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Abstrakt 

Bakgrund: Oväntat dödsfall, definieras som död orsakad av sjukdom som inträffar 

omedelbart, utan föregående symtom, eller mycket kort efter att symtom påbörjat. 

Närstående som drabbas av förlust till följd av ett oväntat dödsfall genomgår oftast olika 

krisfaser. Sjuksköterskor är många gånger dem som möter närstående i den akuta krisen och 

deras omhändertagande har en mycket stark inverkan på personens framtida hälsa.   

 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående vid oväntat 

dödsfall. 

 

Metod: Deskriptiv litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar, tio kvalitativa samt 

en kvantitativ. Systematiska sökningar genomfördes i Cinahl, Medline och PsykINFO. 

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades och bearbetades sedan genom textanalys. 

 

Resultat: Resultatet presenteras i fyra kategorier: Krävande känslomässigt uppdrag, 

Erfarenhet och utbildning skapar trygghet, Bristande resurser samt Betydelsen av 

information. Att ge stöd till närstående upplevdes svårt och överväldigande. Erfarenhet och 

utbildning inom området beskrevs positivt. Resurs- och tidsbrist ansågs bidra till otillräckligt 

stöd för närstående. Information beskrevs i flera studier som en viktig del av stödet till 

närstående vid oväntat dödsfall.  

 

Slutsats: Utbildning kan vara ett stöd och en förberedelse för att hantera de starka känslor 

som uppstår från närstående och sjuksköterskor, vid oväntat dödsfall. Det krävs fler studier 

som svarar på om utbildning har en positiv betydelse sjuksköterskor.  
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1. Inledning 
Sjuksköterskor förväntas möta och hantera döende och död, då den inträffar inom de flesta 

områden i hälso- och sjukvård. Oväntade dödsfall kan exempelvis ske genom plötsligt 

insjuknande, olyckshändelser samt kronisk sjukdom med oväntade komplikationer. Den 

typen av dödsfall, upplevs ofta omskakande och chockerande för de närstående vars liv 

förändras dramatiskt med dödsfallet (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009). Sjuksköterskors 

främsta arbetsuppgift är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt lindra lidande för dem som 

har behov (ICN, 2012). Att stötta närstående ingår i sjuksköterskans roll men kan upplevas 

svårt och skrämmande i vissa situationer. Varje närståendes situation och upplevelse är unik. 

Bemötandet av personen i fråga har stor betydelse för hur den närstående klarar av 

situationen (Matheny, 2013). 

 

Som blivande sjuksköterska kan det upplevas som en överväldigande uppgift att möta 

närstående i deras svåra sorg. Det är därför av intresse att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att ge stöd till närstående vid oväntat dödsfall och på så vis få bättre 

förberedelse inför yrket. 
 

2. Bakgrund 
2.1 Oväntat dödsfall  
Enligt Nationalencyklopedin (2017) avses oväntat dödsfall, som död orsakad av sjukdom 

som inträffar omedelbart, utan föregående symtom, eller mycket kort efter att symtom 

påbörjat. Enligt Brysiewicz (2008) innebär oväntat dödsfall en naturlig eller onaturlig död 

som är oväntad. Förutom sjukdom kan andra incidenter, såsom mord, trauma, bilolycka, 

tågolycka, eldsvåda, bomb explosion, industriell explosion eller trafikantolycka leda till 

oväntat dödsfall (Chapple, Swift & Ziebland, 2011). Självmord betraktas även det som ett 

oväntat dödsfall (Wojtkowiak, Wild & Egger, 2012). Tidigare forskning har visat att oväntat 

dödsfall hos en närstående hade en mycket stark inverkan på personens framtida hälsa 

(Chapple, Swift, & Ziebland, 2011; Brysiewicz, 2008; Wong, 2006). Efter traumat finns det 

en påtagligt stor risk att den närstående blir lidande av posttraumatisk stress (Chapple, Swift, 

& Ziebland, 2011).  

 

2.2 Närstående 
Begreppet närstående definieras i Socialstyrelsens termbank (2017) som: person som den 

enskilde anser sig ha en nära relation till. Begreppet är därmed inte synonymt med anhörig 

som definieras: person inom familjen eller bland de närmaste släktingarna (Socialstyrelsen, 

2017). Enligt Carlsson & Wennman- Larsson (2011) står definitionen närstående, för en 

person som lever nära den som är i behov av vård- och omsorg. Det kan vara en 

familjemedlem, vän eller granne. De olika roller som en närstående kan ha för patienten kan 

exempelvis vara en besökare, en talesperson, en beskyddare eller en länk till omvärlden 

(Helgesen, Larsson & Athlin, 2013). 

 

2.3 Kris och dess förlopp 
Ordet kris härstammar från det grekiska ordet krisis som betyder avgörande vändning 

(Cullberg, 2006). Enligt Cullberg (2006) kan traumatiska kriser utlösas av en rad händelser 

som exempelvis sjukdom, separation och dödsfall av närstående. Oavsett orsak innebär krisen 

upplevelser av övergivenhet, självförkastelse och/eller kaos. Upplevelser av kaos kan 
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medföra känslor av ångest och ett panikartat sökande efter mening med livet. Oavsett vilken 

händelse som utlöst krisen följer krisreaktionen därefter ett relativt enhetligt förlopp.  

 

Krisens förlopp kan delas in i fyra olika faser: 

Chockfas: Pågår alltifrån ett kort ögonblick till några dygn. Under chockfasen skjuter 

individen verkligheten ifrån sig. Någon väg att ta in det skedda och bearbeta det, har inte 

öppnats ännu. Många drabbade kan vara till synes oberörda men under ytan är allt kaos. 

Andra drabbade reagerar i affekt, exempelvis, skriker, sparkar och river sina kläder. I 

chockfasen är det svårt att ta in information, det är därför av stor vikt att den information som 

ges under fasen även återges vid ett senare tillfälle. Som vårdpersonal är det viktigt att känna 

till det, då medicinska uppgifter och annan väsentlig information ofta ges i anslutning till en 

chockartad händelse.  

 

Reaktionsfas: Utgör tillsammans med chockfasen den akuta krisen. Reaktionsfasen pågår i 4-

6 veckor. Fasen påbörjas då den drabbade börjar öppna ögonen för det som inträffat och 

försöker efter den traumatiska krisen, integrera verkligheten på ett så funktionellt sätt som 

möjligt. Försvarsmekanismer såsom regression, förnekelse och isolering är vanligt i den här 

fasen och verkar som ett skydd för att minska upplevelsen och skydda jaget.  

 

Bearbetningsfas: Den drabbade börjar återigen vända sig mot framtiden, till skillnad mot i 

tidigare faser som varit ockuperade av traumat och det förgångna.  

 

Nyorienteringsfas: Krisen blir en del av livet, den drabbade lever vidare med det förgångna i 

form av ett ärr som alltid finns kvar (Cullberg, 2006). 

 

2.4 Lagar och riktlinjer  
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30 kap. 3) 1c §, 2c §, skall hälso- och 

sjukvården förebygga ohälsa, vilket inkluderar uppgiften att se till att närstående inte riskerar 

att drabbas av ohälsa. Målet med hälso- och sjukvården är att på lika villkor, ge god hälsa åt 

hela befolkningen med respekt för värdigheten hos den enskilda individen.  

 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) bör den etiska kod som skapats av International 

Council of Nurses (2012), ligga till grund för sjuksköterskans arbete. Koden innefattar fyra 

grundstenar, sjuksköterskan ska förebygga sjukdom, främja hälsa, återställa hälsa och lindra 

lidande till alla individer oberoende av vilken typ av sjukdom, nationalitet, ålder eller kön. 

Vidare ingår det i sjuksköterskans arbete att kommunicera med närstående på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska genom information även bidra till ökad 

delaktighet för närstående. 

 

Enligt Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2009:549 kap. 5) 10 § fick kommunerna och alla de olika 

sektioner som socialtjänstens verksamhet innefattar, den 1 juli 2009 en lagstadgad skyldighet 

att se till de närståendes behov av stöd. De närstående skall enligt SOL få ett individanpassat 

stöd utifrån dess behov i de situationer som kräver det. Vilken typ av stöd som behövs avgörs 
av den närstående själv. Det som krävs av vårdpersonal är att urskilja vilket behov som finns 

i det enskilda fallet. Det är därmed viktigt att personalen är införstådd med vilket typ av stöd 

det finns att tillgå inom hälso- och sjukvården samt kommunen. 
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2.5 Stöd som omvårdnadsåtgärd 
Stöd definieras som interaktioner mellan människor, då de ger och tar emot informativt, 

konkret och känslomässigt stöd som resulterar i positiva effekter (Aho et al., 2009). Inom 

omvårdnad är stöd ett kärnbegrepp (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). 

Sjuksköterskan kommer ofta i kontakt med situationer då patienter och dess närstående 

genomgår avgörande händelser i form av kriser och sjukdom. Det kan vara vid exempelvis 

dödsfall, separation, sjukdom eller förlust av kroppsdel (Matheny, 2013).  

 

Stöd kan beskrivas på flera olika sätt. Det centrala i det stödjande arbetet som 

omvårdnadsåtgärd är att ge moraliskt stöd, bedöma situationen, underlätta och att införliva 

hopp. Andra avgörande delar av stöd som omvårdnadsåtgärd är kommunikation och en 

fungerande dialog. I en professionell relation är det centralt att visa intresse, förståelse och 

respekt för den andre i mötet (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). 

 

Socialt stöd har beskrivits omfatta tre dimensioner som är vanliga instrument som används 

inom omvårdnad. Informativt stöd innebär att ha tillgång till personer som ger information, 

råd och vägledning. Emotionellt stöd innebär att det finns personer som ger möjlighet till nära 

och förtroliga relationer. Instrumentellt stöd innebär att det finns tillgång till praktisk hjälp. 

Det är en viktig omvårdnadsåtgärd att planera och kartlägga socialt stödjande åtgärder. Det 

har visat sig vara av stor betydelse för individens hälsa med socialt stöd. Det har ett positivt 

samband med tillfrisknande av exempelvis olika sjukdomstillstånd och vid krisbearbetning 

vid närståendes död (ibid). 

 

2.6 Närståendes upplevelser av stöd vid oväntat dödsfall 
Flera tidigare studier har visat att sjuksköterskors omhändertagande upplevdes som en viktig 

del i den akuta chockfasen, då en närstående gått bort (Harrington & Sprowl, 2011; Wong, 

2006). Närstående beskrev att omhändertagandet kunde bestå av enkla gester såsom att hämta 

en stol, fråga om måendet eller erbjuda något att dricka (Harrington & Sprowl, 2011). Wong 

(2006) lyfte närståendes olika sätt att läka på, med olika kulturer, åldrar och kön svarade 

människor olika på både stöd och sorg. Som sjuksköterska är det viktigt att vara medveten 

om det, allt för att kunna tillhandahålla lämpligt stöd för den enskilde individen. Ett bra stöd 

kunde enligt studien hjälpa de drabbade att klara förlusten bättre, även långsiktigt (Wong, 

2006). Att delge information samt låta de närstående vara delaktiga var även det viktigt för 

hälsan och sorgearbetet. Det beskrivs att sörjande ofta brukar värdesätta stöd från personer 

som inte är en del av familjen eller vänkretsen. Det kan bero på deras professionella 

bakgrund och att det underlättar sorgebördan för resten av familjen. Sjuksköterskor är ofta 

bekanta med döendet, eventuella komplikationer och starka känslor som sorgen väcker. 

Därför har sjuksköterskor stora möjligheter att verka preventivt för de efterlevande och 

minska behovet av formellt stöd (Grimby & Johansson, 2013).  

 

Det är upp till den närstående hur långt stödet skall sträcka sig men det är viktigt att beslutet 

är baserat på införstådda råd och handledning från vårdpersonal. Samtal till närstående skall 

erbjudas vid patientens dödsfall, samt efter en tid har passerat sedan dödsfallet inträffade. 

Närstående kan känna sig till besvär och hör därför inte av sig på egen hand gällande deras 

angelägenheter. Det är därför av stor vikt att vårdpersonal visar och informerar de närstående 

om att det finns möjlighet till känslomässigt stöd (Regeringskansliet, 2015). Om de 

närstående inte var närvarande vid dödsfallet, kunde det vara aktuellt för dem att få träffa och 

informeras samt samtala med personalen som varit delaktig innan och vid dödsfallet (Wong, 

2006). Det är inte ovanligt att de närstående har många frågor och funderingar en tid efter 
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dödsfallet, vilka de behöver få svar på. Frågorna kan exempelvis bestå av vilka typer av 

behandlingar eller uteblivna sådana som erfordrades. Frågor gällande sjukdomen eller typen 

av trauma som har lett till dödsfallet, eller åsikter gällande personalens agerande samt tankar 

gällande deras egna insatser. Stödet från vårdpersonal kan innebära ett behov av att minska 

känslan av ensamhet hos de närstående. Det finns ofta ett behov att få tala ut med personal 

som lyssnar samt bekräftar deras tankar och känslor. 

 

Enligt Regeringskansliet (2015) finns det ett tillfredsställande stöd en kortare tid efter 

dödsfallet men över tid blir stödet bristande. Det är därför viktigt att de närstående blir 

informerade om att det finns stöttande nätverk med människor som befinner sig i samma 

situation utanför vården. 

 

3. Problemformulering  
Sjuksköterskor möter i sitt arbete närstående i svåra situationer, ibland i akut kris. Tidigare 

forskning visar att oväntat dödsfall hos närstående kan ha en mycket stark inverkan på 

personens framtida hälsa. Närstående som genomlidit oväntat dödsfall beskriver 

sjuksköterskans viktiga roll och betydelse för både trygghet och sorgeprocess. Då ett bra stöd 

kan hjälpa den drabbade att klara av förlusten bättre, är det av stort värde att sammanställa 

tidigare forskning av sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående vid oväntat 

dödsfall.  

 

4. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående vid oväntat 

dödsfall. 

5. Metod 
5.1 Design 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie med deskriptiv design. I 

enlighet med Forsberg och Wengström (2015) sammanställdes tidigare vetenskapliga studier 

genom att systematiskt söka, granska och analysera litteraturen inom det aktuella området.  

 

5.2 Sökstrategi 
För att säkerställa att tillräckligt med vetenskapliga artiklar fanns för att besvara studiens 

syfte, blev det första steget i processen att göra fritextsökningar i Google scholar, Cinahl Plus 

with Full Text, Medline samt PsycINFO. Sökorden som användes var: experience, death 

sudden, support, relatives och nurse. Att göra det som ett första steg vid en litteraturstudie 

rekommenderas av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

Utifrån syftet söktes meningsbärande ord fram med hjälp av MeSH ämnesord. Sökorden som 

valdes ut var MH ”death, sudden” och MH ”Life change events”. Resterande ord som 

användes i sökningen var, death unexpected, dying, experience*, attitude, famil*, relat*, 

support, nurs*, orden söktes i form av fritextord. I tabell 1- sökord redovisas vilka sökord 

som använts i de tre databaserna. 

 

Sökningarna gjordes i databaserna CINAHL Plus with Full Text, Medline och PsycINFO. I 

samtliga databaser började sökningarna med att respektive ord söktes enskilt för att sedan 

kombineras i block med OR för att bredda sökningen. De olika OR- blocken valdes ut utifrån 

de ord som var synonymer till varandra. De olika OR-blocken kombinerades på följande sätt: 



 

 

6 

- MH “death, sudden” OR death, unexpected OR dying. 

- MH "life change events” OR experience* OR attitude. 

- Famil* OR relat*. 

OR- blocken kombinerades sedan genom att binda dem samman med AND. Slutligen 

kompletterades sökningen med de två fristående fritextorden support AND nurs*. Fyra av 

fritextorden kompletterades med en trunkering (*), vilket användes för att få med alla 

ändelser av orden (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

I PsycINFO var det tidigare ämnesordet, MH ”death sudden”, inte detsamma utan 

motsvarigheten var DE “death and dying”. OR-blocket kombinerades på följande sätt: 

- DE "Death and Dying" OR death, unexpected OR death, sudden.  

I övrigt utfördes sökningen på identiskt vis. 

 

Samtliga sökningar begränsades till peer reviewed artiklar, publicerade från år 2007 och 

framåt samt engelskspråkiga. Utöver det gjordes en manuell sökning. Titeln på artikeln var 

Critical care nurses experiences of grief in an adult intensive care unit som härleddes från 

artikeln Self-described nursing roles experienced during care of dying patients and their 

families: A phenomenological study.  

Sökordskombinationer finns sammanställda i sökmatris, se bilaga 1. 

 

Tabell 1 – Sökordskombinationer från inkluderade databaser 

Sökord Cinahl Medline PsycINFO 

Oväntat 

dödsfall 

(MH ”Death, sudden”) 

Death, unexpected 

Dying 

(MH ”Death, sudden”) 

Death, unexpected 

Dying 

(DE ”Death and 

dying”) 

Death, sudden 

Death, unexpected 

Erfarenhet (MH ”Life change 

events”) 

Experience* 

Attitude 

MH ”Life change 

events”) 

Experience* 

Attitude 

(DE ”Life change 

events”) 

Experience* 

Attitude 

Närstående Famil* 

Relat* 

Famil* 

Relat* 

Famil* 

Relat* 

Stöd Support Support Support 

Sjuksköterska Nurs* Nurs* Nurs* 

 

* = Trunkering, som inkluderar alla ändelser av ord 

 

5.3 Urval  
Inklusionskriterier: Artiklarna som ingick i litteraturstudien undersökte sjuksköterskors 

erfarenheter/upplevelser av närståendestöd i samband med dödsfall av vuxen.  

Exklusionskriterier: Studier som undersökte palliativ vård.  
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Urvalet har skett i fyra steg. I steg ett lästes endast titlar, de artiklar vars titlar ansågs 

relevanta gick vidare till steg två där abstrakt lästes. I det tredje steget lästes artiklarna vars 

abstrakt ansågs kunna besvara studiens syfte, i sin helhet. I sista steget valdes elva artiklar ut 

för kvalitetsgranskning, se samtliga steg i bilaga 1-sökmatris.   

 

5.4 Kvalitetsgranskning  
För att värdera styrkor och svagheter granskades artiklarna via granskningsmall, en för 

kvalitativa och kvantitativa studier (Forsberg och Wengström, 2015). Artiklarna granskades, 

på ett noggrant, kritiskt och strukturerat sätt. Det som framkommer efter granskning är 

kvalitativa studiers trovärdighet och kvantitativa studiers validitet samt eventuella bias 

(Kristensson, 2014). Varje artikel värderades till hög, medel, eller låg kvalitet, beroende på 

hur väl de besvarade ovanstående faktorer. Samtliga elva studier som kvalitetsgranskades 

valdes ut för att ingå i studien, tio kvalitativa samt en kvantitativ. Två av artiklarna bedömdes 

ha hög kvalitet och nio av dem har bedömts ha medelkvalitet.  

 

5.5 Bearbetning och Analys 
Databearbetningen genomfördes i form av en innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Forsberg och Wengström (2015) för att strukturerar upp materialet och identifiera mönster i 

de olika studierna. Studierna som användes i resultatet lästes ett flertal gånger, först enskilt 

och sedan gemensamt för att diskuteras och analyseras. Meningsbärande enheter som 

påvisade likheter och skillnader identifierades i texten. De enheter som hade liknande 

innebörd färgkodades och delades upp i olika kategorier. Fyra övergripande teman valdes ut 

ifrån de olika kategorierna som sedan blev till rubriker i resultatet, Krävande känslomässigt 

uppdrag, Erfarenhet och utbildning skapar trygghet, Bristande förutsättningar och 

Betydelsen av information. Artiklarna som ingick i studien finns redovisade i artikelmatriser, 

se bilaga 2. 

 

5.6 Forskningsetiska övervägande 
Ett etiskt förhållningssätt skall prägla all forskning och så även en uppsats (Kristensson, 

2014). Studien har därför genomförts med hänsynstagande till de fyra etiska principerna som 

följer, Autonomiprincipen, som innefattar att all medverkan skall vara frivillig och att 

forskningen skall ske med respekt för deltagarens självbestämmande. Information om studien 

skall alltid finnas tillgänglig för eventuella deltagare i studien. Nyttoprincipen innebär att 

forskningen och den nytta den utgör skall vara av större vikt än risken för att skapa besvär, 

obehag och skada. Det är därför av stor vikt att nyttan av forskningen är noga övervägd samt 

motiverad. Rättviseprincipen innebär att alla deltagare i studien skall behandlas på lika 

villkor och på ett rättvist sätt. Inte skada principen innefattar dels att deltagarna skall skyddas 

från fysiska skador som kan bero på instrument och miljön, men även att anonymitet, 

konfidentialitet och sekretess måste tas hänsyn till genom att följa den aktuella lagstiftning 

som råder (Kristensson, 2014).  

 

Studierna som inkluderades i litteraturstudien har med ovanstående kriterier i beaktande, 

granskats och godkänts för att sedan inkluderas. Samtliga artiklar som inkluderades i studien 

var granskade och godkända av en etisk kommitté alternativt fanns en tydlig beskrivning av 

forskarnas etiska överväganden. Att ett medvetet ställningstagande ska ske angående 

artiklarnas etiska försvarbarhet beskrivs även av Kristensson (2014). Studierna som 

inkluderades i litteraturstudien är samtliga redovisade och all data som svarade mot syftet är 

presenterat objektivt i resultatet.   
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6. Resultat 
Resultatet grundar sig på elva vetenskapliga artiklar. Tio av dem är av kvalitativ metod och 

en av kvantitativ metod. Resultatet är sammanställt under fyra rubriker, Krävande 

känslomässigt uppdrag, Erfarenhet och utbildning skapar trygghet, Bristande förutsättningar 

samt Betydelsen av information. 

 

6.1 Krävande känslomässigt uppdrag  
Att ge stöd till närstående vid oväntat dödsfall upplevdes av sjuksköterskor som den svåraste 

situationen som möttes i yrket. De upplevde dödsfallen stressande och kände sig osäkra på 

hur de skulle kontrollera sina egna känslor inför de närstående (Heidari & Norouzadeh, 2014; 

Hogan et al, 2016). Sjuksköterskorna beskrev att det uppstod svåra och påfrestande 

situationer då de blev emotionellt berörda och påverkade av dödsfallen (Rejnö, Danielson & 

von Post, 2013; Yim Wah, Vico Chung Lim, & Wai To, 2013). Relationen till närstående och 

patient innan dödsfallet hade en avgörande betydelse för hur engagerade och påverkade 

sjuksköterskorna blev i stödet till de närstående efter patienten avlidit (Shorter & Stayt, 2010; 

Velarde-García et al., 2016). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patientens oväntade dödsfall blev chockartat för de närstående. 

(Rejnö, Danielson, & von Post, 2013; Rejnö, Berg & Danielson, 2012). Flera sjuksköterskor 

upplevde att närstående projicerade sin ilska på dem, sjuksköterskorna lyfte att reaktionen 

skedde i ren affekt (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013). Det fanns en stor variation 

av reaktioner vid oväntat dödsfall, hos de närstående. Emotionerna som uppstod kunde vara 

allt från att skratta hysteriskt, till att attackera varandra. De varierande reaktionerna 

upplevdes av sjuksköterskorna olika svåra att hantera beroende på deras karaktär (Walker & 

Deacon, 2016).  

 

Sjuksköterskorna lyfte vikten av att hela tiden upprätthålla en professionell roll och känna av 

var gränsen går för empatisk och fysisk kontakt i den svåra situationen. Det upplevdes viktigt 

att bevara närståendes integritet och på så vis låta dem få utrymme och tid samt uppfylla 

deras önskemål (Walker & Deacon, 2016). Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att 

skapa en relation till de närstående som fick dem att känna förtroende. De närståendes 

förtroende upplevdes vara fundamentalt för att kunna ge ett bra och effektivt stöd. 

Förtroendet som byggdes upp skapade förutsättningar för förståelse till anledningen av de 

olika behandlingsåtgärder som vidtogs och de beslut som togs i det specifika fallet (Rejnö, 

Danielson & von Post 2013). Utan de närståendes förtroende upplevdes det svårt att ge stöd 

(Rejnö, Berg, & Danielson, 2012). Att ha gett ett gott, välfungerande och anpassat 

närståendestöd beskrevs ge ro i själen hos sjuksköterskorna (Arbour & Wiegand, 2014).  

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände att döendet var en naturlig del av livet och början på 

resan till en annan värld. På grund av synsättet upplevde de ibland svårigheter med att stötta 

de närstående till döende patient (Heidari & Norouzadeh, 2014). 

 

6.2 Bristande förutsättningar 
Hög arbetsbelastning och brist på tid skapade frustration hos sjuksköterskorna. De beskrev att 

de behövde räcka till åt olika patienters och närståendes varierande behov. Det uppstod 

kontraster mellan att vårda döende patienter och vara närståendestöd, samtidigt som alla 

andra arbetsuppgifter på avdelningen skulle uppfyllas. Den stressiga miljö som upplevdes 

inom sjukvården beskrevs skapa bristande förutsättningar för att räcka till och bistå med 

medlidelsefullt stöd till närstående (Hogan et al., 2016; Walker & Deacon, 2016).  
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Sjuksköterskorna beskrev att i ett perfekt scenario skulle de ta sig tid till att ta emot viktig 

information från de närstående gällande patienten i det specifika fallet. Det skulle ha bidragit 

till att ge patienten personcentrerad vård men i verkligheten ansåg sjuksköterskorna att de 

närstående tog upp viktig tid som de behövde lägga på omvårdnad av patienten. 

Sjuksköterskorna kände att de inte hade tillräckligt med tid för att möta de behov som ett 

oväntat dödsfall krävde (Rejnö, Danielson, & von Post, 2013). 

 

Det beskrevs av sjuksköterskorna att en känsla av otillräcklighet i sin roll som 

närståendestödjare, infann sig när oväntat dödsfall inträffade. Det var på grund av alla 

uppgifter som skulle hinnas med på avdelningen. Tidsbristen lämnade en känsla av 

frustration hos dem (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013). Bristen på tid för de 

närstående gjorde det svårt för sjuksköterskorna att tillfredsställa de behov som fanns för att 

de närstående skulle känna att patienten hade avlidit med värdighet. Sjuksköterskorna 

upplevde sig ansvariga för att skapa förutsättningar för de närstående att känna att patienten 

hade avlidit på ett värdigt sätt, trots att det var ett plötsligt, oväntat dödsfall (Rejnö, 

Danielson, & von Post, 2013).  

 

Sjuksköterskorna kände att det var viktigt att försöka göra situationen bättre genom att skapa 

en miljö som var privat, tyst och lugn, vilket upprätthöll patientens värdighet och på så vis 

även de närståendes (Hogan et al., 2016). 

 

6.3 Betydelsen av information  
I sju studier beskrevs muntlig information till de närstående som en mycket viktig del i stödet 

(Arbour & Wiegand, 2014; Becker, Wright & Schmit, 2017; Heidari & Norouzadeh, 2014; 

Kurian et al., 2014: Rejnö, Berg, & Danielson, 2012; Rejnö, Danielson, & von Post, 2013; 

Walker & Deacon, 2016). En studie lyfte skriftlig information som ett viktigt komplement till 

den muntliga informationen vid oväntat dödsfall (Walker, & Deacon, 2016). Deltagarna 

upplevde att närstående hade svårt att ta emot och komma ihåg muntlig information. Skriftlig 

information ansågs underlätta, då närstående om och om igen kunde läsa och uppdatera sig 

angående informationen. Sjuksköterskorna beskrev det positivt att kunna hänvisa till den 

skriftliga informationen efter att de gett muntlig information. 

 

Informationen skulle enligt sjuksköterskorna vara personcentrerad och anpassas efter de 

närståendes behov, bakgrund, karaktärer och emotionella status. Vidare skulle informationen 

framföras med respekt, ödmjukhet, empati och medkänsla och på så vis ge optimala 

förutsättningar för förståelse. Informationen och förståelsen som följde kunde enligt 

sjuksköterskorna ha en trygghetsingivande och tröstande effekt (Arbour & Wiegand, 2014). 

Informationen upplevdes lugnande och motverka stress hos närstående (Heidari, & 

Norouzadeh, 2014) 

 

Att förmedla information upplevdes som en naturlig och självklar del i sjuksköterskornas 

arbete (Arbour & Wiegand, 2014; Kurian et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att det var 

viktigt att vara en god informatör. Informationen som gavs skulle vara tydlig och ske i 

avskild miljö (Walker & Deacon, 2016). Vidare skulle informationen ges vid upprepade 

tillfällen, vilket beskrevs som en förutsättning för att de närstående skulle förstå och ta in vad 

som hänt (Rejnö, Berg & Danielson, 2012; Walker & Deacon, 2016). Att svara på eventuella 

frågor och konstant delge information till de närstående under hela förloppet, var enligt 

sjuksköterskorna av stor vikt. Det beskrevs trygghetsingivande för de närstående att få svar 

på alla sina frågor och funderingar. Att informera och stötta de närstående i samband med 
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patientens dödsögonblick upplevdes kunna underlätta det framtida sorgearbetet. 

Sjuksköterskorna beskrev att de närstående kände ro i att de förstod vad som hände och 

därmed hade större förmåga att acceptera situationen (Becker, Wright & Schmit, 2016; 

Heidari, & Norouzadeh, 2014). 

 

6.4 Erfarenhet och utbildning skapar trygghet 
Sjuksköterskorna beskrev snabba oväntade dödsfall överväldigande och kände avsaknad av 

resurser för att täcka alla behov (Velarde-García et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde att 

klinisk erfarenhet inom akutsjukvård kunde vara till fördel för de närstående då de ter sig 

lugnare i ett professionellt och rutinerat bemötande (Heidari, & Norouzadeh, 2014). 

Sjuksköterskorna tog lärdom från mer erfarna kollegor gällande hur ett vördnadsfullt sätt att 

ta hand om sörjande närstående, skulle gå till (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013). 

Sjuksköterskorna som dagligen hanterade död i arbetet beskrev att den med tid och erfarenhet 

blev en naturlig del av arbetet (Shorter & Stayt, 2010). 

 

Sjuksköterskorna beskrev att vissa av dem undvek att bemöta närstående som led av sorg 

efter oväntat dödfall, för att det var för emotionellt utmanande (Yim Wah, Vico Chung Lim 

& Wai To, 2013; Walker & Deacon, 2016). De kände att de hade bristande självförtroende 

och erfarenhet, vilket upplevdes begränsande i sin möjlighet att stötta de närstående. 

Sjuksköterskorna föreslog därför att de behövde mer utbildning inom området (Walker & 

Deacon, 2016). Nästan hälften av sjuksköterskorna i studien upplevde att de hade bristfällig 

utbildning och träning gällande stöd till närstående vid plötslig sorg (Kurian et al., 2014). 

 

Att ta hänsyn till patientens och de närståendes religion och värderingar var en viktig del av 

att avlida med vördnad enligt sjuksköterskorna. Att ha kunskap om kulturella och religiösa 

värderingar hos de närstående, var enligt dem en del av att ge en god kvalitet på stöd vid 

patientens oväntade dödsfall. Det ansågs viktigt att se till de närståendes önskemål i enlighet 

med deras religion och tro (Heidari & Norouzadeh, 2014). Sjuksköterskorna upplevde att det 

ingick i deras roll att ha kunskap samt visa förståelse för de sörjande närståendes behov. Det 

skedde genom att exempelvis be med dem, lyssna och visa medlidande för vad de gick 

igenom (Becker, Wright & Schmit, 2017; Heidari, & Norouzadeh, 2014).  

 

6.5 Resultatsammanfattning 

Sjuksköterskor upplevde sig många gånger hjälplösa och uttryckte att de saknar tillräcklig 

erfarenhet och utbildning för att tillgodose närståendes olika behov vid plötslig sorg. 

Relationen innan dödsfallet påverkade hur känslomässigt engagerade sjuksköterskorna blev. 

De sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av oväntat dödsfall, behärskade de svåra 

situationerna bättre, både för sin egen del, men även för närståendes. Sjuksköterskor 

upplevde att tids- och resursbrist bidrog till att de närstående ej fick det stöd som de hade 

behov av. Att ha gett ett gott stöd till närstående upplevdes tillfredställande och skapade ro i 

själen. Sjuksköterskor beskrev information som en viktig del av stödet till närstående vid 

oväntat dödsfall. 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  
Författarna till studien valde att genomföra en litteraturstudie med systematisk sökning och 

deskriptiv design i enlighet med Kristensson (2014), för att kunna beskriva sjuksköterskors 
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erfarenheter av att ge stöd till närstående vid oväntat dödsfall. Metoden har baserats på 

Forsberg och Wengström (2015), Kristensson (2014) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011). 

 

Att göra en litteraturstudie med systematisk sökning stärker studiens kvalitet. Databaserna 

som användes under sökningen innefattar omvårdnadsforskning vilket stärker 

omvårdnadsinriktningen i studien (Forsberg & Wengström, 2015). Sökningen gynnades av 

att använda endast två ämnesord och resten fritextord. Anledningen till det var att sökningen 

inte skulle bli för smal och utesluta eventuellt passande artiklar vilket är viktigt för 

litteraturstudiens trovärdighet. Flera ord som hade alternativa ändelser kompletterades med 

trunkering. Valet av ord med trunkering var beroende av om det hade effekt på sökresultatet. 

Användning av booleska operatorer som OR, och trunkering breddar sökresultatet (Forsberg 

& Wengström, 2015). 

 

Olika sökord valdes ut för att täcka all eventuell relation som närstående kan stå för. Under 

sökandets gång upptäcktes, vid upprepade tillfällen, ordet bereavement i de funna artiklarnas 

angivna nyckelord. Det ordet prövades genom att läggas in i sökningen, vilket gav resultat på 

passande artiklar till syftet men ordet exkluderas dock då det ansågs vara för långt ifrån 

syftets ordval. Att utesluta det, till syftet passande sökordet kan ha uteslutit artiklar som 

skulle varit aktuella för att beskriva syftet och kan på så vis anses vara en svaghet. Under 

sökningarna framkom, av de redan funna artiklarna flertalet dubbletter. Det kan ses som en 

styrka i sökningen eftersom att de visade sig innehålla samma träffar. Svagheten med studien 

var att det inte fanns en stor mängd passande artiklar för studien men styrkan var att de elva 

utvalda artiklarna var passande för studiens syfte. Sökningens förfarande förtydligades i form 

av tabeller vilket inbringade en strukturerad och tydlig överblick av sökningen som ökar 

studiens pålitlighet (Backman, 2008). 

 

Under sökningen inkluderades endast artiklar som var från maximalt tio år tillbaka i tiden, 

peer reviewed och engelskspråkiga. Det beslutet var grundat på att använda sig av ny 

forskning vilket gör studien mer tillämpningsbar och trovärdig (Forsberg & Wengström, 

2015). Med tanke på syftets karaktär och ämne som kan anses tidlöst, kan begränsningarna ha 

uteslutit eventuellt bättre underlag till studien som fortfarande hade varit applicerbart.  

 

Artiklarna som valdes ut hade sitt ursprung från flera olika länder Kina, USA, Canada, 

Storbritannien, Iran och Sverige. Det visade på ett resultat med en global spridning som trots 

det inte skilde sig avsevärt, vilket kan tolkas som att resultatet är generaliserbart. Kulturella 

skillnader lyfts i studien vilket ses som en styrka i ett mångkulturellt samhälle. 

 

Studierna som valdes ut var huvudsakligen kvalitativa med tanke på att subjektiva 

upplevelser skulle beskrivas. Tio kvalitativa och en kvantitativ studie användes, att inkludera 

även kvantitativa studier ger resultatet ett bredare perspektiv (Forsberg & Wengström, 2015). 

Datainsamlingen har skett med hjälp av enkät eller olika typer av intervjuer. Resultatet kan ha 

påverkats med tanke på att intervjuerna bygger på vilket sätt frågorna ställts och hur de 

uppfattas av deltagarna samt hur frågorna utifrån det tolkas (Kristensson, 2014).  

 

Artiklarna lästes av författarna först i sin helhet separat och helt oberoende av varandra. För 

att sedan träffas och diskutera och analysera texterna tillsammans. Det skedde för att undvika 

att materialets tolkning färgas av en enskild persons förförståelse. Enligt Kristensson (2014) 

kallas det för triangulering och verkar föra att stärka studiens tillförlitlighet. En 

kvalitetsgranskning av artiklarna genomfördes sedan med hjälp av vedertagna 
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granskningsmallar enligt Forsberg och Wengström (2015). Granskningen skedde gemensamt 

för att minska risken för felbedömning av artiklarna. Med tanke på att granskningsmallarna 

utgick från en subjektiv bedömning kan det haft inverkan på eventuella felbedömningar. De 

artiklar som inkluderades var endast av hög respektive medel kvalitet för att öka studiens 

trovärdighet. En artikel med låg kvalitet skall inte inkluderas trots att den svarar på studiens 

syfte (Forsberg och Wengström, 2015). Det finns risk för feltolkning av språket och 

översättningen av det vilket kan ha påverkat resultatet i studien. För att undvika feltolkningar, 

har ord som skapat osäkerhet kontrollerats med ordlista.  

 

7.2 Resultatdiskussion   

I litteraturstudien återfinns flera olika typer av stöd, enligt Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-

Ekstrand (2014) finns det många olika typer av stöd som beskrivs på flera olika sätt. Att 

kunna ge stöd är en viktig kompetens för sjuksköterskor. Tillgång till stöd har visats ha en 

stor inverkan på individens hälsa. Det kan underlätta vid krisbearbetning i samband med 

närståendes död och olika sjukdomstillstånd. Sinclair et al. (2017) betonade att hälso- och 

sjukvårdspersonalens fysiska, känslomässiga, sociala och andliga hälsa försämrades av 

kumulativ stress i samband med påfrestande arbete, vilket kunde påverka vård och stöd för 

den som är i behov. Sjuksköterskors hälsa anses ha en betydande roll, dels för 

sjuksköterskans eget mående men också för att kunna ge stöd till närstående. För att en 

individ skall uppnå hälsa måste hen ges förutsättningar att kunna påverka och kontrollera de 

faktorer som kan påverka hälsan. Faktorerna som kan påverka hälsa är exempelvis stress, 

belastning och arbetssituation (Wärnå- Furu, 2012). Att utsättas för svåra situationer som 

leder till stress och en känsla av hjälplöshet är påfrestande, vilket även bekräftas av Shariff, et 

al. (2017). Situationer som skapade stress och var emotionellt krävande underlättades vid 

positiv arbetsmiljö, stöd och bekräftelse från både kollegor och chef. Även familj och 

privatliv hade betydelse (Padilla Fortunatti & Palmeiro-Silva, 2017). 

 

I litteraturstudien beskrevs av flera sjuksköterskor att de upplevde att närstående projicerade 

sin ilska på dem, i ren affekt. När en individ upplever en av livets största påfrestningar, 

reagerar den med olika typer av sorg. Det kan ibland upplevas vara så stora påfrestningar att 

den sörjande inte klarar av att hantera det på egen hand. Vårdpersonal bör därför ha kunskap 

och förståelse för olika reaktioner (Grimby & Johansson, 2013). I resultat föreslogs mer 

utbildning inom området. På grund av bristande självförtroende och erfarenhet upplevde 

sjuksköterskor sig begränsande i sitt stöd till de närstående. I en studie upplevde nästan 

hälften av deltagarna att det var bristfällig utbildning och träning gällande stöd till närstående 

vid plötslig sorg.  

 

För att sjuksköterskor ska känna sig mer tillfreds i att ge stöd till närstående vid oväntade 

dödsfall samt ge optimalt stöd krävs mer utbildning inom området, enligt en omfattande 

litteraturstudie (Shariff, et al., 2017). Studien lyfter även sjuksköterskors svåra situation då de 

försöker ge medkänsla och stöd till familjen till en avliden patient, men inte vet vad dem ska 

göra eller säga. Studien beskrev ett brådskande behov av strukturerad personalutbildning för 

att behärska de emotionella upplevelser som uppstod i samband med oväntat dödsfall. Ett 

svagt socialt stöd har motsatt effekt och att det kan leda till ökad sjuklighet och även död 

(Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2014). 

 

Litteraturstudien visade på att tidigare erfarenhet inom området beskrivs som en fördel, både 

för sjuksköterskorna men också för närstående som ter sig trygga med erfaren personal. Det 

bekräftas även av Shariff, et al (2017) som i sitt resultat redovisat att sjuksköterskor med 



 

 

13 

erfarenhet inom området, var mer förberedda vilket resulterade i att situationen upplevdes 

mindre traumatisk och mer kontrollerad. Enligt Elg & Olsson (2013) skall vårdpersonal 

arbeta för att utveckla professionella kunskaper. Det innefattar personliga färdigheter, etik 

och ämneskunskap. Att bygga kunskap genom förbättringskunskap för att utveckla processer 

i Hälso- och sjukvården är viktigt för att med dem systematiskt hantera problem. 

 

Hög arbetsbelastning och brist på tid skapade frustration hos sjuksköterskorna. De beskrev att 

de behövde räcka till åt olika patienters och närståendes väldigt varierande behov. Det 

uppstod stora kontraster mellan att vårda döende patienter och vara närståendestöd, samtidigt 

som alla andra arbetsuppgifter på avdelningen skulle uppfyllas. Den stressiga miljö som 

upplevdes inom sjukvården beskrevs skapa bristande förutsättningar för att räcka till och 

bistå med medlidelsefullt stöd till den döende patientens närstående. I resultatet redovisas det 

i flera studier att sjuksköterskorna upplevde stödet till de närstående som en påfrestande 

situation. Insulander & Björell (2015) beskriver att kontinuerlig stress, oro och ångest kan 

vara skadligt för sjuksköterskors välbefinnande. 

 

Litteraturstudien visar på att muntlig information till närstående är en mycket viktig del av 

stödet vid oväntat dödsfall, något som även styrks av Shariff, et al (2017). Resultatet visar att 

skriftlig information var ett viktigt komplement till den muntliga informationen. Att dela ut 

skriftlig information vid traumatiska händelser, stärks av Brysiewicz (2006, 2008) som i sin 

studie intervjuat närstående och sjuksköterskor som lyfter skriftlig information i form av ett 

protokoll, där praktisk information angående tillvägagångssätt efter döden presenteras. Den 

första fasen efter en traumatisk händelse benämns chockfasen, en fas där information är svår 

att ta in (Cullberg, 2006). Även det stärker den viktiga delen som skriftlig information utgör. 

Shariff, et al (2017) lyfter även ett protokoll för sjuksköterskor att ta fram vid oväntade 

dödsfall. Protokollet kan fungera som en checklista och framförallt vara till hjälp för oerfarna 

sjuksköterskor. 

 

Studierna som ingår i resultatet är från flera olika länder och de visar på liknande resultat 

gällande sjuksköterskors erfarenheter av att ge stöd till närstående vid oväntat dödsfall. 

Studiens resultat är därför användbart i ett allt mer mångkulturellt land. Samtliga studier i 

resultatet har relativt få antal män. Det sågs från början som en svaghet, men speglar 

verkligheten, åtminstone i Sverige på de flesta avdelningar. År 2015 var 90% av alla 

legitimerade sjuksköterskor kvinnor (Socialstyrelsen, 2016).  

Många studier har genomförts inom genusforskning och de har visat på att bemötande och 

kommunikation präglas av vårdgivarens kön (Määttä & Öresland, 2014). Med den 

informationen har författarna till litteraturstudien bejakat möjligheten att könet på 

sjuksköterskan kan ha påverkat de egna känslorna i stödet. Fler män i litteraturstudien hade 

därför eventuellt påverkat resultatet. 

 

8. Slutsats 
Litteraturstudien påvisar att sjuksköterskor upplever det mycket svårt att ge stöd till 

närstående vid oväntat dödsfall. Stödjandet upplevs som ett överväldigande uppdrag då 

närstående reagerade med ett brett spektrum av olika känslor och reaktioner som av 

sjuksköterskan skall anpassa sig till. En känsla av hjälplöshet och att vara otillräcklig i sitt 

närståendestöd var överhängande. Att skapa ett förtroende hos de närstående ansågs vara av 

avgörande vikt för att kunna ge ett optimalt stöd enligt sjuksköterskorna. Stödet bestod till 

största del av muntlig kommunikation som väl anpassad till den specifika individen. Med 
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erfarenhet inom området upplevde sjuksköterskor att mötet med närstående det blev mer 

hanterbart och mindre traumatiskt. Stödet till närstående begränsades även av resurs och 

tidsbrist. Sjuksköterskorna lyfte ytterligare utbildning som en viktig del, både för egen del 

men också för närståendes. Att förbereda blivande sjuksköterskor på eventuella typer av 

reaktioner samt hur närstående kan bemötas vid omvälvande händelser, kan ha en viss 

förberedande effekt samt vara av värde för sjuksköterskans trygghet i stödet. Att utforma 

uppföljande kurser som är mer specifikt anpassade till det område som sjuksköterskan sedan 

arbetar inom kan vara en givande påbyggnad. 

 

9. Klinisk nytta och fortsatt forskning 

Resultatet kan föra med sig klinisk nytta. Att som sjuksköterska ha förståelse för hur det 

upplevs och känns för andra sjuksköterskor i svåra situation, kan förbereda den som inte har 

upplevt det själv. Resultatet kan också guida sjuksköterskor i sitt sätt att förhålla sig till 

närstående samt visa på vad som anses betyda mycket, både för sjuksköterskor, men även 

närstående. Det krävs mer studier inom området. Även flera studier som svarar på om 

utbildning har en positiv effekt på stödet till närstående samt om känslan av kontroll i den 

situationen förbättras för sjuksköterskan, skulle vara av intresse. Författarna till studien har 

under arbetes gång stött på få copingstrategier för att hantera den stress som uppstår vid 

mötet med närstående, även det är ett område som skulle vara intressant och givande för 

verksamma sjuksköterskor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15 

10. Referenser 
Arbour, R. B., & Wiegand, D. L. (2014). Self-described nursing roles experienced during 

care of dying patients and their families: a phenomenological study. Intensive and Critical 

Care Nursing, 30(4), 211-218. doi: org/10.1016/j.iccn.2013.12.002 

 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur. 

 

Becker, C. A., Wright, G., & Schmit, K. (2017). Perceptions of dying well and distressing 

death by acute care nurses. Applied Nursing Research, 33149-154. 

doi:10.1016/j.apnr.2016.11.006 

 

Brysiewicz, P. (2008). The lives experience of losing a loved one to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, South Africa. Journal of Clinical Nursing, 17(2), 224-231. doi: 

10.1111/j.1365-2702.2007.01972.x 

 

Brysiewicz, P. (2006). A model for dealing with sudden death. Advances in Nursing Science, 

29 (3), 1-11. doi:10.1097/00012272-200607000-00010 

 

Carlsson, C., & Wennman-Larsson, A. (2014). Ideellt engagemang och närståendes insatser. I 

A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling. (s. 197-

220). Lund: Studentlitteratur. 

 

Chapple, A., Swift, C., & Ziebland, S. (2011). The role of spirituality and religion for those 

bereaved due to a traumatic death. Mortality, 16(1), 1-19. 

doi:10.1080/13576275.2011.535998 

 

Cullberg, J. (2006). Kris och utveckling. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Ehnfors, M., Ehrenberg, A. & Thorell-Ekstrand, I. (2014). Nya VIPS-boken välbefinnande, 

integritet, prevention, säkerhet. Johanneshov: MTM. 

 

Elg, M., & Olsson, J. (2013). Organisera för ständiga förbättringar i hälso- och sjukvården. I 

J. Leksell & M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (s. 218-252). Stockholm: 

Liber. 

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2015). Att göra systematiska litteraturstudier värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Författaren och Natur & 

kultur. 

 

Grimby, A., & Johansson, Å. (2012). Om sorg vid döende och dödsfall. I P. Strang & B. 

Beck- Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (s. 86-94). Stockholm: Liber. 

 

Gutierrez, K. M. (2012). Experiences and needs of families regarding prognostic 

communication in an intensive care unit: supporting families at the end of life. Critical care 

nursing quarterly, 35(3), 299-313. 

 

Harrington, C., & Sprowl, B. (2011). Family members' experiences with viewing in the wake 

of sudden death. Omega: Journal Of Death And Dying, 64(1), 65-82. doi:10.2190/OM.64.1.e 

 

https://doi.org/10.1016/j.iccn.2013.12.002


 

 

16 

Heidari, M. R., & Norouzadeh, R. (2014). Supporting Families of Dying Patients in the 

intensive Care Units. Holistic Nursing Practice, 28(5), 316-322. 

doi:10.1097/HNP.0000000000000045 

 

Helgesen, A. K., Larsson, M., & Athlin, E. (2013). How do relatives of persons with 

dementia experience their role in the patient participation process in special care units?. 

Journal Of Clinical Nursing, 22(11-12), 1672-1681. doi:10.1111/jocn.12028 

 

Hjalmarsson, P. (2013) Ett patientperspektiv på den multiprofessionella vården. I J. Leksell 

& M. Lepp (Red.), Sjuksköterskans kärnkompetenser (s.135-138). Stockholm: Liber. 

 

Hogan, K., Fothergill-Bourbonnais, F., Brajtman, S., Phillips, S., & Wilson, K. G. (2016). 

When Someone Dies in the Emergency Department: Perspectives of Emergency Nurses. 

JEN: Journal Of Emergency Nursing, 42(3), 207-212. doi:10.1016/j.jen.2015.09.003 

 

Insulander, L., & Björvell, H. (2015). Patient empowerment- ett förhållningssätt i mötet med 

patienten. I B. Klang Söderkvist (Red.), Patientundervisning (s. 135-158). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jakobsson, E., Andersson, M., & Öhlén, J. (2014). Livets slutskede. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 180-203). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Kurian, M. J., Daniel, S., James, A., James, C., Joseph, L., Malecha, A. T., & ... Mick, J. M. 

(2014). Intensive Care Registered Nurses' Role in Bereavement Support. Journal Of Hospice 

& Palliative Nursing, 16(1), 31-39. doi:10.1097/NJH.0000000000000018 

 

Matheny, G. (2013). Att utveckla anhörigstöd. Lund: Studentlitteratur. 

 

Määttä, S., & Öresland, S. (2014). Genuskoll i omvårdnad. I F. Friberg & J. Öhlén (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 323-337). Lund: Studentlitteratur. 

 

Nationalencyklopedin. (2017). Plötslig död. Hämtad 30 Augusti, 2017, från 

http://www.ne.se/lang/plötslig-död 

 

Padilla Fortunatti, C., & Palmeiro-Silva, Y. K. (2017). Effort-Reward Imbalance and Burnout 

Among ICU Nursing Staff: A Cross-Sectional Study. Nursing Research, 66(5), 410-416. 

doi:10.1097/NNR.0000000000000239 

 

Regeringskansliet. (2001:6). Ett delbetänkande Döden angår oss alla - värdig vård vid livets 

slut. Stockholm: SOU. Hämtad 27 september, 2017, från 

http://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden

-angar-oss-alla 

 

Rejnö, Å., Berg, L., & Danielson, E. (2012). Ethical problems: In the face of sudden and 

unexpected death. Nursing Ethics, 19(5), 642-653. doi:10.1177/0969733011412099 

http://www.ne.se/lang/pl%C3%B6tslig-d%C3%B6d
http://www.ne.se/lang/pl%C3%B6tslig-d%C3%B6d
http://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden-angar-oss-alla
http://www.regeringen.se/49b6c2/contentassets/9b252638652e497ab0e16f66a0a54cf9/doden-angar-oss-alla


 

 

17 

 

Rejnö, Å., Danielson, E., & von Post, I. (2013). The unexpected force of acute stroke leading 

to patients' sudden death as described by nurses. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 

27(1), 123-130. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01011.x 

 

Shariff, A., Olson, J., Santos Salas, A., & Cranley, L. (2017). Nurses' experiences of 

providing care to bereaved families who experience unexpected death in intensive care units: 

A narrative overview. Canadian Journal Of Critical Care Nursing, 28(1), 21-29. 

 

Shorter, M., & Stayt, L. C. (2010). Critical care nurses’ experiences of grief in an adult 

intensive care unit. Journal of advanced nursing, 66(1), 159-167. doi:10.1111/j.1365-

2648.2009.05191.x 

 

Sinclair, S., Raffin-Bouchal, S., Venturato, L., Mijovic-Kondejewski, J., & Smith-

MacDonald, L. (2017). Compassion fatigue: A meta-narrative review of the healthcare 

literature. International Journal Of Nursing Studies, 699-24. 

doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.01.003 

 

Socialstyrelsen. (2017). Statistik om legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 2015. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 24 September, 2017, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20229/2016-6-16.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2004). Termbank: Närstående. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 25 

Augusti, 2017, från http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=272 

 

Socialstyrelsen. (2004). Termbank. Anhörig. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 25 

Augusti, 2017, från http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=273 

 

SOL 2009:549. Socialtjänstlag. Hämtad 18 September, 2017, från Socialstyrelsen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 1 september, 2017, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-

legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

Söderlund, M. (2012). Vårdade. I L. Wiklund Gustin. & I. Bergbom (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. (s. 115-125). Lund: Studentlitteratur. 

 

Velarde-García, J. F., Luengo-González, R., González-Hervias, R., Cardenete-Reyes, C., 

Alvarado-Zambrano, G., & Palacios-Ceña, D. (2016). Facing death in the intensive care unit. 

A phenomenological study of nurses’ experiences. Contemporary Nurse: A Journal For The 

Australian Nursing Profession, 52(1), 1-12. doi:10.1080/10376178.2016.1194725 

 

Walker, W., & Deacon, K. (2016). Nurses' experiences of caring for the suddenly bereaved in 

adult acute and critical care set tings, and the provision of person-centred care: A qualitative 

study. Intensive & Critical Care Nursing, 3339-47. doi:10.1016/j.iccn.2015.12.005 

 

http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=272
http://termbank.socialstyrelsen.se/showterm.php?fTid=273
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf


 

 

18 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

Wojtkowiak, J., Wild, V., & Egger, J. (2012). Grief experiences and expectance of suicide. 

Suicide And Life-Threatening Behavior, 42(1), 56-66. doi:10.1111/j.1943-

278X.2011.00070.x 

 

Wong, O. (2006). Critical analysis of social support in bereavement related to the 

management of a patient receiving palliative care. Hong Kong Nursing Journal, 42(2), 7-12. 

 

Wärnå-Furu, C. (2012). Hälsa. I L. Wiklund Gustin. & I. Bergbom (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik. (s. 200-212). Lund: Studentlitteratur. 

 

Yim Wah, M., Vico Chung Lim, C., & Wai To, C. (2013). Experiences and perceptions of 

nurses caring for dying patients and families in the acute medical admission setting. 

International Journal Of Palliative Nursing, 19(9), 423-431. 

 



 

 

 

Sökmatris Cinahl, 2017-09-08   Bilaga 1 (1/3) 

Sökord Resultat Utvalda 

Abstrakt 

Utvalda  

Fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda artiklar 

till studien 

1.MH ” Death, 

sudden” 

1046 
    

2. MH “ Life change 

events” 

3589 
    

3. Experience* 178,014 
    

4. Attitude  132,325     

6. Famil* 157,278 
    

7. Relat* 582,217 
    

8. Death, unexpected 887 
    

9. Dying 5863 
    

10. Support 178,854 
    

11. Nurs* 229,935 
    

12. 1 OR 8 OR 9 7,601 
    

13. 2 OR 3 OR 4 285,545 
    

14. 6 OR 7  676,778 
    

15. 10 AND 12 AND 13 

AND 14 

- Peer reviewed  

- Engelska 

- 2007-2017 

503 
    

15. 10 AND 11 AND 12 

AND 13 AND 14 

- Peer reviewed  

- Engelska 

- 2007-2017 

241 74 15 6 6 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sökmatris Medline, 2017-09- 08   Bilaga 1 (2/3)
      

Sökord Resultat Utvalda 

Abstrakt 

Utvalda  

Fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda artiklar 

till studien  

1.MH ” Death, 

sudden” 

1,700 
    

2. MH “ Life change 

events” 

7,818 
    

3. Experience* 427,785 
    

4. Attitude  91,568 
    

6. Famil* 526,199 
    

7. Relat* 2,317,119 
    

8. Death, unexpected 2994 
    

9. Dying 12,173 
    

10. Support 465,829 
    

11. Nurs* 37,722 
    

12. 1 OR 8 OR 9 16,187 
  

         

13. 2 OR 3 OR 4 505,824 
    

14. 6 OR 7  2,654,532 
    

15. 10 AND 12 AND 

13 AND 14 

- Peer reviewed  

- Engelska 

- 2007-2017 

622 
    

15. 10 AND 11 AND 

12 AND 13 AND 14 

- Peer reviewed  

- Engelska 

- 2007-2017 

333 97 (29) 8 3 3  

 

 

 

 

 



 

 

 

Sökmatris PsycINFO, 2017-09-08   Bilaga 1 (3/3 ) 

Sökord Resultat Utvalda 

Abstrakt 

Utvalda  

Fulltext 

Granskade 

artiklar 

Utvalda artiklar 

till studien 

DE  ” death and 

dying” 

11,991     

2. DE “ Life change 

events” 

5,372 
    

3. Experience* 211,609 
    

4. Attitude  176,166 
    

6. Famil* 169,460 
    

7. Relat* 617,785 
    

8. Death, 

unexpected 

703 
    

9. Death, sudden 1,542 
    

10. Support 196,738 
    

11. Nurs* 73,967 
    

12. 1 OR 8 OR 9  13,176 
    

13. 2 OR 3 OR 4 348,988 
    

14. 6 OR 7  696,714 
    

15. 10 AND 12 AND 

13 AND 14 

- Peer reviewed  

- Engelska 

- 2007-2017 

521 
    

15. 10 AND 11 AND 

12 AND 13 AND 14 

- Peer reviewed  

- Engelska 

- 2007-2017 

199  68 (6) 7 1 1 

 



 

 

 

Bilaga 2: Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Arbour, R. B., & Wiegand, 

D. L. (2014). 

Self-described nursing roles 

experienced during care of 

dying patients and their 

families: a 

phenomenological study. 

Intensive and Critical Care 

Nursing, 30(4), 211-218 

USA 

Att beskriva sjuksköterskors 

egenbeskrivna roll och 

erfarenheter vid vård av 

döende patienter och deras 

familjer. 

Metod  
Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

19 sjuksköterskor som 

arbetar inom intensivvård 

(n=17 kvinnor n=2 män med 

arbetserfarenhet mellan 1-17 

år) 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval  

Urval 

Intensivvårdssköterskor från 

samma sjukhus 

Slutlig studiegrupp n= 19  

Bortfall n= redogörs ej 

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad 

intervjustudie  

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Redovisning av citat 

Tydligt presenterat urval 

Tydlig beskriven 

datainsamlingsmetod 

Datamättnad 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Få män ur genusperspektiv 

Värdering 

Medel 

Sjuksköterskorna lyfte att 

information till närstående 

var av mycket stor vikt. 

Informationen upplevdes 

naturlig att delge. Det ansågs 

viktigt att den anpassades 

efter deras behov och 

känslomässiga status. 

Information togs emot av 

närstående på bästa sätt om 

den levererades med respekt 

och medkänsla.  

Frustration uttrycktes 

gällande närståendestöd och 

tidsbrist. 

Enligt sjuksköterskorna 

innefattar närståendestöd 

nödvändig information, att 

ge emotionellt stöd samt att 

skapa acceptans.  

Att ha bidragit med ett gott 

stöd skapade lugn och ro i 

själen hos sjuksköterskorna. 



 

 

 

Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Becker, C. A., Wright, G., & 

Schmit, K. (2016).  

Perceptions of dying well 

and distressing death by 

acute care nurses. 

Applied Nursing 

Research, 33, 149-154 

USA 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevelse 

av att ge vård till döende 

patient, deras definition av 

att dö väl samt deras symtom 

av stress och sätt de använde 

sig av för att få utlopp för 

den.  

 

Metod  

Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Legitimerade sjuksköterskor 

som hade arbetat inom 

akutsjukvård, minst 12 mån 

från fyra olika typer av avd. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval  

Urval 

Sjuksköterskor från fyra 

olika typer av avdelningar  

(Mestadels kvinnor n=42) 

Bortfall n= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n= 49 

Datainsamlingsmetod 

Anonym semi-strukturerad 

enkätstudie 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Tydligt presenterat urval 

Redovisning av citat 

Datamättnad 

Olika avdelningar 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Få män ur genusperspektiv 

Värdering 

Medel 

 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

att det är viktigt att lyssna, 

visa medlidande och att ge 

fysisk och emotionellt stöd 

till de närstående. 

Att ge närståendestöd i form 

av information under 

patientens avlidande verkade 

rogivande samt även 

gynnande för det framtida 

sorgearbetet enligt 

sjuksköterskorna. 

 

 

 



 

 

 

Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Heidari, M. R., & 

Norouzadeh, R. (2014).  

Supporting Families of 

Dying Patients in the 

intensive Care Units. 

Holistic Nursing Practice, 

28(5), 316-322 

Iran 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av att stödja 

familjer i livets slutskede. 

 

 

 

Metod  

Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Intensivvårdssjuksköterskor 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt stickprov 

Urval 

Sjuksköterskor som arbetar 

inom intensivvård 

Bortfall n= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n=23  

Datainsamlingsmetod 
Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Redovisning av citat 

Datamättnad 

Tydligt metodbeskrivning 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

En avdelning 

Värdering 

Medel 

 

Kommunikation och tydlig 

kommunikation motverkar 

stress hos närstående. Att 

informera och undervisa 

närstående i samband med 

patientens avlidande kan 

hjälpa de närståendes 

förmåga att acceptera och 

känna ro i själen. 

Det är stressande och svårt 

för även sjuksköterskor vid 

plötsligt dödsfall. 

Klinisk erfarenhet är till 

fördel då de närstående 

känner sig lugna i ett lugn, 

professionellt och rutinerat 

bemötande.  

Sjuksköterskor bör ta hänsyn 

till patientens och de 

närståendes religion och 

önskemål enligt den.  

 

 



 

 

 

Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Hogan, K., Fothergill-

Bourbonnais, F., Brajtman, 

S., Phillips, S., & Wilson, K. 

G. (2016). 

When Someone Dies in the 

Emergency Department: 

Perspectives of Emergency 

Nurses. 

JEN: Journal Of Emergency 

Nursing, 42(3), 207-212 

Canada 

 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter som avlider på en 

akutavdelning, målet med 

vetenskapen var att 

underlätta för sjuksköterskor 

i dess arbete med dessa 

patienter och deras 

närstående. 

 

 

Metod 

Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetade 

på akutvårdsavdelning 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej. 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval  

Urval 

Sjuksköterskor från två olika 

akutmottagningar 

Bortfall n= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n=11 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Redovisning av citat 

Tydligt presenterat urval 

Två olika akutmottagningar 

Datamättnad 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Värdering 

Medel 

 

 

Hög arbetsbelastning bidrog 

till brist på tid och utrymme 

för stöd till närstående.  

Att hantera närståendestöd 

efter död upplevdes som en 

av de svåraste situationerna 

som möttes i yrket. 

Sjuksköterskorna kände sig 

ibland hjälplösa och osäkra 

på hur de skulle kontrollera 

egna känslor inför de 

anhöriga. Sjuksköterskorna 

försökte skapa en miljö som 

upprätthöll patientens 

värdighet. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikelmatris  

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Kurian, M. J., Daniel, S., 

James, A., James, C., Joseph, 

L., Malecha, A. T., & ... 

Mick, J. M. (2014). 

Intensive Care Registered 

Nurses' Role in Bereavement 

Support. 

Journal Of Hospice & 

Palliative Nursing, 16(1), 

31-39 

 

USA  

 

Att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors 

roll vid stöd till närstående 

vid plötslig förlust och sorg 

samt deras eventuella 

intresse för vidareutbildning 

inom området.  

Metod  

Kvantitativ  

Inklusionskriterier 

Heltidsanställda 

sjuksköterskor som arbetade 

på någon av fyra utvalda 

intensivvårdsavdelningar 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval 

En kontrollgrupp och en 

interventionsgrupp 

Urval 

Sjuksköterskor som arbetade 

på fyra olika 

intensivvårdsavdelningar 

Bortfall n=85  

Slutlig studiegrupp n=110 

Datainsamlingsmetod 

Enkätstudie 

Analysmetod 

Statistisk analys 

Styrkor  

Tydligt presenterat urval 

Validerad enkät  

Svagheter 

Stort bortfall 

Värdering 

Medel 

 

Sjuksköterskorna upplevde 

att det var upp till dem och 

att det ingick i deras roll att 

stödja och vårda de 

närstående som hade blivit 

plötsligt sörjande.  

De ansåg att det inte var upp 

till dem att kontakta 

närstående som inte var 

under deras vård. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att det var bristfällig 

utbildning och träning 

gällande stöd till närstående 

vid plötslig sorg. 

 

 

 



 

 

 

Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rejnö, Å., Berg, L., & 

Danielson, E. (2012). 

Ethical problems: In the face 

of sudden and unexpected 

death. 

Nursing ethics, 19(5), 642-

653 

Sverige 

Att beskriva erfarenheter och 

etiska problem hos 

medlemmar i ett stroketeam 

som arbetar på en 

strokeavdelning samt hur 

teamet hanterar situationen 

att ta hand om patienter som 

möter oväntad, plötslig död. 

 

  

Metod  
Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

10 sjuksköterskor med 

erfarenhet av akut- och 

rehab. avdelningar, inom 

strokevård  

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Tillgänglighetsurval 

Urval 

Sjuksköterskor från fyra 

strokeavdelningar på fyra 

olika sjukhus.  

(män =4 och kvinnor=15) 

Bortfall n= redogörs ej. 

Slutlig studiegrupp n=19 

Datainsamlingsmetod 

Fokusgrupp intervjuer 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Redovisning av citat 

Tydligt presenterat urval 

Olika sjukhus och 

avdelningar 

Tydlig metodbeskrivning 

Datamättnad 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Få män ur genusperspektiv 

Värdering 

Medel 

Information ansågs vara en 

viktig del och att ge den vid 

upprepade tillfällen var en 

förutsättning för att de 

närstående skulle förstå och 

ta in vad som hände. 

Vid plötsligt dödsfall 

upplevde sjuksköterskorna 

att de närstående hamnade i 

fokus.  

Att bygga upp ett förtroende 

hos de närstående ansågs 

vara nyckeln till att kunna ge 

ett gott närståendestöd. 

Sjuksköterskorna upplevde 

sig själva otillräckliga i sitt 

närståendestöd och sökte då 

stöttning hos sina kollegor. 

  

 

 



 

 

 

Artikelmatris 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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, 27(1), 123-

130. 

Sverige 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor upplever 

patientens död vid akut 

stroke, där livet inte går att 

rädda. 

 

 

Metod  
Kvalitativ  

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor som arbetar 

på en strokeenhet 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Tillgänglighetsurval  

Urval  

Sjuksköterskor med 

specialistutbildning inom 

strokesjukvård från tre olika 

sjukhus. (Kvinnor, ålder 27-

62 år, 1-17 års erfarenhet av 

arbete med stroke.) 

Bortfall n= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n= 10  

Datainsamlingsmetod 

Ostrukturerad intervju 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Redovisning av citat 

Tydligt presenterat urval 

Varierande ålder och 

erfarenhet 

Olika sjukhus och 

avdelningar 

Datamättnad 

Svagheter 

Inga män ur genusperspektiv 

Bortfall redogörs ej 

Värdering 

Medel 

Sjuksköterskorna upplevde 

att patientens döende samt 

dennes död blev chockartad 

för de närstående. 

Omvårdnad av närstående 

hamnade då i fokus. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att de i samband med 

plötsliga dödsfall uppstod 

svåra och påfrestande 

situationer då de blev 

emotionellt berörda och 

påverkade. 

Att skapa ett förtroende hos 

närstående ansågs viktigt för 

att det möjliggjorde ökad 

förståelse för information.  

 

 

 



 

 

 

Artikelmatris 

 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Shorter, M., & Stayt, L. C. 

(2010). 

 Critical care nurses’ 

experiences of grief in an 

adult intensive care unit. 

 Journal of advanced 

nursing, 66(1), 159-167 

 Storbritannien 

Att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av sorg, samt 

deras copingstrategier när en 

patient avlider. 

Metod 

Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor med 12 

månaders spec. utbildning 

inom intensivsjukvård 

Exklusionskriterier 

Deltagaren som hade en 

närstående som avlidit under 

det senaste halvåret 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval 

Urval                   

Sjuksköterskor från en 

intensivvårdsavdelning 

(Kvinnor, 8 mån.- 6 års 

erfarenhet av arbete inom 

intensivvård) 

Bortfall n= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n= 8 

Datainsamlingsmetod 
Semistrukturerad intervju 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Tydligt presenterat urval 

Varierande erfarenhet 

Datamättnad 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Inga män ur genusperspektiv 

Samma avdelning 

Värdering 

Medel 

 

Relationen till närstående 

innan dödsfallet hade en 

avgörande betydelse för hur 

engagerade och påverkade 

sjuksköterskorna blev i deras 

stöd efter patienten avlidit. 

Sjuksköterskorna beskrev att 

relationen påverkade stödet 

och hur upprörande och 

stressande det blev för dem 

vid dödsfallet. 

Det beskrevs av 

sjuksköterskorna att 

närståendestöd, döden och 

allt däromkring blev mer 

naturlig och lättare att 

hantera med erfarenhet, då 

det skedde regelbundet på 

arbetsplatsen.  

 

 



 

 

 

Artikelmatris  

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Velarde-García, J. F., 

Luengo-González, R., 

González-Hervias, R., 

Cardenete-Reyes, C., 

Alvarado-Zambrano, G., & 

Palacios-Ceña, D. (2016).  

Facing death in the intensive 

care unit. A 

phenomenological study of 

nurses’ experiences 

Contemporary Nurse: A 

Journal For The Australian 

Nursing Profession, 52(1), 1-

12. 

Spanien 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att möta 

patientens död inom 

intensivvård.  

 

 

 

 

 

 

Metod  

Kvalitativ  

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskors som arbetat 

mer än ett år 

Exklusionskriterier 

Sjuksköterskor som förlorat 

en närstående under de 

senaste sex månaderna 

Urvalsförfarande 

Fas 1: Ändamålsenligt urval 

Fas 2: Snöbollsurval 

Urval 

22 sjuksköterskor, fyra olika 

akutvårdsavdelningar 

Bortfall n= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n= 22 

(medelålder 40,8 år, 15 

kvinnor, 7 män) 

Datainsamlingsmetod 

Ostrukturerade och 

halvstrukturerade intervjuer 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Tydligt presenterat urval 

Olika avdelningar 

Tydlig metodbeskrivning 

Noggrann och tydligt 

beskriven intervjuteknik 

Datamättnad 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Översatt från spanska till 

engelska 

Värdering 

Hög 

 

 

Sjuksköterskorna beskrev att 

snabba, oväntade dödsfall 

upplevdes överväldigande. 

De ansåg sig då sakna 

resurser för att täcka alla 

behov.  

Sjuksköterskorna beskrev att 

det i samband med nära 

relation till de närstående, 

kunde upplevas svårt att 

begränsa sin egna 

känslomässiga status. 

 

 



 

 

 

Artikelmatris  

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Walker, W., & Deacon, K. 

(2016).  

Nurses' experiences of caring 

for the suddenly bereaved in 

adult acute and critical care 

settings, and the provision of 

person-centred care: A 

qualitative study.  

Intensive & Critical Care 

Nursing, 3339-47.  

Storbritannien 

Att utforska sjuksköterskors 

åtgärder vid personcentrerad 

vård vid förlust och 

sorgearbete inom kritisk och 

akutsjukvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod  
Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Legitimerade sjuksköterskor 

som tillhandahåller akut och 

kritisk vård 

Exklusionskriterier 
Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Fas 1: Avsiktligt urval 

Fas 2: Snöbollsurval  

Urval  

9 sjuksköterskor samt 1 

hjälpsjuksköterska 

Bortfall n= 8 

Slutlig studiegrupp n= 10 

Datainsamlingsmetod 

Gruppintervju 

Analysmetod 

Tematisk analys 

 

Styrkor  

Passande urval 

Strukturerad fokuserad 

intervju med hjälp av en 

ämnesguide 

Svagheter 

Ej uppfyllt planerat antal 

sjuksköterskor i urvalet 

Värdering 

Medel 

Sjuksköterskorna beskrev 

vikten av att ge tydlig, 

muntlig information till de 

närstående. Vid plötslig död 

var även skriftlig 

information nödvändigt. 

Sjuksköterskorna ansåg det 

viktigt att bevara närståendes 

integritet och uppfylla deras 

önskemål. Det ansågs viktigt 

att hela tiden uppehålla en 

professionell roll i 

närståendestödet och att då 

känna vart gränsen går för 

empatisk och fysisk kontakt. 

Sjuksköterskorna beskrev att 

resursbrist påverkade 

närståendestödet. Utbildning 

krävs enligt sjuksköterskorna 

för att häva känslan av brist 

på erfarenhet och 

självförtroende. 

 



 

 

 

Artikelmatris  

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Yim Wah, M., Vico Chung 

Lim, C., & Wai To, C. 

(2013).  

Experiences and perceptions 

of nurses caring for dying 

patients and families in the 

acute medical admission 

setting.  

International Journal Of 

Palliative Nursing, 19(9), 

423-431. 

Kina 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter 

och uppfattningar av att 

vårda döende patienter och 

deras närstående inom 

akutsjukvården, samt 

identifiera sjuksköterskors 

copingstrategier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

Kvalitativ 

Inklusionskriterier 

Sjuksköterskor som hade 

erfarenhet av döende 

patienter och närstående. De 

skulle prata Kantonesiska 

och arbeta heltid. 

Exklusionskriterier 

Redogörs ej 

Urvalsförfarande 

Avsiktligt urval  

Urval 

Sjuksköterskor från tre 

akutmottagningar 

Bortfall= redogörs ej 

Slutlig studiegrupp n= 15  

(Ålder 20-55år, 12 kvinnor, 

3 män) 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerad intervju 

Analysmetod 

Tematisk analys 

Styrkor  

Passande urval 

Olika akutmottagningar 

Intervjuerna utfördes av 

samma person i lugn miljö 

Datamättnad 

Svagheter 

Bortfall redogörs ej 

Få män ur genusperspektiv 

Värdering 

Medel 

 

 

 

 

Sjuksköterskor upplevde att 

de närstående anklagagade 

och projicerade sin ilska på 

dem vid oväntad död av 

patient.  

De beskrev att de i kände sig 

hjälplösa och undvek att 

konfrontera närstående. 

Sjuksköterskor upplevde att 

stödet till närstående var 

otillräckligt.  

De beskrev att de blev 

känslomässigt engagerade 

vid oväntat död. 

 



 

 

 

 


