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Abstrakt 

Bakgrund: Ett plötsligt dödsfall sker oväntat och kan förekomma i alla åldrar. 

Det är ofta chockerande och omskakande för närstående. Begreppet närstående 

har en bred betydelse och syftar till vilka patienten ser som sina närmaste i ett 

sjukvårdssammanhang. Vid ett plötsligt dödsfall kan den närstående uppleva 

sorg. Sjuksköterskan möter ofta den närstående i den akuta kris som kan uppstå 

i samband med sorgeprocessen. Sjuksköterskan ska ge stöd och information till 

den närstående med målet att främja hälsa. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med 

närstående efter ett plötsligt dödsfall. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med systematiska 

sökningar. Åtta vetenskapliga artiklar inkluderades, fem av kvalitativ och tre 

av kvantitativ design. Sökningar genomfördes i CINAHL with full text, 

Medline och PsycINFO. Krav- kontroll modellen användes som teoretisk 

referensram. 

Resultat: Resultatet består av fyra huvudkategorier; Sjuksköterskans upplevda 

roll, bristande resurser, bristande kunskap och utbildning & sjuksköterskans 

emotionella påfrestningar i mötet. 

Slutsats: Sjuksköterskor upplever att de har ett ansvar att ta hand om både 

patient och närstående och att det är en krävande situation. De faktorer som gör 

att mötet upplevs krävande är att sjuksköterskorna anser att de saknar 

utbildning och resurser för att kunna ge närstående ett bra bemötande och en 

god omvårdnad. Sjuksköterskornas egna känslor påverkar också hur mötet blir 

och de anser att ett bättre stöd behövs för att situationen ska upplevas mindre 

stressande. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, närstående, upplevelse, plötsligt död, krav- kontroll 

modell. 
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1. Inledning 
Författarna har under deras tidigare arbeten och verksamhetsförlagda 

utbildningar lagt märke till att ett plötsligt dödsfall kan innebära en påfrestande 

situation för den legitimerade sjuksköterskan. Ett möte med närstående är en 

uppgift som sjuksköterskan ställs inför, där emotionella känslor och samtal 

som är svåra att förbereda sig på kan förekomma. Tanken med denna studie var 

att få en fördjupning inom området, för att få bättre förutsättningar att möta 

närstående efter ett plötsligt dödsfall. 

2. Bakgrund 
 

2.1 Plötsligt dödsfall 
I lagen om kriterier för bestämmande av en människas död (SFS 1987:269) kan 

en människa förklaras död när hjärnans samtliga funktioner totalt eller 

oåterkalleligt fallit bort. I Sverige dog omkring 91 000 personer år 2015 

(Socialstyrelsen, 2016).  Det framgår dock inte hur många som dör plötsligt 

eller oväntat. 

Plötsliga dödsfall kan förekomma i alla åldrar. Det kan innebära att en person 

dör genom en olyckshändelse eller får oväntade komplikationer av en sjukdom 

eller behandling. Det är ofta chockerande och omskakande för närstående då 

situationen förändras dramatiskt i och med dödsfallet. Ett dödsfall som sker 

plötsligt kan också vara dramatiskt. Exempel på dramatiska dödsfall är mord 

och självmord. De är inte bara oväntade utan även våldsamma (Jakobsson, 

Anderson & Öhlén, 2009). Plötslig död definieras enligt nationalencyklopedin 

(u.å) som ett dödsfall som beror på sjukdom och som inträffar omedelbart, utan 

föregående symtom eller inom en timme efter symtomens början. Vanliga 

orsaker till ett plötsligt dödsfall är hjärtinfarkt, lungembolism och 

hjärnblödning.   

 

2.2 Närstående och deras roll inom vården 
Begreppet anhörig är ofta förknippat till relation via blodsband, äktenskap eller 

samboförhållande. Närstående har en bredare betydelse och syftar till i 

sjukvårdssammanhang vilka patienten ser som sina närmast stående. Det kan 
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sträcka sig utanför familjen och vara exempelvis grannar eller nära vänner 

(Benzein, Hagberg & Saveman, 2009). 

Närstående har alltid haft en central roll inom vården, den rollen har dock 

förändrats då samhällets struktur har ändrats och utvecklats. Från att personer 

med sjukdomar eller funktionshinder vårdats i hemmet av sina närstående har 

mer ansvar förflyttats till sjukvården och samhället. Idag ska närstående som 

vårdar en sjuk eller funktionshindrad person få hjälp från olika instanser. Både 

i Sverige och internationellt är närstående och deras roll som vårdare ett 

etablerat forskningsområde (Carlsson & Wennman-Larsen, 2009). Familj och 

närstående till den som drabbats av en sjukdom måste idag ses som en resurs 

och deras behov samt åsikter måste involveras i omvårdnaden. Det kan också 

vara av betydelse för den som är sjuk att ha sina närstående nära då det kan 

vara betryggande och inge en känsla av lugn (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2009). Närstående har blivit mer kunskapssökande när en familjemedlem är 

svårt sjuk. De vill komma underfund med hur sjuk den närstående är och vill 

ha så mycket information som möjligt kring symptom, diagnos och prognos för 

att kunna öka sin egen förståelse. Detta är dock mer kopplat till när en person 

har en obotlig irreversibel sjukdom och döden är väntad (Jakobsson, Andersson 

& Öhlén, 2012). Döden och döendet har under de senaste decennierna 

förändrats. Från att personen vårdats i hemmet och varit en 

familjeangelägenhet till en samhällsangelägenhet inom sjukvården. Idag är ofta 

närstående passiva åskådare och överlämnar döendet till professionell personal. 

För de flesta människor är döden obekant och mycket skrämmande (Kock-

Redfors, 2012). 

    

2.3 Närståendes behov efter dödsfall 
Närstående kan reagera olika när en person plötsligt och oväntat dör. Li, Chan 

och Lee (2002) har genomfört en studie för att visa vilka omvårdnadsåtgärder 

som närstående anser vara mest hjälpsamma efter ett plötsligt dödsfall. De 

närstående anser att de mest hjälpsamma åtgärderna är att få information, få se 

den avlidne och individuella samt religiösa vanor respekteras. I en 

litteraturstudie av Purves och Edwards (2005) så finner de att närstående vill 

bli bemötta så snabbt som möjligt efter att en anhörig har gått bort. De vill 

också att personalen som möter dem ska vara lugna och kunna förklara enkelt 

vad som har skett med specifika termer och använder sig av ordet “död” för att 

de närstående ska känna att de får trovärdig information och de får ett 

förtroende för personalen. Att få se den avlidne är också något som närstående 

anser vara betydelsefullt, det ger dem en känsla av att få ett avslut och att de får 

en chans att säga “adjö”. Om de närstående inte är närvarande vid dödstillfället 

så är det ännu viktigare att det får en chans att se den avlidne (Li et al, 2002, 

Purves & Edwards, 2005, Kent & McDowell, 2004). 

 

2.4 Sorg och kris hos närstående 
Att vara närstående till en person som dör är förknippat med en sorgeprocess. 

Det är en allmänmänsklig känslomässig reaktion. Att uppleva sorg kan 

förknippas med en känsla av brännande smärta då vi definierar och känner oss 

själva genom relationer. Vid förlust av en nära vän som bygger på en stark 



3 
 

relation innebär det ofta multipla förluster för självet (Jakobsson, Andersson & 

Öhlén, 2012). När en person dör som har haft en långvarig relation med en 

annan, ökar dödlighetsrisken statistiskt sett för den efterlevande under de 

närmaste åren. Vid uppföljning av nära anhöriga till plötsligt, oväntat och för 

tidigt döda personer har den psykiska sjukligheten rapporterats vara 50-60%. 

Om dödsfallet dessutom varit dramatiskt eller att den döda kroppen saknas, 

ökar ofta sjukligheten till 70-80% i långtidsuppföljningar hos den närstående 

(Cullberg, 2006). 

   När döden sker oväntat har närstående ett större behov av stöd. Närstående 

kan vara chockade av beskedet, de kan till exempel inte ha hunnit ta farväl och 

bett om förlåtelse för avgörande händelser. När vårdpersonal inte kan bota 

patienten finns det alltid en möjlighet att trösta de närstående och lindra deras 

sorgearbete (Kock-Redfors, 2012). 

 

2.5 Krisens olika faser  
Akuta separationer, död eller skilsmässor är exempel på situationer som kan 

bidra till upplevelser av övergivenhet, självförkastelse och/eller kris. 

Övergivenhetsupplevelsen är den mest akuta med en tendens till 

självdestruktiva eller aggressiva handlingar. Den traumatiska krisen har fyra 

naturliga faser; chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringen. 

Chockfasen varar från ett kort ögonblick till några dygn. Under chockfasen 

skjuter individen verkligheten ifrån sig med all kraft och personen kan i 

efterhand ha svårt att minnas vad som sagts eller skett. Det är viktigt att den 

person som ger medicinsk information har kännedom om chockfasen 

(Cullberg, 2006). 

Chockfasen och reaktionsfasen utgör tillsammans den akuta krisen. Den akuta 

krisen bör inte pågå längre än fyra till sex veckor. När personen börjar öppna 

ögonen för det som har skett börjar reaktionsfasen. Personens börjar då försöka 

hitta förklaringar till situationen genom frågor. Försvarsmekanismerna som 

skedde under chockfasen börjar mobiliseras (Cullberg, 2006). Vid plötsliga 

dödsfall möter sjuksköterskan vanligtvis närstående i chockfasen och 

reaktionsfasen (Kock-Redfors, 2012). 

 

2.6 Sjuksköterskans roll 
Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) arbetar sjuksköterskan efter 

fyra grundläggande ansvarsområden; främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan delar ett ansvar med 

samhället för att starta och främja insatser som tillgodoser allmänhetens hälsa 

och sociala behov. Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) ska 

sjuksköterskan kommunicera med patienter, närstående, personal och andra på 

ett respektfullt, empatiskt och lyhört sätt. De ska i dialog med patient och/eller 

närstående ge stöd och vägledning för att öka delaktigheten i vården. 

Sjuksköterskan är ansvarig för information, undervisning och att ge stöd till 

patienter och/eller anhöriga. Målet är att främja hälsa och förhindra ohälsa. 

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

efterlevande. Det finns dock inga fastställda riktlinjer gällande vem som ska 

lämna dödsbeskedet och hur det ska gå till. Det är upp till verksamhetschefen 

att se till att dödsbesked lämnas till närstående. Det är endast en läkare som får 
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skriva ett dödsintyg, sedan får situationen avgöra vem som är bäst lämpad att 

ge beskedet (Socialstyrelsen, 1996). Den ansvariga läkaren skall informera 

närstående vid upprepade tillfällen och meddela den ansvariga sjuksköterskan 

vilket budskap som förmedlas till de närstående. I de flesta vårdsituationer har 

sjuksköterskan en närmare relation till de närstående jämfört med läkaren 

(Kock-Redfors, 2012). 

 

2.7 Krav- kontrollmodellen  
Karasek och Thorell (1990) har tagit fram en modell som beskriver relationen 

mellan yttre psykiska krav, möjligheter till beslutsutrymme och stöd som 

människan får i sin miljö, modellen heter krav-kontrollmodellen. Modellen 

beskriver de yttre krav individen har i förhållande till stödet en människa kan 

få och den kontroll som upplevs. Den används ofta till att kartlägga 

psykosociala förhållanden på arbetsplatser. 

Modellen består alltså av tre delar; krav, beslutsutrymme och stöd. Den första 

delen krav, innefattar de krav som förväntas utföras av en människa. Andra 

delen, beslutsutrymme är de möjligheter till att fatta beslut och att påverka den 

egna arbetssituationen. Den tredje delen beskriver vilket stöd som ges från 

arbetsplatsen. Att ha låga krav, högt beslutsutrymme och högt stöd inom 

arbetet uppnås det “ideala”-arbetet vilket minskar risken för stress och 

sjukdom. Om det istället är höga krav, lågt beslutsutrymme och lågt stöd finns 

det en ökad risk för att hälsan påverkas negativt (Theorell, 2012). 

Denna modell används som teoretisk referensram inom arbetet då det ställs 

krav på sjuksköterskan från de närstående och de måste då finnas möjlighet till 

beslutsutrymme och att det finns stöd att få från arbetsplatsen och kollegor. 

 

2.8 Problemformulering 
Att patienter plötsligt går bort är något som kan ske inom de flesta 

vårdverksamheter. Det plötsliga dödsfallet kan påverka deras närstående och 

kan leda till en stor livsförändring. Alla närstående reagerar olika och det kan 

finnas behov hos dem som sjuksköterskan måste kunna uppfylla. Att arbeta 

som sjuksköterska innebär att arbeta hälsofrämjande. Sjuksköterskan måste 

kunna hjälpa närstående att ta sig igenom den kris som kan uppstå. 

3. Syfte 
Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med närstående efter ett 

plötsligt dödsfall. 

4. Metod 
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4.1 Design 
Studien är en litteraturstudie med systematiska sökningar och har en deskriptiv 

design. Systematiska sökningar genomfördes i tre olika databaser. 

Vetenskapliga studier inom ämnet granskades kritiskt, analyserades och 

sammanställdes (Kristensson, 2014). 

 

4.2 Sökstrategi 
Nyckelord valdes ut efter studiens syfte som sedan användes som sökord. De 

svenska sökorden översattes i MeSh för att finna indexord som användes i 

databaserna. Sökorden som användes var Nurs*, sudden death, family, 

bereaved och professional-family-relations. För att hitta ytterligare artiklar 

användes sökord kopplade till den miljö där sjuksköterskan ofta möter 

närstående vid plötsliga dödsfall. Orden var emergency och intensive care unit. 

Efter att ha funnit indexerade ord i databaserna påbörjades sökningarna. 

Sökningarna utfördes i databaserna Cinahl plus with full text, Medline och 

PsycINFO.  Den booleska sökoperanden AND användes för att kombinera 

sökorden och finna artiklar där flera av sökorden ingick (Kristensson, 2014). 

Trunkering på ordet Nurs* användes för att inte gå miste om sökordens olika 

böjningsformer (Östlundh, 2012). Begränsningar i sökningarna var peer 

reviewed, english och att de var publicerade mellan 2000-2016. Sökningarna 

genomfördes med ämnesorden och fritextord användes för att få en bredare 

sökning. Sökningarna presenteras i en sökmatris, se bilaga 1. 

 

4.3 Urval 
För att finna artiklar som svarade mot studiens syfte skedde en urvalsprocess i 

fyra steg. De två första stegen skedde enskilt i varje databas medan steg tre och 

fyra utfördes gemensamt. I det första steget lästes 145 titlar för att se vilka 

artiklar som kunde vara intressanta för studien. I det andra steget lästes 20 

abstract igenom på de artiklar som hade en relevant titel. I det tredje steget 

valdes 14 artiklar att läsas i fulltext som svarade på syftet. I det fjärde och sista 

steget valdes tio artiklar ut för vidare granskning och analys (Kristensson, 

2014). Efter granskning och analys konstaterades det att åtta artiklar svarade på 

studiens syfte. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle handla om 

sjuksköterskors upplevelser, att de mött närstående och att det var i samband 

med ett plötsligt dödsfall. Exklusionskriterierna var personer under 18 år som 

hade dött eller att artikeln handlade om föräldrar som gått bort, där barn var 

närstående. Av de artiklar som valdes ut så var fem stycken av kvalitativ ansats 

och tre stycken av kvantitativ ansats. 

 

4.4 Granskning 
Artiklarna som ingick i studien granskades kritiskt med fokus på syfte och 

metod utifrån granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier enligt 

Forsberg och Wengström (2013). Utifrån det skapades artikelmatriser, se 

bilaga 2. 

 

4.5 Analys 
Data analyserades genom en integrerad analys där resultatet sammanställdes i 

olika kategorier och subkategorier. Resultaten i de åtta inkluderade artiklarna 
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lästes igenom ett flertal gånger av båda författarna för en oberoende 

granskning. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat jämfördes och 

diskuterades. Sedan delades artiklarnas resultat som svarade på studiens syfte 

in i kategorier och subkategorier. Dessa färgkodades för att kunna 

sammanföras till studiens resultat (Kristensson 2014). Fyra kategorier 

identifierades; Bristande resurser, bristande kunskap och utbildning, 

sjuksköterskans upplevda roll samt sjuksköterskors emotionella påfrestningar i 

mötet. Nio subkategorier identifierades. Kategorier och subkategorier 

sammanställdes i en tabell, se tabell 1. 

4.6 Etiska överväganden 
För att författarnas värderingar inte skulle färgas av varandra, skedde 

urvalsstegen enskilt (Kristensson, 2014). För att inte styra resultatet har ett 

neutralt synsätt använts och ingen hänsyn har tagits till personliga åsikter och 

värderingar vid inkludering och exkludering av artiklar. Enbart artiklar som var 

vetenskapligt granskade och etiskt godkända inkluderades. I diskussionen har 

det tydliggjorts vad som är personliga värderingar och vad som är presenterat 

resultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

5. Resultat 
Resultatet baseras på åtta artiklar, varav fem kvalitativa och tre kvantitativa. 

Resultatet presenteras utifrån valda kategorier och subkategorier.   

 

Tabell 1, kategorier och subkategorier som sammanställts efter analys. 

Kategori Subkategori 

Sjuksköterskans upplevda roll i 

mötet 

Ansvaret för närstående 

Närståendes behov av information 

Bristande resurser 

 

Avsaknad av riktlinjer 

Avsaknad av individanpassad 

information 

Personalbrist och avsaknad av tid 

Bristande kunskap och utbildning Behovet av lärdom från kollegor och 

tidigare erfarenheter 

Avsaknad av utbildning kring sorg 

Sjuksköterskors emotionella 

påfrestningar i mötet 

Egna känslors påverkan 

En krävande situation 

 

5.1 Sjuksköterskans upplevda roll 
I två studier av Hallgrimsdottir (2000, 2004) visar majoriteten av deltagarna att 

det är sjuksköterskans ansvarsområde att ta hand om sörjande familjer och i en 

studie av Kurian et al. (2014) anser majoriteten av deltagarna att den 
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sjuksköterska som är ansvarig för patienten även ska ta hand om dennes familj. 

Att sjuksköterskan är ansvarig att ta hand om och vara stödjande mot sörjande 

familjer stöds i de andra utvalda studierna (Bremer, Dahlberg & Sandman, 

2012; Mak, Chiang & Chui, 2013; Socorro, Tolson & Fleming, 2001; Rejnö, 

Danielson & von Post, 2012; Walker & Deacon, 2015).Det var av stor vikt för 

sjuksköterskorna att närstående också fick bra vård och ett bra 

omhändertagande (Rejnö et al, 2012; Hallgrimsdottir, 2004). Det framkommer 

också att sjuksköterskorna anser sig vara för uppgiftsorienterade. Det blev ett 

hinder för att kunna ge familjer det stöd som de ansågs behöva (Mak et al, 

2013; Socorro et al, 2001). 

  Närstående har ofta många frågor kring ett plötsligt dödsfall och att de fick 

adekvat information ökade förtroendet för sjuksköterskorna som vårdat 

patienterna (Rejnö et al, 2012). På grund av den kris som uppstod hos 

närstående kunde det vara problematiskt för de närstående att förstå och ta in 

information verbalt. Det ansågs viktigt för sjuksköterskan att repetera 

information samt med enkla termer som var lätta att förstå. Att få skriven 

information kring situationen och vad som skulle ske efter dödsfallet var något 

som ansågs vara positivt (Walker & Deacon, 2015). 

  Att lyssna på närståendes önskningar var något som ansågs vara viktigt 

(Socorro et al, 2001; Rejnö et al, 2012; Walker & Deacon, 2015). I studien av 

Socorro et al. (2001) anser sjuksköterskorna att varje möte och situation är 

unik. De uttrycker vikten av att det ibland är bättre att som sjuksköterska finnas 

där för närstående, hellre än att de ska utföra någon handling. 

 

5.2 Bristande resurser 
I majoriteten av studierna framkom bristande resurser och riktlinjer hos 

sjuksköterskan i samband med ett möte med närstående efter ett plötsligt 

dödsfall (Bremer, et al., 2012; Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Socorro et al., 

2001; Rejnö et al., 2012; Walker et al., 2015). Att ta hand om sörjande 

närstående efter ett plötsligt dödsfall sker vanligtvis utan riktlinjer, personalen 

baserar bemötandet på tidigare erfarenheter (Bremer, et al., 2012). 

     Resursbaserade faktorer som påverkade mötet med de närstående negativt 

var tidsbrist, personalbrist, brist på faciliteter och återkoppling. Tidsbrist på 

grund av andra arbetsuppgifter försvårade kommunikationen med de 

närstående enligt Rejnö et al., (2013) samt Socorro et al., (2001). 

 Sjuksköterskor beskrev att det saknades hjälpmedel så som rum för närstående 

där de kunde vara i ensamhet, information på olika språk, information om 

tillgängligt stöd och telefonnummer för råd vilket påverkade kvalitén på vården 

negativt (Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Socorro et al., 2001; Walker et al., 

2015). 

I en studie av Hallgrimsdottir (2000) ansåg 54% av sjuksköterskorna att de inte 

fick emotionellt stöd från arbetsplatsen efter ett sorgfyllt möte med närstående. 

De sökte istället hjälp från arbetskollegor, vänner eller sin familj. 

 

5.3 Bristande kunskap och utbildning 
I majoriteten av alla studier togs bristen på kunskap och utbildning upp 

(Bremer et al., 2012; Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Kurian et al., 2014; Rejnö et 

al., 2012; Mak et al., 2013; Socorro et al., 2001; Walker & Deacon, 2015). 
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Sjuksköterskor upplevde att utbildning och kunskap i att möta närstående efter 

ett plötsligt dödsfall är för liten. 46% av sjuksköterskorna i en studie av Kurian 

(2014) upplevde att de saknade tillräcklig utbildning, träning, erfarenhet för 

mötet med närstående efter ett plötsligt dödsfall.  I två studier framkom det att 

sjuksköterskor upplevde att arbetsplatsen inte använde sig av evidensbaserad 

vård (Hallgrimsdottir, 2000, 2004). De ansåg att deras bristande kunskap var 

en bidragande orsak. Då sjuksköterskor upplevde bristande kunskap vid mötet 

observerade de kollegorna med mer erfarenhet för att lära sig hantera 

situationen bättre samt reflekterade över sitt eget handlande (Mak et al., 2013). 

Kunskapen som bearbetats under utbildningen till sjuksköterska hade glömts 

bort och mötet baserades mer på praktiska erfarenheter som miljön hade 

bidragit till (Socorro, 2001). När personal hade erfarenhet av att möta 

närstående vid ett plötsligt dödsfall och varit i liknande situationer tidigare 

ökade förståelsen för familjens behov (Bremer, 2012). Att vårda närstående 

efter ett plötsligt dödsfall ansågs vara den svåraste vården av närstående på 

grund av bristande kunskap inom området och stress på avdelningen 

(Hallgrimsdottir, 2004). 

 

5.4 Sjuksköterskors emotionella påfrestningar i mötet 
I flertalet av studierna så framkom det att sjuksköterskorna påverkades 

emotionellt av mötet med närstående (Bremer et al, 2012; Mak et al, 2013; 

Socorro et al, 2001; Rejnö et al, 2012). Det framkom också att 

sjuksköterskornas egna känslor kring patienten, döden och närstående 

påverkade hur de handlade i mötet (Socorro et al, 2001; Rejnö et al, 2012; 

Walker & Deacon 2015). I en studie av Bremer et al (2012) så uttrycker 

sjuksköterskorna att närståendes tillstånd påverkar deras förmåga att ta beslut 

och att som sjuksköterska försöka känna in hur närstående reagerar på 

situationen för att kunna ge en bra vård. Socorro et al. (2001) skriver i sin 

studie att sjuksköterskans och närståendes relation påverkar hur sjuksköterskor 

bemöter de närstående när en patient plötsligt gått bort. Något som 

framkommer är att sjuksköterskorna reflekterar över sin egen familj och hur 

deras egna reaktioner skulle vara om de ställdes i situationen att någon plötsligt 

går bort (Mak et al, 2013; Walker & Deacon, 2015). Faktorer som också 

påverkar mötet är sjuksköterskans religion, tro och filosofi om döden. (Mak et 

al, 2013; Socorro, 2001; Walker & Deacon, 2015). 

I en studie av Rejnö et al (2012) så uttrycker sjuksköterskorna att de hamnar i 

en krävande situation när en patient plötsligt går bort och de måste möta de 

närstående. De känner att det är svårt att finna tid till att samtala med 

närstående om situationen. Även att närstående reagerar olika på situationen 

gör det svårt för sjuksköterskan att veta hur de ska tillmötesgå deras behov och 

önskningar. Vissa närstående projicerade sin ilska över situationen mot 

sjuksköterskan vilket försvårade deras arbete (Mak et al, 2013). 

Sjuksköterskorna kunde även känna sig rädda och osäkra inför mötet med 

närstående på grund av att de inte kände sig ordentligt förberedda och var 

osäkra på hur de närstående skulle reagera (Socorro et al, 2001). 

Att möta närstående kunde vara stressfullt enligt sjuksköterskorna (Mak et al, 

2013; Hallgrimsdottir, 2000, 2004; Rejnö, 2012). 68.5% av deltagarna i 

Hallgrimsdottirs (2004) studie upplevde det också emotionellt påfrestande att 
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ta hand om bedrövade närstående och 50% kände att de var i behov av 

emotionellt stöd. Sjuksköterskorna kände inte enbart en stor emotionell 

påfrestning av mötet utan de upplevde också somatiska problem såsom 

sömnsvårigheter (Mak et al, 2013). 

 

5.5 Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att sjuksköterskor har många upplevelser av mötet närstående 

efter ett plötsligt dödsfall. Sjuksköterskor runt om i världen upplever att det är 

deras ansvar att ta hand om närstående på ett adekvat och bra sätt. Dock 

upplever många att de saknar kunskap och utbildning inom området. De 

upplever också att det saknas resurser för att kunna ge närstående adekvat 

information. Tid och plats för att sörja är en faktor som sjuksköterskor anser 

påverkar deras arbete till det negativa. De får också upplevelsen av att det är en 

krävande och stressfylld situation som påverkar dem emotionellt negativt och 

att stöd från arbetsplatsen är något som skulle kunna hjälpa. Situationen leder 

till att sjuksköterskan upplever mötet med närstående som en krävande och 

påfrestande situation. 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
För att svara på studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med systematisk 

sökning då det ansågs vara en relevant metod för att kunna sammanställa 

tidigare forskning. Artiklar med både kvantitativ och kvalitativ ansats har 

inkluderats i litteraturstudien för att kunna belysa det undersökta fenomenet ur 

olika perspektiv (Forsberg & Wengström, 2013). 

   Sökningarna genomfördes i databaser där omvårdnadsvetenskap är ett 

huvudämne. Tre databaser användes; Cinahl with full text, Medline och 

PsycINFO.  Att söka efter studier i tre olika databaser ökar arbetets validitet 

och trovärdighet samt ökar chansen att hitta relevanta studier. Även om 

sökningar genomfördes i tre databaser, blev sökresultatet liknande i alla tre 

databaserna. Sökningarna begränsades till tidsintervallet 2000-2016. En 

uppsats bör använda så aktuella studier som möjligt utan att ge avkall på att 

resultatet ska vara baserat på studier med hög kvalitet (Kristensson, 2014). Ett 

större tidsintervall valdes för att inkludera studier med hög kvalitet samt att de 

svarade på studiens syfte. 

    De åtta utvalda artiklarna innehöll studier genomförda i; Island, Skottland, 

Spanien, Sverige, USA, Kina och England. Författarna anser att spridningen på 

länder kan ge studien ett mångkulturellt perspektiv. Dock ska överförbarheten 

av resultatet tas med försiktighet då kulturer och sjukvårdssystem skiljer sig åt 

beroende på land. I tre av de utvalda studierna redovisas deltagarnas kön. En av 

studierna hade enbart kvinnor som studiedeltagare och de två andra var det 

både kvinnor och män inkluderade i studien. I de resterande fem studierna som 

inkluderats så redovisas inte kön på deltagarna. Att kön redovisas i få studier 
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påverkar denna studies överförbarhet. Syftet är dock inte att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnor. Då det inte redogörs om det finns 

skillnader i de inkluderade artiklarna kan inga jämförelser ske.   

     Artiklarna som användes i studien var enbart primärkällor och de har också 

genomgått “Peer review” för att litteraturen ska hålla en god nivå och stärka 

studiens validitet (Östlundh, 2012). Eftersom både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar inkluderats i studien så valdes det att använda granskningsmallar för 

båda ansatserna. Granskningen genomfördes av båda författarna flera gånger 

för att stärka studiens validitet. Resultatet av granskningen jämfördes sedan 

(Kristensson, 2014). Denna metod anses stärka studiens kvalitet då granskning 

och analys har skett parallellt. 

   För att få svar på studiens syfte utifrån artiklarnas resultat användes 

integrerad analys för att kunna sammanställa och publicera ett eget resultat. 

Denna metod användes då det gör det enkelt att presentera resultat på ett 

överskådligt sätt (Kristensson, 2014). Artiklarna har analyserats av båda 

författarna både parallellt och tillsammans för att lättare hitta likheter och 

skillnader men också för att stärka studiens reliabilitet. 

    Författarna var medvetna om deras etiska förhållande till studien och därför 

inkluderades enbart artiklar som hade ett etiskt godkännande (Kristensson, 

2014). En av de kvalitativa artiklarna som utfördes i Sverige saknade ett 

godkännande från en etisk kommitté. Det framkommer dock i studien att 

utförandet har gått till väga enligt de etiska principer som finns fastställda. 

Deltagarna i studien gav sitt samtycke och deltog frivilligt. Detta gjorde att 

studiens kunde inkluderas. 

   Författarna är medvetna om att det är ett relativt litet antal artiklar 

inkluderade i studien, men som tidigare nämnt gav inte sökningarna ett så stort 

resultat. Det smala resultatet gjorde att få artiklar inkluderades. Artiklarna höll 

ändå en genomsnittligt hög kvalité. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
I litteraturstudien framkommer det att sjuksköterskor upplever svårigheter att 

möta närstående efter ett plötsligt dödsfall. Den analyserade litteraturen visar 

på att många dilemman uppstår för sjuksköterskan och avsaknaden av resurser 

och utbildning gör det svårt att utföra arbetet korrekt. 

Närstående som plötsligt förlorar någon som varit denne nära hamnar 

vanligtvis i en svår situation och en emotionell kris uppstår. Alla närstående 

reagerar olika på ett plötsligt dödsfall och den emotionella krisen är 

individuell. Att hamna i en chockfas är något som de flesta erfarar (Cullberg, 

2006). Att möta närstående kan vara svårt då alla situationer är olika men 

ibland kan även små handlingar betyda mycket. Som sjuksköterska gäller det 

att vara öppen för närståendes känslor och tankar (Brysiewicz, 2006). 

Enligt Karasek och Theorell (1990) krävs det att arbetstagaren får bra stöd, 

högt beslutsutrymme och rimliga krav för att upprätthålla en god hälsa. 

Författarna anser att resultatet som framkommit i studien kan kopplas till de tre 

delarna i krav- kontroll modellen. 

    En av de tre delarna i krav- kontroll modellen är krav. Krav innebär yttre 

psykiska faktorer som påverkar sjuksköterskan i arbetet. Socialstyrelsens 

(2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor skriver att en sjuksköterska 
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ska ha förmågan att kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt. I majoriteten av de analyserade studierna anser 

sjuksköterskorna att de har det primära ansvaret för närstående till en patient 

som plötsligt dött. De upplever dock att det finns barriärer för att kunna hantera 

det ansvaret. I en studie av Palese, Petean och Cerne (2013) skriver de att 

sjuksköterskor som upplever ett plötsligt dödsfall på en avdelning under ett 

nattskift känner att de förlorar sin beskyddande roll gentemot både patient och 

närstående. De upplever också att de har svikit sig själva. Samma resultat 

framkommer i denna studie då sjuksköterskorna kände sig för 

uppgiftsorienterade. De kände alltså att de inte levde upp till den förväntade 

rollen. Att närstående är i behov av information är något som framkommit 

under denna studie. Det kan stärkas av en studie genomförd av Dale, Mayer, 

Rosenfeld & Gilbert (2013). De intervjuade närstående om deras erfarenheter 

att förlora någon i en akut hjärtinfarkt. Deltagarna i studien uttrycker att de vill 

ha information om hur och varför det inte gick att rädda deras närstående när 

de fått en akut hjärtinfarkt (a.a). Utifrån resultatet i denna litteraturstudie så 

anser sjuksköterskorna att de har det primära omhändertagandet av närstående 

och att de ska kunna lämna adekvat information till närstående på ett bra sätt 

som de kan förstå. Dock finns det flera barriärer som försvårar att ge 

information och sjuksköterskorna upplever det svårt att kommunicera med 

närstående. De krav som upplevs öka ökar risken för stress och negativ 

påverkan av sjuksköterskors hälsa. 

    Det framkommer i resultatet att sjuksköterskor anser att de saknar utbildning 

och resurser för att kunna möta närstående på ett adekvat sätt. Det stöds i en 

studie av Tye (1993) där över hälften av deltagarna i studien ansåg att de inte 

var adekvat förberedda för situationen. Resultatet visar också på att 

sjuksköterskorna har lärt sig att hantera situationen utifrån tidigare erfarenheter 

och av kollegor som varit i liknande situationer vilket kan visa på att de saknas 

just utbildning vid att möta närstående efter ett plötsligt dödsfall. Bristande 

utbildning och behovet att ta lärdom av kollegor kan skapa en känsla av 

osäkerhet och minskad känsla av kontroll. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) anser att en sjuksköterska ska kunna ge 

information på en lämplig nivå så att de närstående förstår. Det publicerade 

resultatet visar att det saknades information anpassat till andra språk och 

kulturer vilket sjuksköterskorna upplevde som en resursbrist för att kunna möta 

närstående. Det kan bidra till en barriär för sjuksköterskan i yrket då ett möte 

med människor från andra länder och kulturer är mycket vanligt inom vården. 

Att inte ha de resurser och den utbildning som krävs för att klara av en 

situation kan ge sjuksköterskorna en känsla av att de saknar kontroll vilket 

leder till att de får ett minskat beslutsutrymme. 

     Sjuksköterskorna upplevde att det var stressfullt och emotionellt påfrestande 

att möta närstående i situationen när en person plötsligt dör. Det stärks i en 

studie av Tye (1993) där sjuksköterskorna i studien också ansåg att det var en 

stressfull situation och de upplevde att stöd behövdes efter händelsen. Utifrån 

resultatet i denna litteraturstudie upplevde sjuksköterskorna fysiska och 

psykiska besvär av situationen, bland annat sömnsvårigheter. Att uppleva 

fysiska symptom som sömnsvårigheter kan vara ett tecken på långt gången 

stress. Det kan hota individens hälsa och om stressen inte minskas kan det leda 
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till utbrändhet och andra allvarliga psykiska och fysiska komplikationer 

(Perski, 2012). 

I en studie av Palese et al., 2013 uttrycks det att sjuksköterskorna inte har fått 

stöd efter emotionella händelser under sitt arbetspass. Även i litteraturstudiens 

resultatet framkommer samma fynd. Sjuksköterskor beskriver att de önskar ett 

professionellt stöd från arbetsplatsen innan de avslutar sitt skift för att undvika 

de emotionella känslorna i sitt hem. Det emotionella stödet från arbetsplatsen 

är betydelsefullt. Resultatet visar på att det saknas, vilket är något som kan 

bidra till att stressen upplevs mer krävande. Stöd från arbetsplatsen är viktigt 

enligt Theorell (2012) för att ideala arbetsförhållanden ska kunna uppnås. 

Saknas stöd från arbetsplatsen, ökar risken för ohälsa hos sjuksköterskorna. 

 

7. Slutsats 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av 

mötet med närstående efter ett plötsligt dödsfall. Sjuksköterskor upplever att de 

har ett ansvar att ta hand om både patient och närstående och att det är en 

krävande situation. Det finns flera faktorer som påverkar mötet men de 

faktorerna som gör att mötet upplevs krävande är att sjuksköterskorna anser att 

de saknar utbildning och resurser för att kunna ge närstående ett bra bemötande 

och en god omvårdnad. Sjuksköterskornas egna känslor påverkar också hur 

mötet blir och de anser att ett bättre stöd behövs för att situationen ska 

upplevas mindre stressande. 

8. Kliniska implikationer 
Resultatet visar på att sjuksköterskor upplever en brist gällande utbildning och 

resurser i mötet med närstående efter ett plötsligt dödsfall. Att ge en mer 

inriktad utbildning mot denna typ av situation skulle kunna ge sjuksköterskor 

en bättre grund för att möta de närstående. De kan då ge mer stöd och 

underlätta närståendes bearbetning av sorgen. En översikt av de resurser som 

sjuksköterskor upplever vara hjälpfulla kan bidra till en ökad känsla av 

trygghet och säkerhet i situationen. Sjuksköterskor skulle uppleva det positivt 

om det skapades tydliga riktlinjer, det skulle öka känslan av trygghet i 

situationen då det ger stöd för handlandet. 

9. Ytterligare forskning 
Under litteraturstudiens gång har flera frågeställningar kommit upp hos 

författarna som kan vara av intresse att forska mer kring. Bristande utbildning 
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har varit en huvudkategori i de flesta studier och en frågeställning är hur 

sjuksköterskor anser att en situationsanpassad utbildning kan se ut när det 

kommer till mötet med närstående efter ett plötsligt dödsfall. Hur stödet på 

arbetsplatsen skulle kunna utvecklas är också en del som skulle vara av vikt att 

undersöka, att utveckla riktlinjer för stöd på avdelningar som hjälper 

sjuksköterskor att hantera de emotionella påfrestningar som de utsätts för. 

Sjuksköterskor som har arbetat under en längre period har mer erfarenhet som 

kan tas tillvara på och hjälpa utvecklingen av utbildnings- och stödprogram. 

Forskning angående arbetsplatsers utbildning och stöd som ges till 

sjuksköterskor är av vikt att jämföra för att se om det finns skillnader i landet. 

Fortsatt forskning i mötet mellan sjuksköterskor och närstående som plötsligt 

mist en nära person kan resultera i ett bättre bemötande av de närstående samt 

stöd till båda parter. 
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Bremer, A., Dahlberg, K., & 

Sandman, L. Balancing between 

closeness and distance: Emergency 
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Disaster Medicine. 
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Att analysera 

ambulanssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

familjer när en patient 

drabbas av plötsligt 

hjärtstopp med dödlig 

utgång. 

Metod: Kvalitativ metod, 

med fenomenologisk ansats 

Urval: 10st 
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Sverige. 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: Hermeneutisk 
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relevant design. 

Beskriver alla 

studiedeltagarna. Väl 

beskrivit hur och 

vart datainsamling 

sker. 
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rekryterades. Svårt 
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det är inriktat mot 

ambulans- och 

prehospitalvård. 
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egna erfarenheter. 
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mellan vårdandet av patienten och familjen gjorde att 

de var tvungna att gå från väl strukturerade riktlinjer 

till ett mer känslomässigt tillvägagångssätt. Med ett 

sådant affektivt gensvar i sin slutledningsförmåga så 

riskerade de att göra fel bedömningar och 

vårdrelationer grundade på oärlighet, missriktad 

välvilja och falska förhoppningar. Förmågan att 

känna igen och svara till folks existentiella frågor och 

behov var nödvändigt.  

Hallgrimsdottir, E. Accident and 

emergency nurses' perceptions and 

experiences of 

caring for families. Journal of 
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akutsjuksköterskors 

uppfattningar och 

upplevelser av att vårda 
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testade innan.  
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dennes närstående. 72% upplevde det stressfullt att ta 

hand om stressade närstående och 48% upplevde att 

de ofta var i behov av emotionellt stöd. 54% hade 

inte tillgång till sådant stöd på arbetsplatsen. 80% 

ansåg att det svåraste var att ta hand om närstående 

som förlorat någon och kände sorg. 72% ansåg att det 

största problemet var att det saknades personal till att 

ta hand om anhöriga. 44% ansåg att de inte hade fått 

adekvat utbildning i att möta närståendes 

psykosociala behov.  

Hallgrimsdottir, E. Caring for 

families in A&E departments: 

Scottish and Icelandic 

nurses' opinions and experiences. 

Accident & Emergency Nursing. 

Island, 2004 

Undersöka 

akutsjuksköterskors åsikter 

och erfarenheter av att vårda 

anhöriga då patientens 

tillstånd är kritiskt och 

plötsligt sörjande familjer 

efter ett dödsfall. 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: 54 akutsjuksköterskor 

i 

Glasgow och 57 

akutsjuksköterskor 

på Island. 

Datainsamling: 

Frågeformulär 

Analys: Deskriptiv statistik 

samt 

innehållsanalys av öppna 

frågor. 

Styrkor: Tydliga 

undersökningsfrågor. 

Populationen väl 

beskriven.   

Svagheter: Finns ej 

bilagor på 

frågeformulär. 

Relativt stort 

bortfall. 

 

Medelhög kvalité 

96.4% ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att ta 

hand om närstående. 98.2% ansåg att det var viktigt 

att möta närståendes behov och 63.1% kände att de 

var kompetenta nog att göra detta. Men bara 27.9% 

kände att de hade tillräcklig utbildning för att möta 

familjers psykosociala behov. 68.5% kände att det 

var känslomässigt krävande att möta berövade 

närstående. Deltagarna ansåg att ta hand om 

bedrövade familjer var det svåraste, det kopplades till 

att de saknade kännedom om detta. Enligt deltagarna 

var det svårt att ta hand om närstående på grund av 

att det var brist på personal, det fanns inga lokaler där 

närstående kunde få va ifred, information om sorg 

och situationen fanns ej på olika spark och det 

saknades även information om var stöd kunde fås och 

telefonnummer för hjälp. 

Kurian, M. J., Daniel, S., James, A., 

James, C., Joseph, L., Malecha, A. T., 

McCorquodale, Martin, E., & Mick, 

J. M. Intensive care 

registered nurses’ role 

in bereavement 

support. Journal of 

Fastställa 

intensivvårdssjuksköterskors 

nuvarande praxis och 

övertygelser om vård av 

plötsligt sörjande, deras roll i 

stöttandet av detta samt 

deras intresse och utbildning 

Metod: Kvantitativ. 

Urval: 110 sjuksköterskor på 

4 

olika 

intensivvårdsavdelningar i 

sydvästra USA. 

Datainsamling: Enkäter. 

Styrkor: Finns en 

interventionsgrupp 

och en 

kontrollgrupp. 

Samlar in 

demografisk data om 

deltagarna.  

Majoriteten av deltagarna ansåg att det var deras roll 

att ta hand om närstående. 46% ansåg att de inte hade 

tillräcklig utbildning, träning och erfarenhet gällande 

sorg omvårdnad.  
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Hospice & 

Palliative 

Nursing. USA, 2014. 

relaterat till vård av plötsligt 

sörjande. 

Analys: Deskriptiv statistik t-

test p 

0,5. 

Svagheter: Relativt 

stort bortfall. Ej 

radomiserat urval.  

 

Hög kvalité 

 

Socorro, L.L., Tolson. D., & Flemin, 

V. (2001). Exploring Spanish 

emergency nurses`lived experience of 

the care provided for suddenly 

bereaved families. Journal of 

Advanced Nursing. 

Spanien, 2001. 

Att undersöka upplevelsen av 

akut sjuksköterskor som vårdar 

plötsligt sörjande 

familjemedlemmar i klinisk miljö, 

särskilt när de är informerade om 

förlusten av en älskad 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: Sju 

akutsjuksköterskor på 

ett spanskt sjukhus. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Hermeneutisk- 

Fenomenologisk 

analysmetod. 

 

Styrkor: Väl 

beskriven 

datainsamling, urval 

och metod. 

Utskrivna citat från 

intervjuer 

Svagheter: Få 

deltagare. 

Deltagarna har ej fått 

kontrollera att de 

som de sagt var med. 

 

Hög kvalité  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte hade fått 

tillräcklig utbildning för att möta familjer till döende 

patienter. Den erfarenhet de hade, kom mestadels 

från erfarenhet av att möta familjer i jobbet. De kända 

sig rädda och osäkra i mötet, relaterat till dålig 

utbildning och få resurser. Deras egna värderingar 

och filosofier influerade den vård de gav till 

familjerna. 

Mak, Y.W., Chiang, V.C.L., & Chui, 

W.T. (2013). Experiences and 

perceptions of nurses caring for dying 

patients and families in the acute 

medical admission setting. 

International Journal of Palliative 

Nursing.  

China, 2013 

Denna studie syftade till att 

undersöka erfarenheter och 

uppfattningar om sjuksköterskor 

som vårdar döende patienter och 

deras familjer i akut medicinsk 

upptagande inställning. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 15 sjuksköterskor från 

tre 

akutmottagningar på ett 

sjukhus i 

Hong Kong. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Deskriptiv. 

Innehållsanalys. 

 

Styrkor: Väl 

beskriven 

datainsamling, urval 

och metod. 

Utskrivna citat från 

intervjuer. Samlat in 

data över lång tid. 

Svagheter: Ej 

överförbart till andra 

sammanhang. 

Relativt få deltagare. 

 

Hög kvalité  

Sjuksköterskorna kände att de närstående projicerade 

sin ilska mot dem. Sjuksköterskorna upplevde att de 

var för uppgiftsorienterade och vårdandet av 

närstående försämrades på grund av detta. Att 

sjuksköterskorna reflekterade över sin roll var vanligt 

och att de ofta kunde relatera en patients död och 

närståendes reaktioner till sin egen familj och sitt liv. 

De ansåg också att de saknade utbildning för att möta 

närstående i sorg, den kunskap de hade kom från 

erfarenheter av liknande situationer och kollegor. 
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Rejnö, Å., Danielson, E., & von Post, 

I. (2012). The unexpected force of 

acute stroke leading to patients´ 

sudden death as described by nurses. 

Scandinavian Journal of Caring 

Sciences. 

Sverige, 2012 

Studiens syfte var att beskriva hur 

sjuksköterskor upplever 

patientens död och döende, när 

patienten har fått en akut stroke 

och deras liv inte kan räddas. 

Metod: Kvalitativ. 

Urval: 10 sjuksköterskor 

med 

specialistutbildning i att 

vårda 

strokepatienter i Sverige. 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Deskriptiv. 

Hermeneutisk 

inspirerad innehållsanalys. 

 

Styrkor: Väl 

beskriven metod, 

datainsamling och 

analys. Utskrivna 

citat.   

Svagheter: Enbart 

kvinnor som deltagit 

i studien. Relativt få 

deltagare. 

 

Hög kvalité 

Sjuksköterskorna upplevde att närstående vart väldigt 

chockade när en patient plötsligt dog och att de 

närstående i vissa fall var av större behov av vård än 

patienten. De upplevde också att de hamnade i 

påfrestande situationer och det kunde uppstå 

dilemman. Sjuksköterskorna vart också emotionellt 

påverkade av situationen. 

Walker, W., & Deacon, K. (2015). 

Nurses´ experinces of caring for the 

suddenly bereaved in adult acute and 

critical care settings, and the 

provision of person-centred care: A 

qulitative study. Intensive and 

Critical Care Nursing 

Storbritannien, 2015 

Att utforska omvårdnadsåtgärder 

för personcentrerad sorg 

omvårdnad inom vuxen akut och 

kritisk vårdsituation 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 9 sjuksköterskor från 

akutmottagning, 

intensivvårdsavdelning och 

hjärtintensivavdelning 

Datainsamling: 

Gruppintervjuer 

Analys: Utforskande 

innehållsanalys 

Styrkor: utskrivna 

citat. Väl beskriven 

datainsamling 

Svagheter: relativt 

oklar analys metod. 

 

Hög kvalité 

Sjuksköterskorna påverkades av närståendes känslor 

kring situationen. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

viktigt att respektera närståendes önskningar och att 

de fick information om situationen på ett sätt som de 

kunde förstå. Det fanns många faktorer som 

påverkade sjuksköterskans arbete kring mötet med 

närstående. 

 

 


