla särskilt tydligt. Känslan visar sig ofta i tankar hos 

den närstående att om hen bara gjort någonting annorlunda, skulle den avlidne fortfarande 

kunnat varit vid liv. I en litteraturstudie av Wiegand (2012), som syftade till att undersöka 

familjers sätt att hantera en familjemedlems död, framkom det att närstående upplevde 

ledsamhet och ensamhet som förväntade reaktioner efter någons död, medan känslor som 



  3 (32) 
 

lättnad och ilska däremot inte var emotioner som de förväntade sig uppleva. Sorg kan även te 

sig i fysiska symtom, som minskad aptit och sömnsvårigheter (Parris, 2011). 

 Det finns faktorer som påverkar hur hanterandet av sorg och sörjande sker, exempelvis vad 

som orsakade den plötsliga döden, tidigare förluster, sjukdomar eller relationen till den 

avlidne (Worden, 2006). Ett exempel på något som påverkar hanterandet av sorgen är 

huruvida individen uppfattar det sociala och emotionella stödet från sin omgivning, då 

upplevelsen av stöd ofta leder till mindre skador till följd av stress. Döden kommer utan 

förvarning vid ett plötsligt dödsfall, den lämnar de närstående kvar med en svår 

sorgbearbetning framför sig (Lundmark, 2007). Den smärtsamma förlusten kan även utlösa en 

traumatisk kris och därmed sätta den närstående i en emotionellt påfrestande situation. Den 

närstående har inte haft tid att förbereda sig inför den annalkande döden och hamnar ofta i ett 

chocktillstånd.  

 

2.2.2!Krisen!och!dess!olika!faser!

Cullberg (2006) definierar en traumatisk kris som, när en individs tidigare inlärda 

reaktionssätt och erfarenheter inte är tillräckliga för att psykiskt klara den nya livssituationen 

som uppstår efter en traumatisk händelse. En traumatisk kris är något som kan utlösas hos den 

närstående när någon avlider, vilket kan leda till att vitaliteten och handlingsförmågan 

försvagas. 

 Sjukvårdspersonal är oftast de som möter närstående i akut kris (Cullberg, 2006; Kock-

Redfors, 2002). Den omfattas av chock- och reaktionsfasen, där chockfasen är den första 

fasen i krisens förlopp (Cullberg, 2006). Denna kan pågå i allt ifrån ett ögonblick upp till 

några dagar och innebär att den närstående inte tagit till sig vad som skett. I detta skede kan 

närstående ha svårt att minnas vad som sagts och gjorts (Cullberg, 2006), här måste 

informationen som lämnas vara lättförståelig och tydlig (Rejnö, Danielson & Berg, 2013). Det 

är också av vikt att de närstående får sanningsenlig information angående vad som orsakade 

döden, men samtidigt ska hen inte heller utsättas för vulgaritet eller okänslighet. 

 I reaktionsfasen, som tar vid då chockfasen slutar, börjar den närstående ta in det som hänt 

(Cullberg, 2006). Denna fas pågår i cirka fyra till sex veckor, här träder försvarsmekanismer 

fram för att skydda den egna individen från den smärtsamma verkligheten. En sådan 

försvarsmekanism kan vara projektion, vars syfte kan vara att lägga sina egna skuldkänslor på 

en annan människa och därmed ge någon skuld för det inträffade dödsfallet (Worden, 2006). 

Sjukvårdspersonal får ofta ta emot denna typ av försvarsmekanism, speciellt vid situationer 

som innefattar framförande av dödsbesked. 
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 Efter den akuta krisen fortsätter individen att bearbeta sin sorg i olika faser (Cullberg, 

2006). Nästkommande fas är bearbetningsfasen vilken kan pågå upp till ett år efter att krisen 

utlösts. I denna fas börjar den närstående kunna blicka framåt och försvarsmekanismerna 

tynar av. Den sista fasen är nyorienteringsfasen, vilken infinner sig då den närstående kunnat 

försona sig med förlusten. 

 

2.2.3!Snabbt!omhändertagande!

Att de närstående direkt efter dödsfallet blir omhändertagna och får stöd i sin sorg minskar 

risken för emotionell och psykisk stress (Fauri, Ettner & Kovacs, 2000). I en litteraturöversikt 

av Zalenski, Gillum, Quest och Griffith (2006) rekommenderades att ett speciellt team 

kopplas in för att ta hand om de närstående direkt. De närstående kan därmed omedelbart få 

hjälp i sin bearbetning av sorgen, och en trygghet i sorgen kan byggas upp redan från början. 

De närstående ansåg även i en studie av Li, Chan och Lee (2002) att mötas med ett tidigt 

omhändertagande från sjukvårdspersonalen var av stor vikt för sorgbearbetningen. Kock-

Redfors (2002) beskriver också vikten av att tidigt möta de närstående som förlorat någon i ett 

plötsligt dödfall. Genom små insatser från sjukvårdens sida kan man bespara lidande hos de 

närstående. 

 

2.3#Sjuksköterskans#emotioner#vid#plötsligt#dödsfall#

Att möta döende patienter var emotionellt påfrestande för sjuksköterskorna visades i en studie 

av Yu och Chan (2010). Många sjuksköterskor upplevde ett behov av att distansera sig 

emotionellt från patienten redan innan dödsögonblicket, för att förebygga eventuell sorg. 

Patientens död upplevdes som ett misslyckade av medicinsk behandling och av vårdandet, 

vilket ledde till att många sjuksköterskor upplevde en känsla av skuld. Palse, Petean och 

Cerne (2013) visade i sin studie att sjuksköterskorna kunde uppleva en känsla av att ha 

misslyckats i sin yrkesroll. De kunde även förlora en tilltro på sin egen kapacitet att bedöma 

kliniska situationer eller uppleva ett hot mot sin egen självkänsla.  

 Möjligheten att få träffa patienten och röra vid kroppen var högt rankat av de närstående 

(Li, Chan & Lee, 2002). En studie av Fridh, Forsberg och Bergbom (2007) visade att 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar i Sverige ville ge de närstående ett värdigt farväl 

av den avlidne, och därmed flyttade patienter som avlidit i en flersal till ett enskilt rum.  
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2.3.1!Att!lämna!dödsbesked!

När ett dödsbesked ska lämnas är det av vikt att visa omtanke till de efterlevande 

(Socialstyrelsen, 1996). Personen som lämnar beskedet bör därför väljas med hänsyn till det 

enskilda fallet, denna kan exempelvis vara en läkare, sjuksköterska eller präst. Om en specifik 

person i personalgruppen haft god kontakt med de närstående är det att föredra att denne 

lämnar dödsbeskedet, samt att orsaken till dödsfallet, om den är känd, bör ges till de 

närstående om så är önskat. Det är viktigt att personalen förmedlar eventuell kontakt med 

kurator, kyrka eller stödgrupper samt dokumenterar vilken information som är given till de 

närstående (Thulesius, 2014). 

 För att sjuksköterskan ska kunna identifiera och fånga upp reaktioner som kommer, 

exempelvis vid framförandet av ett dödsbesked, är det av stor vikt att hen har kunskap om 

krisernas olika faser (Torstensson, Nimby & Arlebrink, 1999). 

 

2.4#Problemformulering#

En närstående som drabbas av sorg till följd av ett plötsligt dödsfall kan reagera på många 

olika sätt, både fysiskt och psykiskt. En akut kris kan utlösas och sjuksköterskan möter ofta 

närstående i denna situation. För att sjuksköterskan ska kunna uppfatta och hantera 

reaktionerna hos de närstående är det av vikt att sjuksköterskan har kunskap inom sorg- och 

krishantering, där ett snabbt omhändertagande är av stor vikt. Sjuksköterskan är ofta 

emotionellt påverkad av patientens plötsliga död, och huruvida mötet med dennes närstående 

sedan påverkar sjuksköterskan är av vikt att belysa. Vad sjuksköterskan själv upplever utgör 

en grund för att kunna bistå med goda förutsättningar inför mötet. 

 

3#Syfte#

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av mötet med närstående vid plötsliga 

dödsfall. 

 

4#Teoretiska#utgångspunkter#

De vårdvetenskapliga konsensusbegreppen människa, miljö, vårdande och hälsa är begrepp 

forskare inom disciplinen enats om som viktiga att skapa kunskap kring (Bergbom, 2012). 

Begreppet hälsa och teorin om copingstrategier valdes som teoretiska utgångspunkter i 

litteraturöversikten då sjuksköterskans hälsa är, enligt Eriksson (1993), en förutsättning för att 
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kunna vårda andra individer. Hälsa är också en förutsättning för att kunna använda sig av 

copingstrategier, vilka även i sin tur kan leda till bättre hälsa (Lazarus & Folkman, 1984). 

Copingstrategier valdes då sjuksköterskan behöver tillämpa olika copingstrategier för att 

kunna hantera de emotionella påfrestningar hen utsätts för i arbetet.  

 Eriksson (1993) menar att hälsa innebär en känsla av att vara hel, en helhet mellan kropp, 

själ och ande, och därmed är inte hälsa enbart frånvaro av sjukdom. Substansen i hälsa är ett 

tillstånd av friskhet, sundhet och välbefinnande i ett integrerat tillstånd, och dessa är 

nödvändiga för upplevelsen av hälsa. Välbefinnande ger uttryck för en känsla, och utgår från 

individens livsvärld. Välbefinnandet hos människan är ett upplevt tillstånd av välbehag och 

utgör den subjektiva dimensionen av hälsa. Den objektiva dimensionen av hälsobegreppet 

utgörs av sundhet och friskhet som betecknar den fysiska och psykiska hälsan. Sundhet består 

av två delar, ena delen där människan är klok och klartänkt, och den andra där människan har 

konsekvensinsikt och handlar på ett hälsosamt vis. Med friskhet menas just frånvaro av 

sjukdom, att kroppen fungerar på ett tillfredsställande sätt. 

 Hur hälsa uppfattas är individuellt, men kan också variera hos samma person vid olika 

tidpunkter (Eriksson, 1993). Detta leder till att tydliga gränser inte kan dras, angående vad 

som är hälsa eller ej. Hälsa påverkas av den yttre miljön, både i form av klimat och 

påfrestningar som stress, men även av individens samspel med den kulturella och sociala 

miljön. Hälsan är således beroende av människans förhållande till världen. 

 Grundsubstansen i människans hälsa bygger på tro, hopp och kärlek, där tron är hälsans 

bas (Eriksson, 1993). Den ger människan mod och kraft, men kan inte i sig själv förhindra 

ohälsa, utan anses kunna hjälpa människan finna en trygghet i tillvaron. Att tro på sin egen 

förmåga att hjälpa en annan individ kan stärka självförtroendet. Enligt Eriksson växer 

människan genom att hjälpa andra, och förmågan att göra detta väcks genom självförtroendet. 

Hoppet kan ses som en framtidstro och visar vägen för hälsan. Hoppet kan också ge 

människan tröst och styrka och innebär en vilja till förändring i önskad riktning. Eriksson 

(1993, 1995) skriver att kärleken är en kamp för att övervinna det onda, kärleken utgör en bro 

mellan en själv och andra, gud eller naturen. 

 Copingstrategier kan förklaras som försök att reducera eller acceptera inre eller yttre 

påfrestningar (Lazarus & Folkman, 1984). När människan ställs inför stressfyllda situationer 

behöver hen ett sätt att hantera dessa, vilket kan göras genom att använda sig av olika 

copingstrategier. Det finns två huvudstrategier av dessa, emotionsfokuserad och 

problemfokuserad coping. Folkman (2010) tar även upp en tredje copingstrategi, 

meningsskapande coping. Viktigt att belysa är att Lazarus och Folkman (1984) anser att ingen 
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strategi betraktas som potentiellt bättre än någon annan, och att dessa copingstrategier kräver 

en ansträngning och är inte enbart något som sker automatiskt. 

 Emotionsfokuserad coping handlar om att försöka fly från obehagliga situationer, men 

även om att upprätthålla hopp och optimism (Harris Kalfoss, 2011). Denna form av coping 

används oftast då känslan av att sinnesro i situationen inte går att uppnå (Lazarus, 2006). Den 

kan även användas då sjuksköterskan upplever att situationen rymmer få 

förändringsmöjligheter (Harris Kalfoss, 2011). Personen försöker genom emotionsfokuserad 

coping förneka fakta eller vägrar att erkänna det inträffade (Lazarus & Folkman, 1984). 

Genom att använda sig av olika strategier, exempelvis avvisande beteende eller att avleda 

uppmärksamheten, kan sjuksköterskan komma bort från svåra situationer och sina egna 

känslor (Harris Kalfoss, 2011). Under en kort tid kan denna strategi vara bra, den kan ge 

sjuksköterskan tid att hantera ett hot medan hen försöker hitta andra sätt att lösa situationen. 

Att använda sig av emotionsfokuserade copingstrategier hjälper även sjuksköterskan att 

bevara sin självbild och dämpa obehagskänslor. Emotionsfokuserade copingstrategier är till 

största del medvetna handlingar för att reducera känslor och hjälper oss att hantera hot samt 

ger oss tid för att försöka hantera situationen. 

 Problemfokuserad coping innebär att man aktivt hanterar eller löser den bakomliggande 

orsaken till den upplevda stressen (Folkman & Moskovitz, 2000). När individen känner att en 

situation är kontrollerbar, tenderar denna strategi att användas i högre utsträckning. Man 

försöker förändra, avsluta eller lösa svårigheter som är kopplade till en själv eller en situation 

(Harris Kalfoss, 2011). Sjuksköterskan kan exempelvis ta initiativ till samtal med närstående i 

sorg eller ta sig tid för att möta döende patienter, något som hen upplever påfrestande. Till 

skillnad från emotionsfokuserad coping, används denna strategi ofta när situationen upplevs 

kunna behandlas och leda till själsro (Lazarus & Folkman, 1984). Fördelar och nackdelar av 

alternativa lösningar kan ställas mot varandra, för att slutligen leda till en lösning av 

situationen. Sjuksköterskan kan även söka stöd och vägledning av kollegor och andra i dennes 

närhet, eller bearbeta och försöka förstå sina egna känslor och problem (Harris Kalfoss, 

2011). 

 Meningsskapande coping handlar om att hitta en positiv mening med det negativa som 

inträffar (Folkman, 2010). Denna form av coping är mindre situationsbunden än de andra 

copingstrategierna (Folkman, 2008). Sjuksköterskan kan omvärdera en emotionellt 

påfrestande situation, som mötet med plötsligt sörjande närstående, till ett tillfälle att 

utvecklas och bredda sin kompetens (Harris Kalfoss, 2011). På detta sätt kan positiva känslor 
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väckas i svåra situationer. Dessa positiva känslor tjänar viktiga funktioner för att på lång sikt 

kunna fortsätta med sin coping (Folkman, 2010).  

 Dessa teoretiska utgångspunkter kommer att diskuteras tillsammans med 

litteraturöversiktens resultat, då copingstrategier kan ge en djupare förståelse i huruvida 

sjuksköterskan hanterar och agerar i situationen med de närstående. Hälsobegreppet kommer 

att diskuteras genom att sättas i relation till sjuksköterskans förmåga att hantera påfrestande 

situationer och använda sig av copingstrategier.  

 

5#Metod#

Examensarbetet är en litteraturöversikt som genomförts enligt Friberg (2012a), vilket innebär 

att en sammanställning görs av tidigare genomförda studier. Författarna sökte fram 

vårdvetenskapliga artiklar som svarade på syftet, de använde sig av ett helikopterperspektiv 

vilket gjorde det möjligt att få en översikt av de valda studiernas karaktär. Ett 

helikopterperspektiv innebär att studiernas abstrakt läses med en stor öppenhet för att få en 

översikt av det valda ämnet (Friberg, 2012a). 

 

5.1#Datainsamling#

Datainsamlingen utfördes i två faser, den inledande och de egentliga sökningarna, där den 

inledande sökningen utgjorde en grund för det resterande sökarbetet (Östlundh, 2012). De 

egentliga sökningarna dokumenterades för att sedan kunna redovisas. Relevanta sökord 

undersöktes och användes i Svensk MeSH (Swedish Medical Subject Headings), för att 

översätta dessa ord samt närliggande begrepp till engelska. Svensk MeSH används för att hitta 

indexerade ord, dessa ord är tolkningar av artikeln och inte endast beskrivande (Karlsson, 

2012). Författarna använde sig i första hand av sökord som ingick i litteraturöversiktens syfte. 

För att hitta ytterligare studier som svarade på syftet utvecklades sökorden till den miljö där 

mötet med närstående vid plötsliga dödsfall ofta sker. Vid dessa sökningar fann författarna 

olika nyckelord, kopplade till de olika studierna, som sedan valdes som sökord i ytterligare 

sökningar. Ord som användes i sökningarna var nurs*, bereavement, sudden death, family, 

meeting, intensive care unit, emergency, professional-family relations, unexpected, critical, 

perception och nurses experiences. Även sökningar med hjälp av Main Heading (MH) 

genomfördes i CINAHL Complete. Alla artiklar i databasen är tilldelade olika ämnesord, 

vilka är kopplade till MH (Karlsson, 2012). Genom att söka med hjälp av MH ökades chansen 

att inte gå miste om relevanta artiklar. 
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 Sökningar gjordes i första hand i databasen CINAHL Complete, som innehåller över 3000 

tidsskrifter och material inom omvårdnad (Karlsson, 2012). Sökningarna gjordes också i 

databaserna PubMed och Nursing & Allied Health Source vilka är databaser som också 

innehåller material inom omvårdnad, för att inte relevanta artiklar skulle gås miste om. Till 

största del gjordes specialiserade sökningar, då det är en mer noggrann sökning gentemot 

fritextsökning (Karlsson, 2012). Fritextsökning var däremot inte uteslutet, men användes för 

att inte gå miste om vetenskapliga artiklar som behandlade litteraturöversiktens syfte. Den 

booeliska operatorn AND applicerades i sökningarna, då det sammanför de olika sökorden 

och databasen söker då efter studier som inkluderar de olika termerna (Östlundh, 2012). 

Författarna använde sig även av trunkering för att inte gå miste om sökordets olika ändelse. 

Trunkering innebär, i CINAHL Complete, att en asterisk appliceras efter ordstammen för att 

möjliggöra träffar som inkluderar ordets olika ändelser (Karlsson, 2012). Vilket tecken som 

appliceras efter ordstammen varierar i olika databaser, dock är en asterisk det vanligaste 

tecknet. På detta sätt minimeras risken att gå miste om studier på grund av sökordens 

böjningsformer. För utförligare information om datainsamling, se bilaga 1. 

 

5.2#Urval#

De studier som valdes till litteraturöversikten var publicerade vetenskapliga originalartiklar 

med fokus på sjuksköterskan och hens upplevelser. En begränsning som författarna använde 

sig av i sökningen av artiklar var peer reviewed, vilket innebär att enbart artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter inkluderas i sökningarna (Östlundh, 2012). Av de olika sökträffar 

författarna fick lästes samtliga titlar. Artiklarnas abstrakt lästes i de fall författarna ansåg att 

titeln var av intresse. De artiklar som efter lästa abstrakt fortfarande var av intresse lästes i sin 

helhet, för att sedan avgöras av båda författarna om den svarade på litteraturöversiktens syfte. 

Tidigare forskning inom det valda området var begränsat, därmed har författarna använt sig 

av fem studier av kvalitativ design och fyra av kvantitativ design. Detta ledde även till att 

artiklarna inte heller valdes bort på grund av geografisk plats eller publiceringsår. Däremot 

valde författarna att utesluta artiklar där fokus låg på dödsfall av barn under 18 år. De valda 

artiklarna präglades av dess tillförlitlighet samt hur väl de svarade på litteraturöversiktens 

syfte. För mer information om de valda resultatartiklarna, se bilaga 2. 
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5.3#Analys#av#data#

Studiernas kvalitet granskades i enlighet Friberg (2012a). Därefter lästes de nio studierna som 

valts ut efter sökning och granskning i sin helhet av båda författarna enskilt flertalet gånger, 

för att få en djupare förståelse och insikt i varje studie. För att reducera risken för 

misstolkningar av språk och innebörd sammanfattades resultatet i de valda studierna av båda 

författarna var för sig, och lästes sedan av motsatt författare. Därefter diskuterade författarna 

studierna i dess helhet. Författarna gick sedan vidare till att granska innehållet i artiklarnas 

resultat. För att tydliggöra vad resultaten visade lyftes likheter och skillnader fram, skrevs ned 

och färgkodades. Detta utfördes genom att en matris utvecklades i Microsoft Word, där en 

kort sammanfattning av de olika artiklarnas resultat ställdes upp i varsin kolumn. Därefter 

färgkodades likheterna i de olika sammanfattningarna med samma färg. Det blev då 

överskådligt vad de olika likheterna och skillnaderna i studiernas resultat var. Författarna 

sorterade sedan in de olika färgkoderna under rubriker, skapade av författarna, som sedan 

kom att utgöra olika teman som presenteras i litteraturöversiktens resultat. De olika teman 

som framkom granskades återigen på samma sätt som resultatet i artiklarna, detta för att 

författarna skulle få en ingående förståelse om vad som behandlades i de olika temana. 

 

6#Forskningsetiska#överväganden#

I granskning av studiernas kvalitet bör man, enligt Friberg (2012a), fråga sig om det förs 

några etiska resonemang. Författarna till denna litteraturöversikt gick igenom etiska 

överväganden i de olika studierna och kom fram till att fem var etiskt godkända. Tre ansåg sig 

inte behöva ett etiskt godkännande och i en studie framkom det inte huruvida de ansökt om, 

eller fått etiskt godkännande (för de specifika studiernas godkännande, se bilaga 2). Studien 

där det inte framkommer huruvida etiskt godkännande är sökt eller ej, är en kvantitativ studie 

där deltagandet var frivilligt. Av de studier som inte ansåg sig behöva godkännande från en 

etisk kommitté, var två godkända av sjukhusledningen samt att uppgifterna som samlades in 

var anonyma och konfidentiella. Den tredje ansåg sig inte behöva godkännande då studien 

uppfyllde etiska principer för medicinsk forskning på människor samt att deltagandet var 

frivilligt. Författarna valde att inkludera dessa i litteraturöversikten då deltagandet var 

frivilligt i samtliga studier. Det är forskarens yttersta ansvar i genomförandet av en studie att 

se till att studierna är av god kvalitet och moraliskt acceptabla (www.codex.vr.se).  

 För att med rättvisa tolka texten översatte författarna noggrant de engelska texterna till 

svenska, för att minska risken för feltolkningar i översättningen. Författarna eftersträvade i 
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största möjliga mån en objektiv bedömning av relevant fakta och förkastat partiskhet och 

godtycke, samt varit medvetna om sin förförståelse genom hela processen. Detta gjorde 

författarna för att inte förvanska texten eller sätta den ur dess kontext. Författarna hade en 

föreställning i att det är emotionellt påfrestande att ständigt möta plötslig död och döende, 

som på en intensivvårds- eller akutmottagning. En annan förförståelse var att mötet med 

närstående i sorg är svårt för sjuksköterskan att hantera emotionellt. 

 

7#Resultat#

För att tydligt sammanställa och redovisa resultatet presenteras nedan fem teman, vilka 

samtliga behandlar sjuksköterskans upplevelser, Sjuksköterskans upplevda roll i mötet med 

närstående, Emotionella påfrestningar i mötet, Rädslan för närståendes eventuella 

reaktioner, Upplevelsen av bristande utbildning och kunskap och Upplevelsen av bristande 

resurser. 

 

7.1#Sjuksköterskans#upplevda#roll#i#mötet#med#närstående#

Majoriteten (96,4% av 111 deltagande) av sjuksköterskorna i Hallgrimsdottirs (2004) studie, 

som syftade till att belysa sjuksköterskors upplevelser i mötet med plötsligt sörjande 

närstående, ansåg det som sjuksköterskans ansvarsområde att vårda närstående till patienter 

som plötsligt avlidit. Detta var något som även stöddes av flertalet studier (Bremer, Dahlberg 

& Sandman, 2012; Brysiewicz & Bhengu, 2000; Socorro, Tolson, & Fleming, 2001; Rejnö, 

Danielson & von Post, 2012; Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013). En studie av 

Hallgrimsdottir (2000) visade att majoriteten av deltagarna, upplevde att den sjuksköterska 

som var ansvarig för patienten, även var ansvarig för dennes närstående. För sjuksköterskorna 

var det viktigt att ge patienten bra vård och ett bra omhändertagande av de närstående (Rejnö 

et al., 2012; Hallgrimsdottir, 2004). Detta kan stödja tesen att det ansågs som sjuksköterskans 

ansvarsområde att ta hand om plötsligt sörjande närstående. 

 I Kurian et al. (2014) samt i Tyes (1993) studier, framkom det att sjuksköterskorna ansåg 

att det borde vara en del av deras dagliga arbete att ta hand om plötsligt sörjande närstående, 

samt en önskan att ha möjlighet till att använda sig av en patientansvarig sjuksköterska genom 

hela vårdprocessen. Sjuksköterskorna kände även att de hade en stor roll i stödjandet av de 

närstående, för att de på bästa sätt kunna komma till rätta med sin sorg. I en studie av Socorro 

et al. (2001) uttryckte sjuksköterskorna att det förekom en oklar ansvarsfördelning gällande 

vården av de närstående, vilket kunde leda till en osäkerhet och bristande kontroll av vilken 
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information som förmedlats till de närstående. Denna osäkerhet kunde leda till att 

sjuksköterskorna drog sig för att möta de närstående och istället delegerade över till en 

kollega. 

 

7.2#Emotionella#påfrestningar#i#mötet#

I resultaten av de valda studierna framkom det att en mängd olika känslor uppkom hos 

sjuksköterskor som vårdade plötsligt sörjande närstående (Bremer et al., 2012; Brysiewicz & 

Bhengu, 2000; Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Socorro et al., 2001; Rejnö et al., 2012; Yim Wah 

et al., 2013). Några känslor som uttrycktes i de olika studierna var hjälplöshet, ledsamhet, 

stress, skuld, misslyckande, svek och sömnsvårigheter. Att det var emotionellt påfrestande 

och stressande att möta närstående vid plötsliga dödsfall ansågs av flertalet sjuksköterskor 

(68,5 % av 111 deltagande) i en studie av Hallgrimsdottir (2004). 

 Sjuksköterskor beskrev i en studie av Yim Wah et al. (2013) att de hade en förmåga att 

anklaga sig själva för att inte ha gett de närstående bästa möjliga vård. Känslan av att anklaga 

sig själv, samt den icke-tillfredsställelse som uppkom till följd av att inte ha gett patienter och 

närstående adekvat vård, ledde till att flertalet sjuksköterskor led av sömnsvårigheter. De 

flesta sjuksköterskorna i studien medgav att de förföljdes av minnen från avlidna patienter 

och deras närstående, även detta kunde resultera i sömnsvårigheter. De beskrev scener som de 

var rädda att möta, exempelvis sörjande närstående eller barn som gråter vid sina föräldrars 

sängar. Detta var något som kunde leda till en svårighet att distansera sig och hålla tillbaka 

tårarna. 

 Svårigheten att distansera sig i mötet med närstående vid plötsliga dödsfall kunde påverka 

sjuksköterskornas privatliv och känslor negativt (Bremer et al., 2012; Socorro et al., 2001). 

Detta kunde i sin tur leda till en känsla av rädsla och osäkerhet samt en inadekvat kapacitet att 

möta de närståendes plötsliga sorg. Sjuksköterskorna använde sig av olika metoder för att 

distansera sig emotionellt, exempelvis genom att söka stöd hos kollegor, sysselsätta sig med 

roande aktiviteter, be eller ta ledigt från jobbet (Yim Wah et al., 2013). 

 Studien av Socorro et al. (2001) visade att mötet med närstående, då döden var dramatisk 

och tragisk, påverkade sjuksköterskorna mer än när döden var väntad, som vid ålderdom. Då 

upplevdes döden mer som en naturlig process, vilket inte är fallet vid exempelvis självmord 

eller olyckor. Något som hade en betydande roll i hur sjuksköterskorna hanterade patienters 

döende och deras närstående kunde vara om patienten var medveten om den annalkande 

döden eller den avlidnes ålder (Brysiewicz & Bhengu, 2000).  
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7.3#Rädslan#för#närståendes#eventuella#reaktioner##

I flera av studierna framkom det att sjuksköterskorna reflekterade över vilken respons de 

möjligtvis skulle mötas av i mötet med plötsligt sörjande närstående (Bremer et al., 2012; 

Brysiewicz & Bhengu, 2000; Kurian et al., 2014; Rejnö et al., 2012; Socorro et al., 2001; Tye, 

1993; Yim Wah et al., 2013). Sjuksköterskorna kunde uppleva en rädsla för att de närstående 

skulle projicera sin ilska på personalen, då tidigare erfarenheter av dessa möten var att de 

blivit anklagade (Brysiewicz & Bhengu, 2000; Yim Wah et al., 2013). I en sydafrikansk 

intervjustudie framkom det att sjuksköterskor upplevde det som en stressande situation då ett 

dödsbesked skulle framföras till de närstående (Brysiewicz & Bhengu, 2000). Sorg, ilska eller 

förnekelse var ord som sjuksköterskorna använde för att beskriva reaktionen de kunde mötas 

av. Att den oväntade döden kom som en chock för de närstående beskrevs av sjuksköterskor 

arbetande på en strokeavdelning i Sverige (Rejnö et al., 2012). De upplevde att mötet med de 

närstående var av annan karaktär och krävde ytterligare omsorg, då de inte fått tid eller 

möjlighet att bearbeta den annalkande döden, som exempelvis efter en längre sjukdomstid. De 

närstående var i chockliknande tillstånd och glömde lätt bort att sköta sina egna behov, vilket 

ledde till högre arbetsbelastning på sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet. 

 Ett sätt som användes för att bättre kunna möta de närstående i deras sorg var att försöka 

sätta sig in i deras situation och bli emotionellt engagerad, då såg sjuksköterskorna de 

närståendes reaktioner och klagomål som resonabla (Rejnö et al., 2012; Yim Wah et al., 

2013). Närstående kunde komma med många frågor och behövde få situationen förklarad för 

att sedan kunna lita på att personalen utförde adekvat vård. 

 

7.4#Upplevelsen#av#bristande#utbildning#och#kunskap#

Att kunskap och utbildning värderades högt framkom i flertalet studier (Bremer et al., 2012; 

Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Kurian et al., 2014; Socorro et al., 2001; Tye, 1993; Yim Wah et 

al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att de inte fått tillräcklig utbildning och saknade 

kunskap i att möta sörjande närstående till patienter som avlidit plötsligt. Att sjuksköterskorna 

ansåg att vården inte utfördes evidensbaserat framkom i två studier av Hallgrimsdottir (2000, 

2004), de ansåg att en bidragande faktor till detta var den bristande kunskapen i ämnet. På 

grund av den otillräckliga utbildningen skaffade sig sjuksköterskorna kunskap genom att 

exempelvis observera kollegor eller genom sina egna erfarenheter, samt att omgivningen hade 

en betydande roll gällande lärandet (Socorro et al., 2001; Yim Wah et al., 2013). 
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 Trots återkommande möten med plötsligt sörjande närstående upplevde sjuksköterskorna 

att de saknade kunskap (Socorro et al., 2001). Att vårda plötsligt sörjande sågs som den 

svåraste uppgiften i att möta närstående, vilket sjuksköterskorna i studien kopplade till bristen 

på kunskap. (Hallgrimsdottir, 2004). De sjuksköterskor som fått utbildning beskrev den 

teoretiska kunskapen som bortglömd, medan den praktiska kunskapen successivt ökade i takt 

med att de mötte fler närstående (Socorro et al., 2001). 

 

7.5#Upplevelsen#av#bristande#resurser#

I majoriteten av studierna framkom det att sjuksköterskorna saknade resurser och riktlinjer för 

att möta plötsligt sörjande närstående (Bremer et al., 2012; Hallgrimsdottir, 2000, 2004; 

Socorro et al., 2001; Tye, 1993; Yim Wah et al., 2013). Tydligare och utförligare riktlinjer var 

önskat av sjuksköterskorna, speciellt angående ansvarsfördelning av arbetsuppgifter, 

exempelvis vem som ansvarar för att informera de närstående vid plötsliga dödsfall, samt vem 

som ansvarar för det fortsatta stödet (Bremer et al., 2012; Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Yim 

Wah et al., 2013). En intervjustudie av Bremer et al. (2012) visade att vården till plötsligt 

sörjande närstående utfördes utan tydliga riktlinjer och var baserad på personliga erfarenheter. 

 Något som påverkade mötet med de närstående negativt var bristen på personal och tid hos 

sjuksköterskorna (Socorro et al., 2001; Hallgrimsdottir, 2000; Rejnö et al., 2013). Detta ledde 

till att sjuksköterskorna upplevde att de inte hade möjlighet att tillgodose de närstående med 

tillräcklig omsorg. Sjuksköterskorna upplevde även att tidsbrist bidrog till att de inte sökte 

återkoppling från närstående angående mötet, för att sedan kunna utveckla sin personliga 

kompetens (Hallgrimsdottir, 2004). Däremot visade en studie på skotska sjuksköterskor att en 

annan faktor som ledde till att återkoppling inte skedde var ovissheten kring möjligheten att få 

återkoppling (Hallgrimsdottir, 2000). 

 I en studie av Tye (1993) framkom det att sjuksköterskorna upplevde det viktigt att kunna 

erbjuda de närstående en ansvarande sjuksköterska som fanns närvarande under hela 

vistelsen. Sjuksköterskor beskrev även att saknaden av faciliteter, som tillgång till rum för 

närstående, bidrog till att kvalitén på vården påverkades negativt (Hallgrimsdottir, 2000, 

2004; Socorro et al., 2001; Tye, 1993; Yim Wah et al., 2013). Trots denna brist gjorde 

sjuksköterskorna sitt yttersta för att utse lämplig plats där de kunde möta de närstående. Även 

Socorro et al. (2001) tog upp att sjuksköterskorna ansåg sig inte ha möjlighet att förbereda sig 

inför mötet med plötsligt sörjande närstående, på grund av tidsbrist, vilket ledde till att de 

gärna delegerade över mötet till en kollega. 
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 Sjuksköterskor ansåg att den tillgängliga informationen för de närstående var bristfällig 

(Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Socorro et al., 2001; Tye, 1993). Många sjuksköterskor önskade 

skriven information att lämna till de närstående efter ett plötsligt dödsfall. De sjuksköterskor 

som hade möjlighet att lämna broschyrer ansåg ändock att dessa inte innehöll tillräckligt med 

information. Innehållet i den önskade informationen var exempelvis telefonnummer till 

lämpliga stödinstanser och information om vad som händer efter döden, så som etiska, 

religiösa och juridiska frågor. Det framkom i Hallgrimsdottirs studie (2004) att det saknades 

information skriven på olika språk och för familjer med olika kulturella bakgrunder. 

 

8#Diskussion#

Nedan diskuteras metod och resultat i denna litteraturöversikt. I metoddiskussionen tas 

metodens styrkor och svagheter upp, dessutom görs en analys av litteratursökningen. Under 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet utifrån copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984; 

Folkman & Moskovitz, 2000; Folkman, 2008, 2010) och Katie Erikssons (1993, 2002) 

definition av begreppet hälsa. 

 

8.1#Metoddiskussion#

I en metoddiskussion ska arbetets metodval diskuteras, granskas och värderas (Friberg, 

2012b). Att antalet valda studier endast är nio kan påverka resultatet negativt och ses som en 

svaghet i litteraturöversikten, då fler studier skulle styrka resultatet ytterligare. Vid analys av 

studierna minskades risken för att resultatet påverkades av författarnas förförståelse, då de var 

medvetna om den redan innan sökorden valdes och reflekterade över den under arbetets gång, 

vilket kan ses som en styrka. Materialet som användes till resultatet var uteslutande på 

engelska, och gav därmed utrymme för eventuell språkförbistring. Genom att författarna läste 

och tolkade studierna i första hand var för sig och sedan diskuterade tillsammans minskade 

risken för feltolkningar i översättningen till svenska, vilket kan ses som en styrka.  

 Vid sökningen av studier kan många styrkor ses. Att flertalet databaser har använts, samt 

att författarna använt sig av booeliska sökord och trunkering ledde till att ett stort antal studier 

inkluderades i sökningarna. Att författarna inte valt att begränsa sig till vissa årtal var på 

grund av svårigheten att finna studier som passade litteraturöversiktens syfte. Trots att 

studierna skiljde sig i publiceringsår, 1993-2015, kunde ingen märkbar skillnad urskiljas i 

deras resultat vilket leder till att författarna ser detta som en styrka. Genom att begränsningen 

inte infördes minskade författarna risken att gå miste om andra studier, vilket är en styrka i 
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litteraturöversikten. Författarna valde att exkludera ett antal studier på grund av de 

begränsningar som införts i sökningarna. En av begränsningarna var plötsligt dödsfall som 

drabbar vuxna, över 18 år då sjuksköterskans upplevelse av mötet med närstående skulle 

kunna påverkas av åldern på den avlidne. Författarna valde dock att inte begränsa sökningarna 

till vad orsaken av det plötsliga dödsfallet var, då det också är något som skulle kunna 

påverka upplevelsen hos sjuksköterskan. Detta är något som kan ses som en svaghet i arbetet, 

anledningen till att begränsningen inte har skett var att det inte gick att urskilja orsaken till 

dödsfallets i majoriteten av de funna studierna. Det gick inte heller att urskilja i studierna 

huruvida resultatet visade på allmänsjuksköterskors upplevelser, då flertalet studier 

innefattade sjuksköterskor med olika utbildningsnivåer. En bidragande faktor till detta kan 

vara att utbildningsnivåerna för sjuksköterskor kan variera i olika delar av världen. Detta kan 

ses som en svaghet i litteraturöversikten. 

 De olika studiernas geografiska plats skiljde sig markant, trots detta upplevde 

sjuksköterskorna i de olika studierna mötet med plötsligt sörjande närstående väldigt lika. 

Litteraturöversikten visar därmed på att sjuksköterskornas upplevelse är till viss del 

oberoende av religionen och kulturen i de olika länderna. Detta ses som en styrka i arbetet, då 

resultatet är relevant för sjuksköterskor med olika kulturella bakgrunder och religiösa 

tillhörigheter. Sjuksköterskorna i studierna kan ha haft olika ansvarsområden beroende på 

geografisk plats och utbildningsnivå, men upplevelsen av mötet påverkas inte av detta och 

därmed är resultatet även applicerbart i andra yrkeskategorier som hanterar närstående efter 

plötsliga dödsfall. 

 De valda teoretiska utgångspunkterna, som nedan diskuteras, var applicerbara på resultatet 

och gav författarna en djupare förståelse av sjuksköterskornas upplevelser. Därmed kan de 

teoretiska utgångspunkterna ses som en styrka i litteraturöversikten, då dessa har hjälpt 

författarna att fördjupa sig i och bearbeta resultatet. Det kan ses som en styrka att författarna 

till denna litteraturöversikt varit två, då de kunnat reflektera över och diskutera materialet 

tillsammans för att skapa en djupare förståelse. Samarbetet mellan författarna har varit 

framgångsrikt. Det har bidragit till ytterligare kunskap och författarna har kompletterat 

varandras styrkor och svagheter under arbetets gång. 
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8.2#Resultatdiskussion#

Friberg (2012b) skriver att viktiga delar ur resultatet bör diskuteras och återkopplas till den 

teoretiska referensramen i arbetet. Ett antal punkter ur litteraturöversiktens resultat har valts ut 

som vi anser vara av vikt att diskutera. 

 

8.2.1!Emotionell!påverkan!

I litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskorna upplevde det som deras 

ansvar att vårda närstående till patienter som plötsligt avlidit. I en studie av Fridh, Forsberg 

och Bergbom (2009) uttryckte sjuksköterskor arbetande på en intensivvårdsavdelning, att den 

viktigaste omvårdnadsåtgärden vid en patients plötsliga död var att vara närvarande och 

tillgänglig för de närstående för att kunna stödja och ge tröst. När den närstående befinner sig 

i sorg kan en känsla av hopplöshet träda in. Eriksson (1993) skriver att när människan går in i 

passiv hopplöshet har den professionella vårdaren en uppgift att tillträda som 

ställföreträdande hopp. Att ta små steg, se hopp i morgondagen och ställa kortsiktiga mål är 

exempel på hur sjuksköterskan kan hjälpa de närstående att finna hopp. I resultatet 

framkommer det att sjuksköterskorna upplever sig ha en stor roll i stödjandet av de närstående 

för att de skulle komma tillrätta med sin sorg. Genom Erikssons (1993, 2002, 2014) teori 

kring hälsa kan man se att sjuksköterskorna har som uppgift att stödja och vårda de 

närstående som befinner sig i sorg, vilket sjuksköterskorna i resultatet även anser vara av vikt. 

En studie av Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers och Domian (2010) visade att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte borde sörja avlidna patienter, utan att de skulle förhålla 

sig professionellt. De ansåg att deras uppgift snarare var att hjälpa de närstående i deras sorg, 

och sedan gå vidare till nästa patient. De flesta sjuksköterskor kom däremot senare till insikt 

med att det var naturligt att sörja över en annan människas död, vilket gjorde att de tillät sig 

bli emotionellt påverkade. Att sjuksköterskan upplever det som sitt ansvar, men inte upplever 

sig ha tillgång till förutsättningar i form av exempelvis tid och personal för att vårda 

närstående vid plötsliga dödsfall, kan leda till att hen upplever det emotionellt påfrestande. 

Den emotionella påfrestningen sjuksköterskan upplever kan utgöra ett hinder för hälsan, och 

Eriksson (1993) benämner dessa som hälsohinder. 

 Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskorna upplever mötet med närstående 

som emotionellt påfrestande. Denna påfrestning kan utgöra ett hälsohinder hos sjuksköterskan 

och vara ett hot mot hens välbefinnande (Eriksson, 1993). Välbehag erfars av människan då 

hen inte upplever några hälsohinder och leder till en upplevelse av välbefinnande. För att 
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vidare uppleva hälsa menar Eriksson (1993) att sundhet och friskhet är viktiga komponenter 

och för att sjuksköterskan ska kunna vårda andra människor, krävs det att hen också vårdar 

sig själv. Sjuksköterskans egen hälsa är en förutsättning för att kunna bidra med god vård som 

leder till hälsa hos den som vårdas. 

 Sjuksköterskorna i Fridh, Forsberg och Bergboms (2009) studie ansåg att vårdandet av de 

närstående inte upphörde förrän de lämnat avdelningen. De såg det som sin skyldighet att 

motivera de närstående till att komma in till avdelningen för att träffa patienten och samtala 

med personalen. Trots detta, visar resultatet att sjuksköterskan ändock drar sig från att möta 

närstående, och upplever situationen som emotionellt påfrestande. Att dra sig undan från en 

emotionellt påfrestande situation kan kopplas till emotionsfokuserade copingstrategier, då 

sjuksköterskan känner att situationen inte är hanterbar och därmed aktivt väljer att inte utsätta 

sig för den (Lazarus & Folkman, 1984; Folkman, 2008). 

 Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplever att deras privatliv påverkas av mötena 

med närstående, vilket kan tyda på att de har en svårighet att distansera sig. En tolkning av 

detta kan vara att vissa sjuksköterskor har svårt att använda sig av emotionsfokuserade 

copingstrategier och har en inadekvat kapacitet att distansera sig emotionellt. Det kan även 

tolkas som att sjuksköterskorna, till följd av distanseringen av sina egna emotioner, upplever 

dessa känslor i efterhand. Många sjuksköterskor upplever även sömnsvårigheter, vilket kan 

vara en följd av den bristande förmågan att distansera sig. Eriksson (1993) talar om vikten av 

friskhet och sundhet, den objektiva dimensionen, för upplevelsen av hälsa. Att 

sjuksköterskorna lider av sömnsvårigheter kan innebära en påfrestning för den fysiska 

kroppen och därmed utgöra ett hälsohinder.  

 Lazarus och Folkman (1984) beskriver att hur en individ använder sig av copingstrategier 

är beroende på hens resurser. Dessa resurser kan vara hälsa och energi, samt att ens 

existentiella tro har en motiverande effekt för förmågan att ha energi till att använda sig av 

copingstrategier. Även Eriksson (1993) talar om den existentiella tron som en grund för 

upplevelsen av hälsa. Hon menar att människan inte är kapabel till att uppleva hälsa utan en 

tro, men att enbart tron i sig inte kan leda till hälsa. I resultatet framkommer det att somliga 

sjuksköterskor ber som ett sätt att hantera påfrestande emotioner och vänder sig till en 

existentiell tro för att nå en upplevelse av hälsa. Att vända sig till sin tro kan också vara ett 

sätt att skapa mening i rådande situationer, vilket är grunden i meningsskapande 

copingstrategier (Folkman, 2010).  
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8.2.2!De!yttre!faktorernas!påverkan!

Stressen som sjuksköterskorna upplever inför mötet med de närstående, och svårigheten att 

distansera sig, tillsammans med osäkerheten som uppkommer på grund av den oklara 

ansvarsfördelningen kan leda till en inadekvat kapacitet att möta de närstående. Lazarus 

(2006) säger att höga krav och lite resurser leder till en ökad känsla av stress, och i 

litteraturöversiktens resultat framkommer det att sjuksköterskorna upplever sig ha en hög 

arbetsbelastning, bland annat på grund av tids- och personalbrist. I en studie av Lu, Sun, 

Hong, Fan, Kon & Li (2015) framkom det att den främsta anledningen till att sjuksköterskor, 

arbetande på en akutmottagning, upplevde stress var hög arbetsbelastning och tidsbrist. Mains 

(2002) studie visade att utbildning och personal var något som saknades även då dödsfallen 

inte var plötsliga. Detta visar att det även råder en stor brist på utbildning och resurser 

gällande möten med närstående vid dödsfall, oavsett dödens karaktär. De brister som 

sjuksköterskorna erfar kan vara några av orsakerna som leder till att sjuksköterskorna 

upplever stress.  

 Eriksson (1993) talar om stress som en av de yttre påfrestningar som kan påverka 

människans hälsa negativt. Hon benämner faktorer som bidrar till ohälsa som hälsohinder, 

och dessa hinder kan finnas i ens omvärld, medvärld eller inom en själv. Samspelet med den 

sociala och kulturella omvärlden är något som påverkar hälsan. I litteraturöversiktens resultat 

framkommer det att hälsohinder förkommer både i sjuksköterskans omvärld, i form av 

organisatoriska brister och brister på resurser, samt inom sjuksköterskan själv som negativa 

emotioner. Materiella resurser och ett socialt stöd är en tillgång för människan och ökar 

möjligheten till att lyckas med att använda sig av copingstrategier, då dessa kräver en 

ansträngning (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

8.2.3!Sjuksköterskans!kompetens!

I en studie av Main (2002) framkom det att sjuksköterskor med lång erfarenhet hade lättare att 

möta närstående efter dödsfall, medan nyutbildade sjuksköterskor drog sig undan från dessa 

möten i högre utsträckning. I litteraturöversiktens resultat framkommer det att 

sjuksköterskorna skaffade sig kunskap genom egna erfarenheter och att den praktiska 

kunskapen ökade i takt med att de mötte fler närstående. Sjuksköterskorna hämtade även 

kunskap genom att observera kollegor. Detta kan därmed vara en anledning till att 

sjuksköterskor med mer erfarenhet inte upplever samma stress inför dessa möten, då 

sjuksköterskorna i Mains (2002) studie också angav att de lärde sig av sina erfarenheter. 
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Huruvida sjuksköterskorna upplever möten med närstående olika beroende på erfarenhet går 

inte att urskilja i resultatet. En studie av Tye (1996) visar att samtliga av de sjuksköterskor 

som genomgått en kurs i att möta plötsligt sörjande närstående kände sig mer förberedda inför 

mötet. Detta styrker litteraturöversiktens resultat då det tyder på att utbildning är en viktig 

faktor för att sjuksköterskorna ska kunna hantera dessa möten och de emotionella 

påfrestningar som följer. 

 Att skaffa sig kunskap genom att söka stöd och råd hos kollegor, kan enligt Folkman och 

Moskovitz (2000) vara en del av problemfokuserade copingstrategier. Genom att ta tag i det 

aktuella problemet och skaffa sig kunskap om nya tillvägagångssätt att hantera mötet med 

närstående kan sjuksköterskorna minska den stress som de upplever. Detta kan även öka tron 

på sig själv och sin egen förmåga att stötta och hjälpa närstående. Den vanligaste 

copingstrategi sjuksköterskor inom akutsjukvården använde sig av var den problemlösande 

visade en studie av Mendonça Ribeiro, Alcalá Pompeo, Pinto och de Cassia Helú Mendonça 

Ribiero (2015) som baserades på Lazarus och Folkmans definition av copingstrategier. 

Eriksson (1993) menar att självförtroendet gör det möjligt att utveckla en förmåga att hjälpa 

andra, vilket i sin tur leder till att människan växer. Harris Kalfoss (2011) talar om att mötet 

med närstående kan upplevas svårt och utgöra ett hot mot självuppfattningen samt att tankar 

om egna uppfattningar och värden kan aktiveras. 

 

8.3#Kliniska#implikationer#

Resultatet av denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskorna upplever sig sakna utbildning 

och kunskap i att möta närstående som drabbats av en smärtsam förlust. Att ge 

sjuksköterskorna kontinuerlig och ytterligare utbildning i ämnet kan leda till att närstående får 

en bättre start i sin sorgbearbetning samt att sjuksköterskans osäkerhet i mötet kan mildras. 

Resultatet visar även att sjuksköterskorna är i behov av ytterligare stöd för att kunna hantera 

den emotionella påfrestning de utsätts för. Detta skulle kunna göras med hjälp av debriefing 

eller handledning med reflektion. Det framkommer att sjuksköterskorna saknar resurser i form 

av närståenderum samt riktlinjer att förhålla sig till. Utveckling av tydliga riktlinjer är av stor 

vikt för att underlätta mötet med närstående som befinner sig i akut kris. Utformning av 

informationsblad att lämna till de närstående efter ett dödsfall upplevs också av 

sjuksköterskorna vara en brist, speciellt på olika språk eller utformat för olika kulturer. Att ge 

de närstående information kring olika stödinstanser anses av sjuksköterskorna i 

litteraturöversikten vara nödvändigt för den kommande sorgbearbetningen.  
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8.4#Förslag#till#fortsatt#forskning##

Författarna till denna litteraturöversikt har under arbetets gång ställt sig flera frågeställningar 

som är av intresse att forska vidare kring. En frågeställning är hur utbildning för 

sjuksköterskor som utsätts för dessa situationer skulle utformas för att de skulle uppleva att 

situationen lättare kan hanteras. Vad sjuksköterskor känner att de är i behov av för typ av 

stöd, samt hur det stödet skulle utformas anser författarna vara av vikt att undersöka. Detta för 

att sjuksköterskorna ska uppleva att den hjälp och stöd som ges leder till att de kan hantera de 

emotionella påfrestningar de utsätts för. Ytterligare ett förslag till forskning är huruvida 

utbildning och stöd som ges till sjuksköterskorna varierar beroende på arbetsplats. 

Sjuksköterskors erfarenheter kan tas tillvara på och hjälpa utvecklingen av utbildnings- och 

stödprogram. Fortsatt forskning kring mötet mellan sjuksköterskor och plötsligt sörjande 

närstående kan resultera i ett bättre bemötande av de närstående samt bättre förutsättningar till 

stöd för båda parter.  

 

9#Slutsats#

Resultatet av denna litteraturöversikt, som syftar till att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

mötet med närstående efter plötsliga dödsfall, visar att mötet upplevs av sjuksköterskan som 

emotionellt påfrestande. Kunskapen och utbildningen i att möta närstående vid plötsliga 

dödsfall ses av flertalet sjuksköterskor som bristfällig eller helt utebliven, likasåväl materiella 

resurser på arbetsplatsen. Plats-, personal- och tidsbrist är en bidragande faktor till att 

sjuksköterskorna upplever mötet stressfullt och emotionellt påfrestande. Sjuksköterskorna 

anser även att riktlinjer och tydlig ansvarsfördelning är en brist, tillsammans med otillräcklig 

information att lämna till de närstående. Trots den otydliga ansvarsfördelningen och bristen 

på riktlinjer ansåg ändå sjuksköterskorna att det var deras ansvar och arbetsuppgift att möta de 

närstående i denna situation. Sjuksköterskorna kunde ändock dra sig undan för att möta de 

närstående och sysselsätta sig med andra arbetsuppgifter, exempelvis på grund av en rädsla 

för eventuella reaktioner som de möjligtvis kunde mötas av. 
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Metod: Kvalitativ. 
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Etiskt godkännande: Av 
University research ethics 
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Journal of 
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Metod: Kvalitativ. 
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Fenomenologisk analysmetod. 
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Department of ethics committee 
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Sjuksköterskorna upplevde att 
erfarenhet har gett dem mer kunskap i 
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utbildning. De kände sig rädda och 
osäkra i mötet, relaterat till bristfällig 
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perceptions of the 
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Journal of 
Advanced 
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Att identifiera 
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uppfattningar om hjälpfulla 
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Metod: Mixad metod. 
 
Urval: 52 sjuksköterskor arbetande 
på någon av tre akutmottagningar i 
London. 
 
Datainsamling: Frågeformulär 
 
Analys: Deskriptiv statistik. 
 
Etiskt godkännande: Framgår ej. 

Sjuksköterskorna ansåg att det 
viktigaste var att ta hand om de 
närstående direkt när de kom till 
avdelningen. De tyckte det var svårt att 
tala med de anhöriga och var rädda att 
göra dem mer upprörda. 
Sjuksköterskorna kände sig inte 
förberedda att möta dessa anhöriga och 
ansåg att de saknade utbildning. 
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över att vara uppgiftsorienterade och 
styrda av sjukhusets rutiner. 

 


