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Sammanfattning 

Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen (2017) hade i Sverige år 2017 ca 2 miljoner människor 

besökt akutmottagningar runt om i landet och ca 92 000 människor avled under året. På 

akutmottagningar är livräddande insatser prioriterat och sjuksköterskor har ett stort ansvar för 

att utföra professionell vård.  

Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av dödsfall på en 

akutmottagning.  
Metod: Litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt och deskriptiv design. 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo. Genom innehållsanalysen 

framkom fyra kategorier som beskrev sjuksköterskors erfarenhet av dödsfall på 

akutmottagning. 
Resultat: Litteraturstudiens resultat visade Reaktioner vid oväntade dödsfall, Strategier för 

att orka, Känsla av otillräcklighet vid mötet med döende patienter och närstående och 

Svårigheter att skapa en värdig och fridfull död. Sjuksköterskor på akutmottagningen 

reagerade och hanterade dödsfall olika, teamarbete och debriefing ansågs som positivt. 

Sjuksköterskor saknade kunskap och kompetens i att möta närstående i sorg. 

Akutmottagningen upplevdes som en stressfull miljö och var inte rätt plats att avlida på. 

Slutsats: Kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av dödsfall på akutmottagning har gett 

ökad förståelse för deras utsatthet. Känslomässig påfrestning uppstod, speciellt vid akut 

trauma och vid oväntade dödsfall. Ytterligare påslag i känslomässig påfrestning är att stödja 

närstående. Strategier användes såsom att stänga av emotionella känslor och gå in i en 

professionell roll 

 

Nyckelord: Akutmottagning, akutsjuksköterskor, attityd till död, sjuksköterskor, dödsfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Abstract 

Background: According to the Socialstyrelsen (2017), in Sweden in 2017 approximately 2 

million people have visited emergency wards around the country, and about 92,000 people 

died during the year. In emergency department, life-saving initiatives are prioritized and 

nurses have a great responsibility for performing professional care.  

Aim: The purpose of the study was to describe the nurses experience of death at an 

emergency department. 

Method: Literature study with a systematic approach and descriptive design. Searches were 

made in the databases CINAHL, Medline and PsycInfo. The content analysis revealed four 

categories that described the nurses' experience of deaths at the emergency department. 

Results: The results of the literature study showed reactions to unexpected deaths, strategies 

to cope, feeling of inadequacy at the meeting with dying patients and relatives and difficulties 

in creating a worthy and peaceful death. Nurses at the emergency department reacted and 

handled deaths differently, team work and debriefing were considered positive. Nurses lacked 

knowledge and skills for meeting close relatives in grief. The emergency room was perceived 

as a stressful environment and was not the right place to die. 

Conclusion: Knowledge of the nurses' experiences of deaths at the emergency department has 

given increased understanding of their vulnerability. Emotional strain arised especially in 

acute trauma and in unexpected deaths. Additional supplements in emotional stress are to 

support relatives. Strategies were used such as turning off emotions and entering a 

professional role. 

 

Keywords: Emergency department, emergency nursing, attitude to death, nurses, death. 
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1. BAKGRUND 

1.1 Akutmottagningen 

Enligt Socialstyrelsen (2017) hade i Sverige år 2017 ca 2 miljoner människor besökt 

akutmottagningar runt om i landet och ca 92 000 människor avled under året i Sverige. 

Akutmottagningen har en central roll i vårdkedjan och som samverkar med många andra 

sjukvårdsenheter allt ifrån ambulanskliniken till operationskliniken. Patienter som besöker 

akutmottagningen är i olika behov av akutsjukvård, kontrasterna kan vara stora allt från svårt 

sjuka döende patienter till lindriga åkommor (Wikström 2018). År 2013 var i genomsnitt 

väntetiden på akutmottagningen i genomsnitt 2 timmar och 46 minuter (Socialstyrelsen 2013). 

Patienter 80 år eller äldre var den patientgrupp som har längst totalvistelsetid på 

akutmottagningen. På en akutmottagning arbetar team bestående av professionell personal med 

mångsidig kunskap, expertis och personliga egenskaper vilket leder till bra samarbete (Gluyas, 

2015). Att arbeta i team på akutmottagning leder till ett bättre samarbete vid återupplivning och 

teamarbetet kan förbättra patientens resultat men även leda till arbetstillfredsställelse för 

personal som är inblandad (Grover, Porter & Morphet, 2017). I ett bra fungerande team förstår 

varje enskild individ vad som förväntas av dem själv men även som grupp för att uppnå 

gemensamma mål (Cleary & Horsfall, 2015).   

 

I Sverige arbetar sjukhus utefter bedömningsverktyg som hjälper vårdpersonal att identifiera de 

mest svårt sjuka patienterna. Tidigare undersökning som gjorts visade på att 97% av 

akutmottagningarna i Sverige använder sig av något slags triageverktyg, hela 65% använder sig 

av Rapid Emergency Triage Treatment System (RETTS) (Wireklint, Elmqvist, Parenti & 

Göransson, 2017). Verktyget hjälper vårdpersonal att triagera patienter utefter vårdbehov, de 

tilldelas en färg beroende på hur pass allvarligt deras tillstånd anses vara. Röd färg är det mest 

allvarligaste tillståndet och kan leda till plötslig död om snabbt omhändertagande uteblir 

(Predicare, 2019). Enligt rapport från Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2010) 

om triage och flödesprocesser på akutmottagning, är risken för att avlida inom kort efter 

triagering väldigt liten om patienten bedömts som minst brådskande.  

1.2 Sjuksköterskans roll och kompetensbeskrivning för akutsjuksköterskor 

Enligt kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård Swedish 

Emergency Nurses Association (Swenurse, 2017) ska en legitimerad sjuksköterska med examen 

i akutsjukvård på en avancerad nivå, alltid ha en beredskap för det oförväntade och 

oförutsägbara. På ett professionellt sätt ska en akutsjuksköterska kunna ge en avancerad 

omvårdnad baserad på evidens och bästa praxis, oavsett allvarlighetsgrad till den individ som är 

drabbad av plötslig ohälsa. Akutsjuksköterskan måste kunna identifiera potentiella tillstånd som 

kan vara livshotande baserade på symtom och tecken. Ibland måste även akutsjuksköterskan 

självständigt påbörja medicinsk utredning och eventuellt inleda farmakologisk behandling. För 

att kunna sortera, prioritera och bedöma vårdbehovet och den adekvata vårdnivån som behövs 

för att säkerställa en säker vård för enskild individ och närstående, krävs det en 

specialistkompetens inom akutsjukvård. Enligt kompetensbeskrivningen ska akutsjuksköterskan 

kunna främja patientsäkerhet genom att utföra säker och personcentrerad vård samt samverka i 

team och arbeta med evidensbaserad vård genom att tillämpa förbättringskunskap och 

kvalitetsutveckling. 

1.2.1 Sjuksköterskans upplevelse av akutsjukvård  

På akutmottagningar är livräddande insatser prioriterat och sjuksköterskor har ett stort ansvar för 

att utföra professionell vård. Kommunikation, omvårdnad och kompetens är tre faktorer som 

påverkar professionell vård inom akutsjukvård. Sjuksköterskor ska göra en klinisk bedömning, 
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vidta åtgärder och vara involverad och engagerad i mötet med patient och närstående (Curtis 

& Wiseman, 2008). Eriksson et., al (2018) beskriver att den höga arbetsbelastningen på 

akutmottagningar kan leda till att sjuksköterskorna känner sig frustrerad, otillräcklig och pressad 

då tiden för patient och anhöriga inte räcker till. En känsla av skuld och skam infinner sig när 

den basala omvårdnaden ej kan tillgodoses.  

    Curtis & Wiseman (2008) beskriver att akutsjukvård kan vara emotionellt påfrestande och 

dränerande för sjuksköterskor. Att våga visa känslor efter en traumatisk situation eller negativ 

händelse kan upplevas som oprofessionellt av sjuksköterskor. En kritisk incident beskrivs av 

Wood & Garner (2012) som en situation där sjuksköterskan möter och skapar ovanligt starka 

känslomässiga reaktioner, de känslorna kan påverka deras förhållningssätt i en kritisk situation.  

De sjuksköterskor som är medvetna om sina behov och vilka faktorer som påverkar hen efter en 

kritisk incident eller negativ händelse ses som positivt och minskar risk för stress och utbrändhet 

(Curtis & Wiseman, 2008).   

1.2.2 Sjuksköterskans möte med närstående i sorg 

När till synes friska människor avlider plötsligt kan det påverka sjuksköterskor på olika sätt, dels 

arbetet kring den avlidne dels omhändertagandet av närstående (Wood & Garner, 2012). Att 

möta närstående i sorg som förlorat en familjemedlem är ett känslomässigt möte. Det kräver 

kompetens och sjuksköterskans professionella förhållningssätt och attityd påverkar mötet i sorg. 

Sjuksköterskan som närvarar vid ett dödsfallsbesked till närstående bör ha en bra 

kommunikation, erfarenhet och förståelse för situationen (Berbís-Morelló., et al 2018). 

Närstående uttrycker vikten av en tydlig kommunikation och ett vänligt bemötande hos 

vårdpersonal på akutmottagningen när en familjemedlem plötsligt dör. En viktig aspekt i mötet 

med närstående är att våga erbjuda hjälp, att finnas där och ge bekräftelse och uppmärksamhet 

(Brysiewicz, 2008). Plötslig eller väntad död är en personlig händelse därför bör hänsyn ges till 

anhörigas integritet och ge de närstående en plats där de kan få uttrycka sin sorg tillsammans och 

med stöd från sjuksköterskorna.  

Stöd från sjuksköterskor innebär någon som vägleder, är tydlig i kommunikationen, ger 

uppmärksamhet och tröst (Berbís-Morelló., et al 2018). Sjuksköterskan bör kontinuerligt erhålla 

rapport om sjukdomsförloppet samt att vid återupplivningsförsök låta närstående ta beslut själva 

om de vill vara närvarande. Det finns en risk att närstående kan känna ilska och skuld om de ej 

varit närvarande vid tidpunkten för döden. Om närstående bestämmer sig för att vara närvarande 

ska de alltid tas om hand av en sjuksköterska som kan förklara förloppet, trösta och ge stöd 

(Kent & Mcdowell, 2004).  

1.3 Problemformulering 

Runt om i världen på akutmottagningar arbetar sjuksköterskor med döende patienter.  Arbetet på 

en akutmottagning är inriktat på att rädda liv, trots det sker dödsfall i alla åldrar både väntade 

och oväntade. För att arbeta på en akutmottagning krävs det att sjuksköterskor kan hantera en 

negativ utgång när den inträffar. Sjuksköterskor kan ha olika syn på döden och de kan hantera 

tankar och känslor olika oavsett ålder och yrkeserfarenhet, det kan finnas även sjuksköterskor 

som ser dödsfall som ett misslyckande. Med den här litteraturstudien vill vi undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av dödsfall på akutmottagningen samt vilka tankar och problem 

sjuksköterskor står inför vid oväntade och väntade dödsfall. För att öka förståelsen för 

sjuksköterskans arbete på akutmottagningen behövs kunskap om deras erfarenheter av dödsfall 

och hur de bearbetar händelserna men även hur kontakten med närstående upplevs.  

2. SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av dödsfall på en akutmottagning.  
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3. METOD 

Litteraturstudie med ett systematiskt tillvägagångssätt och deskriptiv design valdes för att 

besvara syftet. Ett flödesschema i nio steg som utgick från Polit & Beck (2017) användes under 

processen, (Se Tabell1). 

  

Tabell 1. Flödesschema enligt Polit & Beck (2017) 

➢ Syfte och ev. frågeställningar formuleras. 

➢ Databaser väljs och sökord utformas. 

➢ Val av inklusions- och exklusionskriterier. Påbörjad sökning. 

➢ Screening av relevanta källor efter titel och abstract. 

➢ Läs materialet i fulltext. 

➢ Sammanfatta materialet. 

➢ Kvalitetsgranskning av valda studier görs. 

➢ Analysera och bearbeta data, identifiera teman. 

➢ Sammanställ och presentera resultatet. 

 

3.1 Sökstrategi 

För att identifiera relevant litteratur inom hälso- och sjukvårdens områden och som svarade på 

studiens syfte valdes databaserna CINAHL, Medline och PsycInfo. De meningsbärande ord som 

låg till grund för litteraturstudien var sjuksköterskors erfarenhet, dödsfall och akutmottagning. 

Sökning med ämnesord kombinerat med fritextsökning användes i samtliga databaser. I 

CINAHL söktes ämnesorden fram genom CINAHL headings, i Medline med hjälp av MeSH 

termer och i PsycInfo genom Thesaurus. De sökord som användes i studien var nurses, 

emergency nursing, nurses attitudes, attitudes of health personnel, health personnel attitudes, 

dying, death, attitude to death, emergency servicehospital och emergency service. Sökblock 

skapades genom att termer som motsvarade vart och ett av de meningsbärande orden 

kombinerades med boolesk term OR. De tre sökblock som bildats kombinerades slutligen med 

boolesk term AND. För systematik genomfördes sökningar på liknande sätt i samtliga databaser 

(SBU, 2014), (Se Tabell 2). Sökmatris med olika sökkombinationer redovisas i Bilaga 1.  
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Tabell 2. Beskrivning av sökblock i de olika databaserna.  
 

Meningsbärande ord 

utifrån syftet 

Cinahl 

Cinahl Headings 

Medline 

MeSH termer 

PsycInfo 

Thesaurus 

Sjuksköterskors 

erfarenhet 

S1. Nurses+ OR 

Emergency 

nursing+ OR Nurses 

attitudes 

S1. Nurses+ OR 

Emergency nursing+ 

OR Attitudes of health 

personnel+ 

S1. Nurses+ OR 

Health personell 

attitudes+ 

Dödsfall S2. Death+ OR 

Attitude to death+ 

OR Dying 

S2. Death+ OR Attitude 

to death OR Dying 

S2. Death+ OR 

Dying OR Attitude 

to death 

Akutmottagning S3. Emergency 

service+ 

S3. Emergency service, 

hospital+ 

S3. Emergency 

service 

 S4. S1 AND S2 AND 

S3 

S4. S1 AND S2 AND S3 S4. S1 AND S2 

AND S3 

    

3.2 Urval 

Inklusionskriterier för studien var artiklar med kvalitativ ansats, artiklar ur ett 

sjuksköterskeperspektiv samt alla typer av dödsfall oavsett ålder som skett på en 

akutmottagning. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska, peer reviewed och publicerade 

mellan 2000–2018. Första steget i urvalsprocessen var att läsa samtliga titlar för att identifiera de 

artiklar som svarade på syftet. Abstract lästes på de artiklar som verkade intressanta utifrån titel. 

Artiklar som ansågs relevanta utifrån abstract lästes i sin helhet och granskades utifrån SBU:s 

granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2014). Slutligen kvarstod 14 artiklar som 

inkluderades i studien, flödesschema över datainsamling (Se Figur 1). 
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Antalet studier som identifierades genom 

databassökningar 

133st 

 

Screenade via titel 

133st 

 

Exkluderade 

studier 86 (varav 

10 dubbletter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Flödesschema över datainsamling 
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3.3 Kvalitetsgranskning 

Totalt lästes 27 artiklar i fulltext. Av dem exkluderades sex som var kvantitativa studier och sju 

eftersom de inte svarade på studiens syfte (Se Bilaga 2). De återstående 14 studierna genomgick 

kvalitetsgranskning med stöd av SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (SBU, 2014). 

Nio studier bedömdes ha hög vetenskaplig kvalitet och fem medelhög vetenskaplig kvalitet. 

Främst förekom brister i urval och analys som försämrade studiers bevisvärde (Se Bilaga 3). De 

inkluderade studierna beskrivs i bifogad artikelmatris (Se Bilaga 4).  

3.4 Dataanalys 

Under analysprocessen användes latent innehållsanalys i enlighet med Granheim & Lundman 

(2004). Det första steget i analysprocessen var att de vetenskapliga artiklarna som inkluderades i 

studien lästes i sin helhet flera gånger för att få en förståelse över innehållet. Artiklarna 

numrerades för att underlätta arbetet vid senare bearbetning av resultatet. Författarna till 

litteraturstudien valde sedan att var för sig läsa artiklarna för att på det sättet inte påverka 

varandra i sin bearbetning av innehållet. Till sin hjälp användes överstryckningspennor för att 

stryka under det som ansågs relevant och för att identifiera koder. Koderna som identifierades 

diskuterades och jämfördes. En jämförelse av de fynd som framkom i de olika studierna gjordes 

och efter fullständig analys påvisades fyra kategorier och tio subkategorier, (Se Tabell 3). 

Resultatet sammanfattades därefter systematiskt i enlighet med Polit & Beck (2017) niostegs 

process för litteraturstudier.  

3.5 Forsknings etiska överväganden 

När forskning sker som involverar människor ska alltid etiska överväganden utföras för att 

skydda deltagarna. Syftet är att skydda människovärdet och de mänskliga rättigheterna. 

Forskning ska godkännas av etisk kommitté och under forskningsprocessen ska forskarna ha ett 

tydligt etiskt resonemang (Polit & Beck, 2017). Forskarna har ett etiskt ansvar över att 

forskningen är av god kvalité, etiskt försvarbart och när forskning sker inom ramen för högskola 

är det handledarens ansvar att studenterna tar hänsyn till etiska aspekter (Codex, 2019). 

Författarna till litteraturstudien har tagit hänsyn till etiska aspekter och har inte plagierat, 

förfalskat eller medvetet undanhållit resultat. Två av artiklarna till litteraturstudien saknar 

godkännande av etisk kommitté. I artiklarna förs ett etiskt resonemang och därför har författarna 

valt att inkludera de på grund av att artiklarna håller en medelhög kvalitetsnivå och svarar på 

litteraturstudiens syfte.    

3.6 Förförståelse 

Författarna till studien är två legitimerade sjuksköterskor sedan flera år tillbaka och innehar 

tjänst på en akutmottagning där de kommer i kontakt med svårt sjuka patienter såväl vuxna som 

barn. Författarna har med den medvetenheten försökt hålla sig objektiva i litteraturstudiens 

samtliga delar.  
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Tabell 3.  Översikt över kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 

4.1 Reaktioner vid 

oväntade dödsfall 

4.1.1 Negativa känslomässiga reaktioner vid för tidig död 

4.1.2 Svårigheter att acceptera när ett barn dör 

4.2 Strategier för att orka  4.2.1 Distansera sig 

4.2.2 Använda professionell roll som sköld 

4.2.3 Teamarbete och debriefing som stöd 

4.3 Känsla av 

otillräcklighet vid mötet 

med döende patienter och 

närstående 

4.3.1 Stress och frustration av att inte räcka till för patient och 

närstående 

4.3.2 Svårigheter att bemöta närstående i deras lidande 

4.3.3 Behov av utbildning för att möta döende patienter och 

närstående 

4.4 Svårigheter att skapa en 

värdig och fridfull död 

4.4.1 Akutmottagningen är inte rätt plats att dö på 

4.4.2 Miljön på akutmottagningen förhindrar en värdig död 

 

4. RESULTAT  

Kategorier som framkom vid analys av de inkluderande studierna var Reaktioner vid oväntade 

dödsfall, Strategier för att orka, Känsla av otillräcklighet vid mötet med döende patienter och 

närstående och Svårigheter att skapa en värdig och fridfull död (Se tabell 3).  

4.1 Reaktioner vid oväntade dödsfall 

4.1.1 Negativa känslomässiga reaktioner vid för tidig död 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde sorg och kände ledsamhet när döden inträffade för tidigt, 

såsom vid akut trauma. Den personliga attityden hade en inverkan på hur sjuksköterskan såg på 

döden och hur patienten avlidit, om dödsfallet var väntat eller oväntat, var patienten gammal 

eller ung speglades i hur bra de accepterade patientens död. Genom erfarenhet lärde sig 

sjuksköterskor med tiden att acceptera döden som något naturligt (Angélico, Sabatke,Montezeli 

& Venturi, 2012; Bailey, Murphy & Porock, 2011; Baldissera et al, 2018; Brysiewicz & 

Bhengu, 2000; Brysiewicz 2002; Decker, Lee & Morphet, 2014; Tse, Hung & Pang, 2016).  

    Det beskrevs att sjuksköterskor kände skuld och frustration, delvis för att de upplevde att de 

borde gjort mera och några uttryckte att de skämdes för att de inte hade räddat personens liv 

(Baldissera et al., 2018). Känslan av att de inte gjort tillräckligt och känslan av skuld över att 

patienten inte överlevt infanns sig hos sjuksköterskorna, en av dem beskrev att hen upplevde att 

det berodde på sin inkompetens. För att kompensera att patienten dog beskrevs det att 

omhändertagandet av den döde gjorde väldigt kärleksfullt, som en slags kompensation för 

bristen av deras kompetens (Brysiewicz 2002). Det framkom också att sjuksköterskor upplevde 

att de inte varit tillräckligt förbereda för att handha patienter med plötslig död (Brusiewicz & 

Benghu, 2002).  
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När sjuksköterskorna upplevde att de gjort sitt bästa lindrade det smärtan både för dem själva 

men även för patientens anhöriga, en känsla av tillfredsställelse infann sig när de kände att de 

gjort sitt yttersta (Decker et al., 2014). Förutom känslomässiga reaktioner påverkades 

sjuksköterskor även fysiologiskt vid omhändertagande av döda personer, både svimningar och 

bröstsmärtor hade noterats (Brysiewicz, 2002). Även känslor av orättvisa upplevdes av 

sjuksköterskorna, de var medvetna om att det inte gick att styra men upplevde ändå att det inte 

kändes rättvist om de utsattes för dödsfall två dagar efter varandra (Walker & Deacon, 2015). 

4.1.2 Svårigheter att acceptera när ett barn dör 

När ett barn kom till akutmottagningen vaken och talbar för att sedan snabbt försämras, hade 

sjuksköterskor svårt att acceptera situationen de tänkte mycket på om utgången hade blivit 

annorlunda om barnet fått vård tidigare. Att arbeta med barn som dör var en del av jobbet men 

det var svårt att hantera, sjuksköterskorna hanterade situationerna olika en del försökte att gå 

undan för att samla sina tankar. Det fanns ett behov av att skydda sig själv för att inte bli 

påverkad personligt och professionellt, även situationen kring en misslyckad pediatrisk 

återupplivning kunde upplevas som surrealistisk för de inblandade (Lindsay & Heliker, 2018).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Sjuksköterskor reflekterade över att om den avlidne patienten påminde om deras familj eller om 

barnet var i samma ålder som deras egna barn blev det svårare att acceptera dödsfallet 

(Brysiewicz 2002; Lindsay & Heliker 2018).  

4.2 Strategier för att orka 

4.2.1 Distansera sig  

Att distansera sig var ett sätt för att kunna hantera arbetet kring döden bättre men även en stark 

ilska kunde infinna sig, speciellt när barn dog. För att inte ta med sig arbetet hem och för att 

minimera risken för stress och sorg skapade sjuksköterskor olika sätt att hantera svåra situationer 

(Bailey et al., 2011; Brysiewicz & Bhengu 2000; Brysiewicz 2002; Hogan, Fothergill-

Bourbonnais, Brajtman, Phillips & Wilson, 2016).  

Rädsla för att få frågor som är svåra att svara på gjorde att vissa sjuksköterskor undvek kontakt 

med patienten när slutet var nära, det var svårt att finna ord och svara på obekväma frågor 

(Walker & Deacon, 2015). Extra svårt var situationer då patienten själv var medveten om att hen 

snart skulle dö. Döden hade en emotionell påverkan på sjuksköterskorna vilket gjorde att de 

ibland försökte undvika och distanserade sig från både den döende och deras anhöriga genom att 

leta efter andra arbetsuppgifter. Sjuksköterskor upplevde även en osäkerhet i att bemöta den 

döendes existentiella frågor då de saknade verktyg för att hantera patientens känslomässiga 

börda vilket gjorde att sjuksköterskor lättare valde att ignorera patientens frågor (Bailey., et al 

2011; Brysiewiz & Bhengu 2000; Brysiewicz; 2002; Granero, Diaz-Cortes, Hernandez-Padilla, 

Garcia-Caro & Fernandez-Sola, 2016).  

 

Sjuksköterskor beskrev att de gick in i en roll som känslokall och distanserade sig till 

situationen. Därför kunde de känna sig besvikna på sig själva de ansåg att de borde lärt sig att 

hantera sina känslor (Baldissera., et al 2018; Brysiewicz & Bhengu 2000).  

När situationen kring den döende patienten påminde sjuksköterskan för mycket om sitt eget 

privatliv blev arbetssituationen kring patienten så mycket svårare, därför valde flera 

sjuksköterskor att distansera sig för att inte påverkas emotionellt (Baldissera., et al 2018).  
Sjuksköterskor tog även hjälp av sin religiösa syn för att se döden som något naturligt 

(Baldissera., et al 2018; Brysiewicz & Bhengu 2000; Tse., et al 2016). Sjuksköterskor 

reflekterade kring sin egen dödlighet men även uppskattade livet och sin familj mer på grund av 

mötet med närstående och döende patienter (Tse., et al 2016) 
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4.2.2 Professionell roll som sköld 

Att gå in i sin professionella roll visade sig vara vanligt förekommande för sjuksköterskor, en 

del valde att inte involvera sig i döende patient och använde sin profession som en sköld för att 

avskärma sig från att visa sina känslor och därigenom skydda sig från andras sorg och smärta.  

(Baldissera., et al 2018; Granero., et al 2016). Förutom att gå in i sin profession och inte blanda 

in emotionella känslor använde sig sjuksköterskor av humor som ett sätt för att lätta upp en svår 

situation (Bailey., et al 2011; Brysiewicz & Bhengu 2000; Brysiewicz 2002).  

  Intimitet och beröring är något som sjuksköterskor normalt ser som professionellt arbete men 

under fasen där döden var nära utvecklades en komfortvård. Genom erkännande av 

känslomässigt arbete utvecklades en känslomässig intelligens för att underlätta lärande, lösa 

problem och hantera förändringar bättre. Sjuksköterskor som hade en känslomässig intelligens 

och en självmedvetenhet kunde kontrollera sina känslor bättre och förstod patient och anhörigas 

behov genom att de prioriterade rätt, gav tid för familjen och erbjöd en privat atmosfär (Bailey 

2011). Sjuksköterskor ansåg att de hade ett etiskt och professionellt förhållningssätt genom att 

de använde sig av sin yrkeserfarenhet för att hantera svåra situationer och genom att de lämnade 

sin yrkesroll kvar på arbetet (Baldissera., et al 2018). 

4.2.3 Teamarbete och debriefing som stöd 

Sjuksköterskor ansåg att debriefing var positivt, lärorikt och värdefullt då det skapade en 

förståelse för sin egen insats och men även för de andra i teamet. Sjuksköterskorna menade att 

möjlighet gavs att kommunicera med sitt team vilket stärkte teamarbetet. Debriefing upplevdes 

som ett bra verktyg, där repeterade och reflekterade de över det dödsfall som varit och ansåg 

därför att det hjälpte dem att gå vidare och kunde därefter lämna händelsen bakom sig. 

Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att ge varandra ett omtänksamt stöd framförallt till nya 

kollegor. Ett sätt de hanterade dödsfall på var genom debriefing med kollegor, vänner och familj 

(Brysiewicz & Bhengu 2000; Brysiewicz 2002; Hogan et al, 2016; Walker & Deacons 2015). 

   När svåra situationer uppstod delade sjuksköterskor det med varandra och det skapades en god 

känsla av teamarbete vilket upplevdes som positivt då sjuksköterskorna stärkte varandra och 

därigenom gav varandra ett bra stöd (Brysiewicz & Bhengu 2000; Hogan et al, 2016).                                                                                                                                                                                                                        

Vid återupplivningsförsök då det handlade om att rädda ett barns liv upplevdes teamarbetet som 

en styrka där sjuksköterskorna upplevde att de aldrig var ensamma. Teamarbetet fortskred till 

dess att barnet dödförklarats vilket gjorde att sjuksköterskorna kände att de hade stöd från övriga 

kollegor, de delade på erfarenheter, tårar och sökte tröst hos varandra (Chan., et al 2011; 

Lindsay & Heliker, 2018). 

  Sjuksköterskor beskrev att det kunde uppstå frustration och en känsla av maktlöshet när de inte 

kunde komma överens med läkarna i teamet, samtidigt kunde de känna sig stolta och 

imponerade över sig själva för att de vågade stå för sina åsikter. Likväl om en svår situation 

uppstått och sjuksköterskorna varit delaktiga och de hanterat den väl infann sig en känsla av 

stolthet. (Chan., et al 2011). 

4.3 Känsla av otillräcklighet vid mötet med döende patienter och närstående 

4.3.1 Stress och frustration av att inte räcka till för patient och närstående 

Akutmottagningen beskrevs av sjuksköterskor som en intensiv och stressfull miljö, 

arbetsbelastningen var hög och döende patienter blev placerade i korridoren. Frustrationen blev 

stor då de inte hann att ge den döende och deras närstående god vård samt tillräckligt med 

uppmärksamhet deras sista tid i livet. Det var stressande att den döende patienten befann sig på 

akutmottagningen, sjuksköterskorna önskade att förflyttning till avdelning skulle skett så snart 

som möjligt för att undvika att döden inträffade på akutmottagningen. (Chan., et al 2011; 

Decker., et al 2014; Granero., et al 2016; Hogan., et al 2016).  
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 En stor del av den stress som sjuksköterskor beskrev var att de inte gjort tillräckligt för den 

döende patienten och att de inte hade möjligheten att i lugn och ro finnas tillgänglig för 

anhöriga. Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga eftersom de led med anhöriga för att det inte 

fanns tid för att sitta ner och lyssna samt att de alltid fick välja att sätta den döende patienten åt 

sidan vilket gav en ökad stress (Decker., et al 2014; Walker., et al 2016).  Den ständiga stress 

som sjuksköterskorna utsattes för skapade ångest och gjorde att de hade svårigheter att utföra sitt 

arbete. Det var svårt att fokusera på en patient i taget vilket gjorde att de funderade ständigt på 

de övriga patienterna (Brysiewicz & Behngu 2000). Erfarenhet som de samlat på sig genom 

arbetslivet hjälpte dem att lära sig hantera stressiga situationer som vid ett dödsfall och kunde 

därför eliminera negativa känslor som annars skulle påverkat dem både privat och i arbetet 

(Baldissiera, 2018). En del sjuksköterskor uttryckte att de var känslomässigt uttömda efter ett 

dödsfall och beskrev att de inte visste hur länge de skulle orka arbeta kvar på akutmottagningen 

(Bailey., et al 2011).  

 

4.3.2 Svårigheter att bemöta närstående i deras lidande 

Det kunde ske att sjuksköterskor blev personligt involverade och skapade ett speciellt band 

tillsammans med den döende patienten och närstående, de grät då tillsammans med familjen när 

ett barn dog eller om patienten vårdats under en längre tid på akutmottagningen. De kände 

mycket med närstående och därför hade sjuksköterskorna svårt att kontrollera sina känslor och 

blev ledsna tillsammans med dem. Det var svårt att inte engagera sig i närstående, genom sitt 

engagemang upplevde sjuksköterskorna att de gav ett bra stöd (Angélico., et al 2012; 

Baldissiera., et al 2018; Hogan., et al 2016; Walker & Deacon 2015).  

   Att möta närståendes lidande när ett dödsbesked lämnades, framförallt vid en svår händelse 

och om barn avlidit var svårt för sjuksköterskorna. Det var många personer som involverades 

när ett barn dog, det var lätt att känna ledsamhet tillsammans med föräldrarna och sjuksköterskor 

ansåg att det var bra att föräldrarna var närvarande för att ta farväl av sitt barn. Närstående hade 

en viktig funktion och det var bra för sorgeprocessen om närstående var med och tog farväl när 

patienten dog (Angélico., et al 2012; Lindsay och Heliker, 2018; Tse., et al 2016).  

Sjuksköterskor upplevde att det var en svår och stressig situation att möta närstående efter att 

patienten hade avlidit, de kände en osäkerhet och brist på erfarenhet och självförtroende i 

bemötandet av närstående som uttryckte starka känslomässiga reaktioner så som ilska och sorg 

(Brysiwiecz 2002; Hogan., et al 2016; Kongsuwang., et al 2016; Walker & Deacon 2015). Det 

var lättare att möta närstående till en kronisk sjuk patient där det fanns en förståelse för att 

patienten kommer att dö motsatsen var mötet där dödsfallet var oväntat (Brysiewicz & Bhengu 

2000; Kongsuwan., et al 2016).  

    Det fanns stunder när det uppstod en intim närhet mellan sjuksköterska och patient, det var 

något som hände naturligt, det kunde vara att de lade en hand på patientens panna eller gav en 

kram, sjuksköterskorna ansåg att fysisk kontakt med närstående och patient upplevdes som en 

trygghet för patient och närstående. Att känna av en situation är svårt, men sjuksköterskorna 

beskrev att ibland var en kram eller tystnad det bästa sättet att vara nära en människa i sorg 

(Bailey., et al 2011; Walker et al., 2016). 

   Sjuksköterskorna upplevde att det fanns en brist av ömsesidig respekt och de hade tidigare 

erfarenheter av att närstående blev arga på varandra och uttryckte sin sorg och frustration fysiskt 

i väntrummet. Det var viktigt med bra information och sjuksköterskorna önskade att få närvara 

när närstående tog del av dödsbeskedet för att kunna upprepa och förklara för anhöriga vad 

läkaren informerat dem om (Walker & Deacon, 2015).  
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Det fanns närstående som inte accepterade eller hade kunskap om vården och den behandling 

som patienten fått och sjuksköterskorna uttryckte att det fanns närstående som anklagade dem 

för patientens död (Brysiewicz & Bhengu 2000). 

 

4.3.3 Behov av utbildning för att möta döende patienter och närstående  

På arbetsplatsen var det brist på erfarenhet och kunskap om dödsfall och hur situationen kring 

dödsfall hanterades och sjuksköterskorna beskrev att de saknade förberedelser och utbildning 

framför allt för att nya sjuksköterskor inte ska behöva hantera stressiga situationer själv när 

någon avlidit (Baldissiera., et al 2018; Brysiewicz & Bhengu 2000; Lindsay & Heliker 2018).                                                           

Sjuksköterskor uttryckte att de fanns behov av feedback och uppmuntran i vården av döende 

patienter på akutmottagning för att bibehålla sin kompetens och professionalism, de saknade 

stöd från ledningen i stressiga situationer. Feedback från anhöriga, formell utbildning och 

support för personlig utveckling var önskemål från sjuksköterskor på akutmottagningen 

(Brysiewicz & Bhengu 2000; Tse., et al 2016; Walker & Deacon 2015). Det saknades 

kompetens om hur sjuksköterskor hanterade sina och närståendes känslor när patienten avlidit, 

sjuksköterskor beskrev en känsla av att det kastades in i en roll. Sjuksköterskor menade att 

genom kliniskt arbete och i mötet med döende patienter utvecklades en kompetens i hur 

sjuksköterskor hanterade dödsfall och möten med närstående. I grundutbildningen upplevde 

sjuksköterskor att det var kunskapsbrist och de saknade utbildning i att möta döende patienter 

(Baldissiera., et al 2018). 

 

4.4 Svårigheter att skapa en värdig och fridfull död 

4.4.1 Akutmottagningen är inte rätt plats att dö på 

Sjuksköterskor ansåg att det blivit mer vanligt förekommande att döende patienter kom till 

akutmottagningen vid livets slut, trots att andra vårdaktörer var ansvarig för patientens vård. 

Sjuksköterskorna menade att tidigare sågs döden som något naturligt och patienter somnade in 

hemma med sina närstående omkring sig, de menade att det har förändrats genom tiden och 

sjuksköterskorna misstänkte att döende patienter skickades till akutmottagningen för att 

närstående var rädda att personen skulle dö hemma (Chan., et al 2011; Fernandez., et al 2017; 

Granero., et al 2016). Stressande arbete ökade risken för förlorad värdighet och frustration hos 

sjuksköterskor, då stress av för mycket arbete medförde att värdigheten gentemot den avlidne 

förvann (Granero., et al 2016; Kongsuwan., et al 2016).  

 

4.4.2 Miljön på akutmottagningen förhindrar en värdig död 

Sjuksköterskor definierade värdig vård på akutmottagning till självkänsla och respekt. De 

menade att övervärderande av ett liv kan vara brist på självkänsla. Genom att sjuksköterskor 

visade den döende respekt och hade ett professionellt ansvar gav det patienten möjlighet till en 

fridfull död. Det uppskattades om patienten fick ett privat rum och en harmonisk miljö när döden 

närmade sig, patienten hade rätt till en värdig och fridfull död. Det var en viktig del i vården av 

döende patienter att det fanns en möjlighet att kunna tillgodose patientens vårdbehov, visa 

hänsyn till patienters religion och ge närstående möjlighet till ett farväl (Decker., et al 2014; 

Fernandez-Sola., et al 2017; Granero., et al 2016; Hogan., et al 2016; Kongsuwan., et al 2016; 

Tse., et al 2016; Walker & Deacon 2015). En fridfull död kan vara möjlig på akutmottagningen 

om det fanns mer tid och plats för sjuksköterskorna att vårda den döende patienten.  
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Sjuksköterskor belyste att det råder brist på utrymmen för att kunna tillgodose patientens behov 

och för att värna om patientens integritet deras sista tid i livet (Granero., et al 2016; 

Kongsuwan., et al 2016). 

 

 

5. DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie skapar en överblick över kunskapsläget inom ämnesområdet vilket kan leda 

till att nya slutsatser tas och ny kunskap framkommer, genom att sammanfatta evidensgraden 

inom ett problemområde är en litteraturstudie att rekommendera (Polit & Beck, 2017). En 

litteraturstudie var lämplig för att få fram bred och varierande data genom att sammanställa 

tidigare forskning. Intervjustudie valdes bort för att urvalet hade blivit litet och svårighet att 

fånga kunskapsläget inom problemområdet i världen. Genom att använda en kvantitativ metod 

hade det sannolikt öppnat upp möjlighet till ett större urval men det är svårare att mäta 

upplevelser och erfarenheter med kvantitativ metod. Att utgå från en omvårdnadsteori som 

teoretiskreferensram var inte aktuellt då litteraturstudien hade blivit styrd och påverkat studiens 

resultat. Därför användes omvårdnadsteorier att diskutera mot i resultatdiskussionen. En svaghet 

för studien kan vara att använda två olika omvårdnadsteorier men då teorierna inte talar emot 

varandra så ansåg vi att det inte påverkade studien negativt.  

 

Sökningar gjordes i CINAHL, Medline och PsycInfo som enligt Polit & Beck (2017) är 

databaser för att hitta litteratur inom hälso-och sjukvårdsområde. SBU (2017) beskriver att en 

grundlig litteratursökning bör utföras i minst två databaser för att anses som tillräcklig. Genom 

att sökningen har utförts i tre databaser anses datainsamlingen vara trovärdig. Under 

sökningsprocessen användes find simular i databaserna och ingen ny studie som svarade på 

syftet framkom vilket gjorde att slutsatsen drogs att det sannolikt inte missats något relevant 

litteratur. Datainsamlingen resulterade i 14 användbara artiklar och genom processens gång 

användes ett flödesschema enligt Polit & Beck (2017) för att få en tydlig plan och struktur.  

 

I CINAHL söktes ämnesorden fram genom CINAHL headings, i Medline med hjälp av MeSH 

termer och i PsycInfo genom Thesaurus. SBU (2017) beskriver att alla databaser använder olika 

begrepp, kontrollerade sökord och indexeringsord därför ska alla sökningar formuleras och 

anpassas efter varje enskild databas. För att inte behöva ta hänsyn till synonymer och 

ordändelser rekommenderas att använda databasernas egna indexeringsord, MeSH-termer och 

CINAHL headings och för systematik bör sökningar utföras på liknande sätt i samtliga 

databaser. Under sökningsprocessen framkom att sökordet Nurses experince begränsade 

sökningen och därför valdes sökordet bort i samtliga databaser. En ny sökning genomfördes i 

samtliga databaser och Nurses attitudes användes istället för nurses experience, vilket gav mer 

data. Genom att kombinera fritextsökning och ämnesordsökning ökade chansen att hitta litteratur 

som svarar på litteraturstudiens syfte. Provsökning genomfördes med endast ämnesord vilket 

inte gav tillräckligt med användbara artiklar därför användes Dying som fritextsökning i 

kombination med ämnes ord.  

  Tre sökblock med samtliga sökord bildades och kombinerades med boolesk term OR och AND 

för att avgränsa sökningen till de mest relevanta artiklarna. 

Om en kombination av fritextsökning och ämnesord inte används hade flera användbara artiklar 

fallit bort. “Peer reviewed” i CINAHL och PsycInfo användes för att påvisa att professionell 

expertis inom området granskat studierna och enligt SBU (2017) ökar det sannolikt studiernas 

vetenskapliga kvalitet. Polit & Beck (2017) beskriver att forskning som publicerats under de 
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senaste tio åren bör ligga till grund för litteraturstudiens resultat. 

   Sökning genomfördes till en början med begränsning att endast använda forskning inom ett tio 

års perspektiv men sökningen utökades för att inte gå miste om någon adekvat forskning. Därför 

inkluderades artiklar från år 2000 vilket var relevant för litteraturstudien, om begränsningarna 

hade varit att endast använda artiklar inom en tio års period hade två artiklar fallit bort och 

påverkat litteraturstudiens resultat. Enligt Polit & Beck (2017) ses det som en styrka att utöka 

sökningen vilket leder till ökad chans att inte missa relevant forskning. Ingen manuell sökning 

av data genomfördes till studien vilket kan ses som en svaghet. Ingen manuell sökning av data 

genomfördes till studien vilket kan ses som en svaghet.  

 

För att fånga upp lämpliga data inkluderades alla typer av dödsfall, oavsett ålder, kön eller 

globalt, vilket resulterade i varierande artiklar. Artiklarna till litteraturstudien är 

världsomfattande och ökar studiens överförbarhet på grund av studiernas olika populationer. Det 

kan ses som en nackdel då länderna arbetar utifrån olika sjukvårdssystem, däremot att få en 

inblick och förståelse för hur sjuksköterskor arbetar på akutmottagningar i andra länder kan vara 

en fördel för studien.  
 

För att granska studierna användes granskningsmall för kvalitativa studier enligt SBU (2017). 

Granskningsmall används som ett stöd för att säkerställa studiens kvalité och för att öka 

trovärdigheten (Polit & Beck, 2017). Vi granskade studierna neutralt och oberoende av varandra 

för att sedan värdera kvalitén tillsammans för att öka studiens pålitlighet. Det framkom att 

studierna var av hög och medelhög kvalité och samtliga artiklar inkluderades. Det som främst 

sänkte studiernas trovärdighet var att urval eller analys var dåligt beskrivet. Vi tog emellertid 

beslutet att inkludera medelhöga studier. Forskning ska godkännas av etisk kommitté och ha ett 

tydligt etiskt resonemang enligt Polit & Beck (2017). Två artiklar saknade etiskt godkännande 

och artiklarna inkluderades på grund av att de svarade på litteraturstudiens syfte samt att de 

förde ett etiskt resonemang. Det visade sig att Brysiewicz & Bhengu (2000) och Brysiewicz 

(2002) använt sig av samma data men analyserat dem utifrån olika syften. Eftersom studierna 

hade olika syften inkluderades båda artiklarna. 

 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades lästes i sin helhet flera gånger för att få en 

förståelse över innehållet. Vi läste artiklarna var och en för sig för att inte påverka varandra i 

bearbetningen av innehållet vilket sannolikt ökar studiens bekräftelsebarhet. Resultatet 

sammanfattades därefter systematiskt genom att identifiera mönster och teman vilket är i 

enlighet med Polit & Beck (2017) niostegs process för litteraturstudier. För att öka studiens 

pålitlighet krävs att två eller fler oberoende personer är överens om att informationen är korrekt 

(Polit & Beck, 2017). Sannolikt ökar litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet genom att vi 

har tagit stöd av Granheim & Lundman (2004) under analysförfarandet för att få en tydlig 

struktur i arbetet, genom att ta hänsyn till vår förförståelse och oberoende av varandra 

identifierat koder och kategorier ökar sannolikt litteraturstudiens trovärdighet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis visade litteraturstudien att sjuksköterskor på akutmottagningen reagerar 

olika beroende på om dödsfallet var väntat eller oväntat samt att sjuksköterskor utvecklar 

strategier för att orka hantera de emotionellt jobbiga situationerna. En känsla av otillräcklighet 

vid mötet med döende patienter och deras närstående framkom även i resultatet samt att miljön 

på akutmottagningen förhindrar en värdig död. 

 



 

 

14 
 

I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor upplevde brist på erfarenhet och kunskap om 

dödsfall och hur situationen kring dödsfall hanterades. De beskrev att de saknade förberedelser 

och utbildning. Framför allt menade de att nya sjuksköterskor inte ska behöva hantera stressiga 

situationer själv när någon avlidit (Baldissiera., et al 2018; Brysiewicz & Bhengu 2000; Lindsay 

& Heliker 2018). Andra sjuksköterskor beskrev att erfarenhet som de samlat på sig genom 

arbetslivet hjälpte dem att lära sig hantera stressiga situationer och kunde därför eliminera 

negativa känslor som annars skulle påverkat dem både privat och i arbetet (Baldissiera, 2018). 

Omvårdnadsforskaren Katie Eriksson har i sin vårdfilosofi beskrivit mognad, integration och 

hälsa som en utvecklingsprocess genom livet. Att vara medveten och självmedveten är en grund 

för människans upplevelsevärld, en människas upplevelse är unik och kan ej förstås eller tolkas 

av andra (Eriksson, 2018).  Att mogna och bygga upp erfarenhet och professionell kompetens tar 

emellertid tid och det är av stor vikt att nyblivna sjuksköterskor får hjälp att växa in i sin roll 

som sjuksköterska i god tid. Brist på stöd kan annars leda till frustration och minskad 

tillfredsställelse över sitt arbete (Wilkinson & Hayward, 2017).  

   Ett mentorskap, där en erfaren sjuksköterska får vara mentor, kan vara ett sätt hjälpa en 

novissjuksköterska i sin nya roll, någon som hen alltid kan vända sig till för att reflektera över 

saker som upplevts emotionellt jobbigt. Sjuksköterskor med erfarenhet har sannolikt under årens 

lopp ökat sin självmedvetenhet genom upplevelser, mognad och yrkeserfarenhet och därigenom 

lärt sig att hantera och eliminera negativa känslor för att minska risken för stress och ohälsa. 

 

Extra svårt var situationer då patienten själv var medveten om att hen snart skulle dö. Döden 

hade en emotionell påverkan på sjuksköterskorna vilket gjorde att de ibland försökte undvika 

och distanserade sig från både den döende och deras anhöriga genom att leta efter andra 

arbetsuppgifter (Bailey., et al 2011; Brysiewiz & Bhengu 2000; Brysiewicz; 2002). 

Sjuksköterskor uppger att de saknade kompetens i hur de hanterade sina och närståendes känslor 

när patienten avlidit, sjuksköterskor beskrev en känsla av att det kastades in i en roll. 

Sjuksköterskor menade att genom kliniskt arbete och i mötet med döende patienter utvecklades 

en kompetens i hur sjuksköterskor hanterade dödsfall och möten med närstående (Baldissiera., et 

al 2018). Sjuksköterskor i studien gjord av Blomberg & Sahlberg-Blom (2007) anser att kunna 

distansera sig kommer genom din erfarenhet som sjuksköterska, de menar att distansering 

används för att ”rädda sig själv” från att bli för djupt involverad i patient eller närstående.                   

Att lära sig sätta gränser för att inte bli för involverad i patienter och närstående är ett måste 

enligt sjuksköterskorna. Omvårdnadsforskaren Patricia Benner beskriver i sin vårdteori att 

utveckling från novis till expert sker genom erfarenhet av att vara verksam på arbetsplatsen 

under en längre tid.  Genom utbildning och sina erfarenheter lär sig sjuksköterskor att handskas 

med sjukdomar, lidande, smärta, död eller födelse samt att ge patienter vägledning till förståelse, 

ökad kontroll och acceptans. Bortsett från formell utbildning krävs det erfarenhet för att utveckla 

ovanstående kompetens då den är en omöjlighet att lära ut med enbart regler. Även en 

djupgående förståelse för situationen krävs (Benner, 1993).  

   Distansering är sannolikt mycket vanligt bland sjuksköterskor eftersom att arbeta på 

akutmottagning är tungt. Om sjuksköterskor ska involvera sig emotionellt i alla patienter och 

närstående kommer arbetet på akutmottagningen bli ohållbar. Att lära sig att hantera sina och 

andras känslor framkommer genom erfarenhet av kliniskt arbete. Som novissjuksköterska är det 

sannolikt en jobbig tid när hen handhar sitt första dödsfall, i de jobbiga situationerna är det 

viktigt att mer erfarna sjuksköterskor är med som ett stöd och en hjälpande hand.  

 

En stor del av den stress som sjuksköterskor beskrev var att de inte gjort tillräckligt för den 

döende patienten och att de inte hade möjligheten att i lugn och ro finnas tillgänglig för 

anhöriga. Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga eftersom de alltid fick välja att sätta den 

döende patienten åt sidan vilket gav en ökad stress (Decker., et al 2014; Walker., et al 2016). En 
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del sjuksköterskor uttryckte att de var känslomässigt uttömda och beskrev att de inte visste hur 

länge de skulle orka arbeta kvar på akutmottagningen (Bailey., et al, 2011). Sjuksköterskor på en 

hårt belastad akutmottagning har i intervjuer också beskrivit en känsla av skuld, skam och ångest 

när de inte kan ge en adekvat vård gentemot patient och anhöriga. Känslan av att förlora 

kontrollen eller att glömma något som är viktigt på grund av hög arbetsbelastning ansåg de leder 

till att patientsäkerheten påverkas (Eriksson, Gellerstedt, Hillerås & Kraftman, 2018). Vidare har 

en studie visat att sjuksköterskor som utsätts för moralisk stress har en ökad risk för utbrändhet 

och överväger att lämna sin profession (Rozo, Olson, Thu & Stutzman, 2017).  

   Både litteraturstudiens resultat och resultaten i andra studier visar att arbetet på 

akutmottagningen är känslomässigt påfrestande för sjuksköterskor. Studiernas resultat visar på 

vikten av att det finns stödjande insatser. Det är lätt att förstå den frustration som beskrivs i 

studierna och inte förvånande att de överväger att lämna akutmottagningen för andra 

vårdinstanser. Genom att öka förståelse i samhället och för personal inom hälso- och sjukvården 

är det viktigt att belysa hur arbetsmiljön på akutmottagningen ser ut. Brist på sjuksköterskor 

påverkar patientsäkerheten då akutmottagningarna inte kan bemannas och varje enskild individs 

rättighet till god och säker vård äventyras.  

 

Sjuksköterskor upplevde att det var en svår och stressig situation att möta närstående efter att 

patienten hade avlidit, de kände en osäkerhet och brist på erfarenhet och självförtroende i 

bemötandet av närstående som uttryckte starka känslomässiga reaktioner så som ilska och sorg 

(Brysiwiecz 2002; Hogan., et al 2016; Kongsuwang., et al 2016; Walker & Deacon 2015). Att 

möta närståendes lidande när ett dödsbesked lämnades, framförallt vid en svår händelse och om 

barn avlidit var svårt för sjuksköterskorna (Angélico., et al 2012; Lindsay och Heliker, 2018; 

Tse., et al 2016). Omvårdnadsforskaren Katie Eriksson beskriver lidandets drama beskrivs i tre 

steg, bekräfta lidandet, själva lidandet och försoning med lidandet. Att se och bekräfta 

människans lidande är en tröst. Att inte bekräfta lidandet kan skapa mer lidande för människan. 

Själva lidandet beskrivs som ett lidande här och nu, att pendla mellan hopp och hopplöshet, en 

lidande människa vill vara ensam men känna en gemenskap. Genom att försonas med lidandet 

skapar det onda en ny meningsfull helhet och människan kan ge lidandet en ny mening 

(Eriksson, 2018). 

   Sannolikt känner sjuksköterskor ett lidande när de känner en osäkerhet och när de ställs inför 

jobbiga situationer som skapar negativa känslor. Att vara medveten om sina egna känslor och 

lidandets drama hjälper sjuksköterskor att förstå närstående i sorg.                                                  

När erfaren sjuksköterska som upplevt lidandets drama kan finnas som stöd för 

novissjuksköterska minskar det troligtvis risken för mer lidande och ökad stress.  

 

När svåra situationer uppstod delade sjuksköterskor det med varandra och det skapades en god 

känsla av teamarbete vilket upplevdes som positivt då sjuksköterskorna stärkte varandra och 

därigenom gav varandra ett bra stöd (Brysiewicz & Bhengu 2000; Hogan et al., 2016).  

Debriefing upplevdes som ett bra verktyg, de kunde repetera och reflektera över den specifika 

situationen som varit och ansåg därför att det hjälpte dem att gå vidare och kunde därefter lämna 

händelsen bakom sig (Brysiewicz & Bhengu 2000; Brysiewicz 2002; Hogan., et al 2016; Walker 

& Deacons 2015). Sjuksköterskor beskriver i studien gjord av Blomberg & Sahlberg-Blom 

(2007) att en tillåten miljö på akutmottagningen är viktigt för att det ska bli ett bra stöd. Då alla 

sjuksköterskor har olika personligheter och erfarenheter i en vårdgrupp menar de att det 

kompletterar och stärker varandra genom att vårdpersonalen kan ge varandra stöd i svåra 

situationer. Sjuksköterskor väljer att hantera jobbiga situationer på olika sätt och de 

sjuksköterskor som använder sig av adaptiva copingstrategier väljer ofta att använda sig av 

stresshantering, motion, psykologisk rådgivning och personaldebriefing. De som tar hjälp av 

maladaptiva copingstrategier väljer mat, alkohol eller medicinering för att hantera händelsen 
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som varit (Wolf., et al 2017). 

   Att använda sig adaptiva copingstrategier är till en fördel jämförelsevis med maladaptiva 

copingstrategier, därför kan det vara positivt för sjuksköterskor att bearbeta händelsen och skapa 

nya verktyg för att hantera liknande situationer. Debriefing på arbetsplatsen kan vara till en 

fördel om det är frivilligt och att varje enskild individ väljer hur situationen ska hanteras och 

bearbetas. Att arbeta i team är positivt om alla yrkeskategorier har respekt för varandras åsikter 

och kunskaper. Om de olika yrkeskategorierna i teamet är lyhörda för varandra och inte 

använder sig av härskarteknik är det en fördelar med teamarbete. Sannolikt stärks och utvecklas 

sjuksköterskan i sin yrkesroll genom det stöd som teamarbete ger. Enligt 

kompetensbeskrivningen för akutsjuksköterskor är det ett krav att samverka i team.  

5.3 Slutsats 

Kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av dödsfall på akutmottagning har gett ökad förståelse 

för deras utsatthet. Känslomässig påfrestning upplevdes vid akut trauma och vid oväntade 

dödsfall. Ytterligare påslag i känslomässig påfrestning är att stödja närstående. Strategier 

användes såsom att stänga av emotionella känslor och gå in i en professionell roll.  Det är inte 

lätt för nyblivna oerfarna sjuksköterskor att vårda döende patienter. Litteraturstudiens resultat 

visar på behov av stödjande insatser, internutbildning, skapa grupper för debriefing och 

mentorskap där erfarna stödjer noviser. 

5.4 Klinisk nytta 

Den positiva upplevelsen av debriefing, teamarbete och olika strategier för att eliminera negativa 

känslor kan med hjälp av studien leda till att utforma ett arbetssätt och rutiner på 

arbetsplatsen för hur dödsfall ska hanteras och vilket stöd som behövs för sjuksköterskor. 

Studien belyser en kunskapsbrist i att vårda en döende patient och närstående, med stöd av 

studien går det att belysa vikten av utbildning, vilket förhoppningsvis leder 

till ökad förståelse hos avdelningschef och medarbetare.    

5.5 Förslag på fortsatt forskning.  

En kvalitativ studie med närståendes upplevelse av omhändertagandet vid dödsfall på 

akutmottagning är ett alternativ för att ge sjuksköterskor mer stöd för att underlätta mötet med 

närstående. Genom intervjustudie skapar det möjlighet att mer djupgående undersöka hur 

sjuksköterskor önskar att arbetsmiljön förbättras för att eliminera stress och minimera risk för 

utbrändhet. En kvantitativ enkätstudie ger en chans att beskriva vilka strategier och rutiner kring 

dödsfall det finns på akutmottagningar idag, används debriefing eller inte. En observationsstudie 

är intressant för att uppmärksamma hur teamarbetet på akutmottagningen fungerar. Det behövs 

mer studier om sjuksköterskors erfarenhet av dödsfall på akutmottagningar i Sverige men även 

runt om i världen.  
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Hur urvalet har gått till 
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Resultat: Författarna till studien kommer fram 
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att hantera dödsoffer i trauman på en 

akutmottagning. 

 

1: Att möta döden hos individer som utsatts för 

trauma. Sjuksköterskorna försöker att undvika 

att engagera sig för att inte bli involverade i en 

familjesituation.  

 

2. Sjuksköterskans känslor inför döden av en 

traumapatient. Sjuksköterskorna menar att död 

från traumatiska händelser utgör en abnormitet 

i livscykeln, och det väcker sorg och frustration. 

 

3. Skillnaden i upplevelsen av döden av den 

traumatiserade och kroniska patienten. Olika 

känslor framkom i studien, vissa uttryckte en 
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fått frid medan någon annan ansåg att det inte 
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beskrivning av hur intervjuerna 
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Resultat: Författarna kom fram till 3 
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kompetens inom skutsjukvård.  

 

Steg 1. Investering av det terapeutiska jaget i 

sjuksköterska-patient relationen.  

Att bry sig är professionellt belägen i en 

"terapeutisk allians" som utvecklas mellan 

sjuksköterskan och patienten och kallas därför 

sjuksköterska-patientrelationen. 

 

Steg 2. Hantera emotionellt arbete i akutarbetet. 

Att kunna identifiera och hantera känslomässigt 

arbete som har investerat det terapeutiska jaget 

i ett förhållande till den döende patienten eller 

anhöriga. 

 

Steg 3. Utveckla känslomässig intelligens. 

Genom att erkänna känslomässigt arbete kan 

sjuksköterskor utveckla känslomässig intelligens 

för att lösa problem, hantera förändring och 

underlätta lärande. 
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Metod: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design, 

Inklusionskriterier:  Sjuksköterskor 
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under perioden datainsamling pågick. 

Urval: Ändamålsenligt urval. 28st 

professioner som arbetar på 
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studien. 
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vårdtekniker och 7 sjuksköterskor. 

Ålder mellan 22 – 55. Arbetat mellan 

3–33 år på akutmottagningen. 7 hade 

forskarutbildning. 

Datainsamlingsmetod: Individuella 

Semi-strukturerade intervjuer med 2 

frågor på ca 20 min som spelades in.  

Analysmetod: Transkribering av 

data utsattes för riktad 

innehållsanalys. 2 kategorier  

framkom efter kodning. 

Kvalitetsnivå: Hög 

 

Styrkor: Väl beskrivet urval, 

datainsamling och analys. Etiskt 

resonemang och konklusion finns.  

 

Svagheter: Saknar resonemang 

kring författarnas förförståelse. 

Resultat: Från analysen framkom 2 empiriska 

tema kategorier. 

 

1. Känslor och uppfattningar om patienters död 

och döendeprocessen.  Representerar 

uppfattningar och känslor om döden och 

dödsprocessen samt sjuksköterskans 

engagemang. 

 

2.  Förändringar i dödsuppfattningen i olika 

faser i livet. Vissa sjuksköterskor upplevde stor 

känslomässig sorg och besvikelse, ex. ”det var 

inte dags att dö, vi tror vi dör gamla”.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Brysiewicz P, & 

Bhengu BR. (2000).  

 

Exploring the trauma 

care nurse’s lived 

experiences of 

dealing with the 

violent death of their 

clients.  

 

Curationis, 23(4), 

15–21 

 

2000 

 

Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet var att utforska 

fenomenet våldsam 

död ur 

sjukvårdspersonalens 

perspektiv som 

arbetar i KwaZulu 

Natal. 

Metod: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk ansats. 

Inklusionskriterier: Legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar på Nivå 1 

trauma sjukhus med minst 1 års 

erfarenhet i arbetet.  

Urval: Ändamålsenligt urval. 7 

sjuksköterskor intervjuades 

sammanlagt 3 gånger var med 2–3 

veckors mellanrum. 

Bortfall: 1 deltagare väljer att hoppa 

av studien efter en intervju och en 

annan deltagare har endast deltagit i 1 

av de 3 intervjuerna. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 7 

sjuksköterskor arbetande på 

traumaenhet Nivå 1.  

Datainsamlingsmetod: Individuella 

ostrukturerade intervjuer på ca 30 

min vid 3 olika tillfällen. Spelades in 

på band. Datainsamlingen pågick 

under 6 månader. 

Analysmetod: Transkribering av text 

gjordes manuellt av forskarna. 

Analysering gjordes även med 

dataprogrammet NUD*IST 4. 

Kvalitetsnivå: Hög 

 

Styrkor: Väl beskriven 

datainsamling och analys. Tydligt 

etiskt resonemang. Data saturation 

uppnådd. Författarna belyser 

förförståelse.  

 

 

Svagheter: 2 deltagare i studien har 

inte varit delaktig i alla 3 intervjuer 

vilket gör urvalet litet.  

Resultat: Studiens resultat visade att 

vårdpersonalen ansåg att våldsam död som 

kommer plötsligt, oförutsägbar, meningslös och 

är inte lika värdig eller fredlig som en 

ickevåldsam död.  

Personalen beskrev flera olika emotionella och 

fysiska reaktioner som de upplevde pga. 

exponeringen av de här situationerna. 

Teamarbete framställdes som både positivt och 

negativt.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Brysiewicz, P. 

(2002).  

 

Violent death and the 

South African 

emergency nurse. 

 

 International 

Journal of Nursing 

Studies, 39(3), 253–

258.  

 

2002 

 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att undersöka det 

inflytande som 

konfrontationen av 

patienters våldsamma 

död hade på 

akutsjuksköterskors 

dagliga personliga 

och professionella 

liv.  

Metod: Kvalitativ studie med 

explorativ design.  

Inklusionskriterier: Legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar på 

akutsjukhus med minst 1 års 

erfarenhet i arbetet.  

Urval: Ändamålsenligt urval. 7 

sjuksköterskor intervjuades 

sammanlagt 3 gånger var med 2–3 

veckors mellanrum. 

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

7 sjuksköterskor arbetande på 

akutmottagning.   

Datainsamlingsmetod: Individuella 

halvstrukturerade intervjuer på ca 45 

min vid 3 olika tillfällen. Spelades in 

på band.  

Analysmetod: Transkribering av text 

gjordes manuellt av forskarna. 

Analysering gjordes med 

dataprogrammet NUD*IST 4. 

Kvalitetsnivå: Medelhög 

 

Styrkor: Tydlig beskriven 

datainsamling och analys. 

Resultatet tydligt beskrivet och 

svara bra på studiens syfte. 

Datamättnad uppnådd.  

 

Svaghet: Saknas etiskt resonemang 

dock ges varje deltagare tid för 

debriefing efter intervjuerna. 

Saknar tydlig analysbeskrivning 

samt forskarnas förförståelse. 

Resultat: Studien resulterade i 7 olika teman 

som visar på sjuksköterskans känslor och hur de 

hanterar situationer där patient dött en våldsam 

död.  

1. Strid mot döden. Några deltagare såg deras 

roll som en strid mot döden och kämpade för 

seger.  

2. Upplevde skuld. Känslan av att det var deras 

fela att patienten dog, att de inte gjort 

tillräckligt.  

3. Uttryck av ilska. Upplevde orättvisa eftersom 

patienten ofta inte var orsaken till sin död.  

4. Visa sin sorg. Upplevde svårare att hantera 

situationen om de kunde reflektera till anhöriga 

eller situationen.  Kände stor sorg över unga 

människor som mist sitt liv.  

5. Fysiska reaktioner. Personal som svimmat 

när de för första gången sett patient som dött en 

våldsam död.  

6. Känslokall. Måste lägga sina känslor åt sidan 

för att kunna utföra sitt arbete.  

7. Undvika problemet. Försökte till varje pris 

att undvika de jobbigaste situationerna och 

letade efter andra sysslor. Jobbigast var att ta 

hand om barn.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Chan, G. K. (2011).  

 

Trajectories of 

approaching death in 

the emergency 

department: Clinician 

narratives of patient 

transitions to the end 

of life.  

 

Journal of Pain and 

Symptom 

Management, 42(6), 

864–881.  

 

2011 

 

Nederländerna 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att identifiera 

olika banor för att 

närma sig döden och 

ett försök att beskriva 

palliativ erfarenhet 

inom akutsjukvård. 

Metod: Kvalitativ studie med 

etnografisk design. 

Inklusionskriterier: Personal som 

jobbar på akutmottagning. Anhörig 

till patient på akutmottagning.  

Urval: Bekvämlighetsurval. 8 

kvinnor och 2 män. Ålder mellan 34-

59år. Arbetslivserfarenhet 5-33år.  

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

Sammanlagt 10 st. deltagare blandat 

läkare, sjuksköterskor och anhöriga 

som arbetar på ett traumasjukhusnivå 

II. 

Datainsamlingsmetod: Gjordes i 3 

olika steg, observationer av 

deltagarna, kortare intervjuer och 

djupintervjuer. Intervjuerna spelades 

in på band.  

Analysmetod: 2 st tolkningsforskare 

tolkade de transkriberade 

intervjuerna. Teman identifierades 

och analyserades enligt Benner och 

van Manens. 

Kvalitetsnivå: Hög 

 

Styrkor: Utförligt beskrivet urval 

och datainsamling. Tydligt 

beskrivet hur anonymitet har 

säkrats för deltagare. Oberoende 

analys av forskarna som sedan 

diskuterar tillsammans. 

  

 

Svaghet: Saknar etisk kommitté.  

Resultat: Författarna till studien kom framtill 7 

olika teman hur personalen närmar sig döden på 

en akutmottagning.  

 

1. Död vid ankomsten. 

 

2. Prehospital återupplivning med efterföljande 

död på akutmottagningen.  

 

3. Prehospital återupplivning med överlevnad 

fram till överlämning på akutmottagningen. 

 

4. Terminalt sjuk och kommer till 

akutmottagning.  

 

5. Svag och svävar nära döden.  

 

6. Levande och interaktivt vid ankomst, men dör 

oförväntat på akutmottagningen.  

 

7. Potentiellt förebyggbar död genom 

försummelse. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Decker, K., Lee, S., 

& Morphet, J. 

(2015).  

 

The experiences of 

emergency nurses in 

providing end-of-life 

care to patients in the 

emergency 

department.  

 

Australasian 

Emergency Nursing 

Journal, 18(2), 68–

74.  

 

2015 

 

Australien 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

akutsköterskors 

erfarenheter av att 

vårda palliativa 

patienter på 

akutmottagningen. 

Metod: Kvalitativ studie med 

deskriptiv design utifrån Grounded 

theory. 

Inklusionskriterier: Legitimerad 

sjuksköterska med minst 2 års 

yrkeserfarenhet inom akutsjukvård på 

något av de 3 akutsjukhus i 

Australien som medverkade i studien.  

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 25 

kvinnliga sjuksköterskor arbetande på 

akutmottagning i Australien. 3 

fokusgrupper varav varje grupp hade 

6–12 deltagare.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade 

fokusgruppsintervjuer som pågick 

under 31–47 minuter.   

Analysmetod: Transkribering av 

innehållet. Kodning utifrån Grounded 

Theory för att analysera data gjordes 

och resulterade i 4 kategorier.  

 

 

Kvalitetsnivå: Hög 

 

Styrkor: Välbeskrivet urval och 

analysförfarande. Tydligt beskrivet 

resultat. Oberoende analys av data 

genomfördes av tre forskare. 

Forskarna har hanterat sin 

förförståelse 

 

 

Svaghet: Forskarna har inte 

diskuterat sin egen förförståelse.  

 

Resultat: Studien visar på att sjuksköterskor 

inte tror att akutavdelningen är en lämplig plats 

att dö på. 4 kategorier framkom i studien. 

 

1. Att dö på en akutmottagning är inte idealiskt. 

Deltagarna påtalade den negativa inverkan som 

miljön på akutmottagningen har för att de ska 

kunna säkerställa en bra död. Känner att de inte 

räcker till.  

 

2. Strategier för att hantera döden på 

akutmottagning. Gör det bästa de kan för att 

förhindra att döden sker på akutmottagningen ´, 

försöker att hitta vårdplatser snabbt.  

 

3. Konsekvenserna av död på akutmottagning.  

Tiden räcker inte till för att kunna sköta 

omvårdnaden så ofta som skulle behövas, 

skapar inte en god död.  

 

4. Ångest. Oro förekom bland personalen över 

att tiden inte räckte till, hade patienten fått 

tillräcklig god omvårdnad? Ångest över att 

behöva prata med anhöriga om deras avlidna 

anhöriga. 
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Fernández-Sola, 

C., Díaz Cortés, M. 

M., Hernández-

Padilla, J. M., 

Torres, C. J. A., 

Terrón, J. M. M., 

& Granero-Molina, 

J. (2017). 

 

 Defining dignity 

in end-of-life care 

in the emergency 

department. 

 

 Nursing 

Ethics, 24(1), 20–

32.  

 

2017 

 

Spanien 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att definiera 

egenskaperna av 

värdig vård i 

akutavdelningen, 

baserat på läkare 

och sjuksköterskor.  

Metod: Kvalitativ studie 

med Gadamers hermanuetisk fenomenologisk 

ansats     
 Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor och läkare med minst två års 

erfarenhet av att arbeta på akutmottagning.   

Exklusionskriterier:   

Övrig sjukvårdspersonal och deltagare som 

upplevt personlig sorg ett år innan 

studiestart.   

Urval: Ändamålsenligt urval.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 10 Läkare, 

16 Sjuksköterskor. Medelålder 39,6 år. 

Medelvärde av yrkeserfarenhet 14,9 år.  

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgruppsintervjuer ca 51 min. Läkare/ 

sjuksköterskor delades i två grupper.   

Individuella djupintervjuer ca 60–90 min. 4 

läkare och 8 sjuksköterskor som ej deltagit i 

fokusgruppintervju. Alla intervjuer 

ljudinspelades och transkriberades.    

Analysmetod:  

Analysmetod i fyra steg enligt Valerie 

Fleming. ATLAS.ti 7.0 programvara 

Kvalitetsnivå: Hög  

 

Styrkor:   

Tydligt syfte, metod och urval. 

 Resultat redovisas enligt teoretisk 

referensram. Informanter fick läsa 

och bekräfta analys.  

 

 

 

Svagheter:  

Datamättnad/analaysmättnad  

framkommer ej. Saknar tydlig 

beskrivning om forskarnas roll 

genom arbetet.   

 

Resultat:  

Resultatet bygger på Tema och subtema. Det 

framkommer att läkare 

och sjuksköterskor belyser människans 

värdighet och att respektera mänskliga 

rättigheter. Vikten av att få dö med värdighet 

på akutmottagning.   

1. Medfödd värdighet hos person  

- Mänsklig kvalité - Självkänsla/respekt  

2. Socio/ miljöförhållanden.  

- Social acceptans-Respektera autonomi 

och vilja- Mänsklig vård  

3. Medveten attityd/ åtgärder  

- Hantera anständighet -

Respektera mänskliga rättigheter.   
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

 
Granero-Molina, J., 

Díaz-Cortés, M. del 

M., Hernández-

Padilla, J. M., 

García-Caro, M. P., 

& Fernández-Sola, 

C. (2016).  

 

Loss of Dignity in 

End-of-Life Care in 

the Emergency 

Department: A 

Phenomenological 

Study with Health 

Professionals.  

 

JEN: Journal of 

Emergency 

Nursing, 42(3), 233–

239.  

 

2016 

 

Spanien 

 
Syftet med studien 

var att utforska och 

beskriva läkare och 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

förlust av värdighet i 

samband med 

palliativ vård på en 

akutavdelning.  

Metod: Kvalitativ studie 

med Gadamers hermanuetisk fenomenologisk 

ansats    

Inklusionskriterier:  

Läkare eller sjuksköterska med minst två års 

erfarenhet av arbete på akutmottagning.   

Exklusionskriterier:   

Att uppleva personlig sorg ett år innan 

studiestart.  Sorgeprocessen kan påverka 

studien.   

Urval: Ändamålsenligt urval.    

Beskrivning slutlig studiegrupp: 26 

deltagare från två sjukhus. 10 Läkare och 16 

Sjuksköterskor. Medelvärde av ålder 23,12 

år. Medelvärde yrkeserfarenhet 14,3 år.   

Datainsamlingsmetod: 2 Fokusgrupps 

intervjuer. 6 läkare och 8 sjuksköterskor. 12 

Individuella intervjuer. 4 akutläkare och 8 

sjuksköterskor.   

Analysmetod:  

Induktiv analysmetod i fyra steg enligt 

Valerie Fleming. ATLAS.ti 7.0 programvara 

användes. 

Kvalitetsnivå: Hög  

 

Styrkor:  

Tydligt urval, syfte och metod. 

Författarna belyser styrkor och 

svagheter med studien samt 

hanterar sin egna förförståelse. 

Författarna belyser datamättnad.  

 

Svagheter:   

Saknar tydlig beskrivning av 

forskarnas roll genom studien.   

 

Resultat:  

Resultat av studien belyser att det finns olika 

hinder för att vårda döende patienter på 

akutmottagning. Överbeläggningar, 

vårdmiljö och familjens påverkan spelar stor 

roll. Det framkommer även att det finns brist 

på kunskap och medvetenhet om att vårda en 

döende patient.   

1. Att bli utsatt i en kall värld  

- Improvisera vård för en döende 

person  

- Brist av plats för att vårda döende 

person.  

2. Att vara självkritisk med professionell 

attityd.   

- att vara medveten 

om oförklarliga åtgärder  

- Brist på palliativa kultur på 

akutmottagning  

3. Familjens envishet och sjukhusets 

resurser.  

- Att göra felaktiga val.  

- Undvika bördan.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Hogan, K.-A., 

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.  

 

2016 

 

Canada 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

akutsjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om vuxna 

patienter som dör på 

akutmottagningen, det 

för att bättre kunna 

förstå de faktorer som 

underlättar vården 

eller utmanar 

sjuksköterskor som 

bryr sig om de här 

patienterna och deras 

sörjande familjer. 

 

 

 

Metod:   

Kvalitativ studie 

med deskriptiv design.   

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor med erfarenhet av 

dödsfall på akutmottagning.   

Urval: Bekvämlighetsurval 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

11 sjuksköterskor.   

6 Kvinnliga sjuksköterskor  

5 Manliga sjuksköterskor  

Ingen har erfarenhet av palliativ 

vård.   

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer med ljudinspelning. 30–

60 min.   

Analysmetod:  

Tematisk 5 stegs analys låg till grund 

för kategori och teman. Analysen 

genomfördes tillsammans med 

medförfattaren. 3 teman, 7 

kategorier.  

Kvalitetsnivå: Hög  

 

Styrkor:  

Forskare redovisar förförståelse och 

sin roll genom studien. Författaren 

lyfter styrkor och svagheter samt 

etiskt resonemang och förslag till 

fortsatt forskning finns tydligt 

beskrivet. Alla steg i analysen 

granskades av medförfattaren. 

 

 

Svagheter:   

Författarna redovisar ej bortfall 

och exklusionskriterer   

 

Resultat:  

Sjuksköterskor belyser olika faktorer som 

påverkar att patienter dör på en akutmottagning. 

De lyfter brist på tid, miljön och att det är 

utmanande att vårda patienter som dör och 

anhöriga i sorg. Sjuksköterskorna ser arbetet 

som viktigt och meningsfullt.   

 

1. Det är ingen trevlig plats att dö på:  

- Akutmottagningen är intensiv- Dras i alla 

riktningar  

  
2.  Jag ser sorgen:  

- Bevittna sorg - Kika in i människors liv - 

Se bortom ögonblicket  

  
3. Behovet av att veta att du gjort ditt bästa: 

 - Försöker att göra det bättre- Reflektera 

tillbaka  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Kongsuwan, W., 

Matchim, Y., 

Nilmanat, K., 

Locsin, R. C., 

Tanioka, T., & 

Yasuhara, Y. 

(2016).  

 

Lived experience of 

caring for dying 

patients in 

emergency room. 

 

 International 

Nursing 

Review, 63(1), 132–

138. 

 

2016 

 

United Kingdom 

 

 

 

 

 

Syftet med studien 

var att beskriva 

betydelsen av 

sjuksköterskornas 

upplevda erfarenhet 

av att ta hand om 

kritiska och döende 

patienter i 

akutrummen. 

Metod: Kvalitativ studie med Van 

Manens (1990) Hermeneutisk 

fenomenologiska tillvägagångssätt.   

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor som arbetar på 

akutmottagning med minst två års 

erfarenhet och upplevt omsorg för döende 

patienter.  

Urval: Ändamålsenligt urval genom 

snöbollsurval.  

Beskrivning slutlig studiegrupp:12 

Sjuksköterskor.  

25–50 år. 9 kvinnor och 3 män.  

Yrkeserfarenhet mellan 2–9 år.    

Datainsamlingsmetod: 

Individuella djupintervjuer med 

ljudinspelning ca 45–90 min. Deltagare 

rekryterades kontinuerligt tills datamättnad 

uppnås.   

Analysmetod:  

Van Manens (1990) Hermeneutisk 

fenomenologiska tillvägagångssätt ligger 

till grund för analys och resultat. 4 

Tematiska kategorier bildades i diskussion 

med medförfattare.  

 

Kvalitetsnivå:  Hög 

 

Styrkor:  

Studien är tillförlitlig. 

Tillförlitlighet enligt Lincoln 

och Gubas kriterier; Trovärdighet, 

pålitlighet, överförbarhet och 

bekräftelse.  Etiskt resonemang. 

Tydligt syfte, metod och 

urval.  Analys genomförs 

oberoende tillsammans med 

medförfattare.  

 

Svagheter:  

Forskarnas förförståelse 

diskuteras ej.   

exklusionskriterier eller bortfall 

diskuteras ej.  

  

 

Resultat:  

Resultatet belyser 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda svårt 

sjuka och döende patienter på 

akutmottagningen.   

Resultatet redovisas i enlighet med Van 

Manens fyra livsvärldar. Tid, Kropp, relation 

och rymd.  4 Teman framkom från studien.   

 

1. Trotsa död 

  

2. Ingen tid för palliativ vård 

  

3. Saknar stöd för familjen  

 

4. integritet för fridfulla dödsfall.  
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Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lindsay, J., & 

Heliker, D. (2018).  

 

The Unexpected 

Death of a Child and 

The Experience of 

Emergency Service 

Personnel.  

 

Journal Of 

Emergency Nursing: 

JEN: Official 

Publication Of The 

Emergency 

Department Nurses 

Association, 44(1), 

64–70 

 

2018 

 

USA 

 

 

 

 

Syftet med studien var 

att undersöka 

erfarenheten hos 

akutpersonal som är 

involverad i 

misslyckade 

pediatriska 

återupplivningsinsatser 

och se hur den 

erfarenheten påverkar 

dem professionellt och 

personligen.  

Metod: Kvalitativ studie med 

Van Manens (1990) Hermeneutisk 

fenomenologiska tillvägagångssätt.  

Inklusionskriterier:  

Personal inom akutsjukvård som har 

erfarenhet av oväntad pediatrisk död 

efter misslyckad återupplivning på 

akutmottagning.   

Urval: Ändamålsenligt urval. 

Rekrytering via flygblad och tjänster 

på två olika sjukhus.  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

8 akutvårdspersonal. Ålder 

mellan 29–40 år.   

3 Sjuksköterskor  

4 Läkare  

1 Andningsterapeut.  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade. Ljudinspelning 

och transkribering.   

Analysmetod: Analys genomfördes 

med hjälp av Van Manens (1990) 

metodik. 4 Teman och 

10 subteman bildades.   

 

 

Kvalitetsnivå: Medelhög  

 

Styrkor:  

Etiskt resonemang finns. Tydligt 

beskrivet urval, metod och syfte.   

  

Svagheter:  

Överförbarhet av studien ses som 

begränsad på grund av fokus på 

pediatriska dödsfall.  
Ingen oberoende forskare har 

granskat analysresultatet.  

Resultat:  

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor 

som närvarar vid pediatriska dödsfall känner 

att det är turbulent och kaotisk situation. Teman 

och subteman bildades.   

  

-Levande tid: Tänk om? Döende framför mina 

ögon  

 

-Levt andra: Team- Vad händer om det var mitt 

barn? / vara förälder  

 

-Levt utrymme: Miljön - Att vara fångad  

 

-Levande kropp: Sårläkare - Utbildning- Ilska- 

Hantera  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4 

Artikelmatris                                                                                          Sid 13(14) 

 

Författare, år, 

titel, tidskrift, 

sidnr och land 
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Emergency Nurses’ 

Perceptions of 

Providing End-of-

Life Care in a Hong 

Kong Emergency 

Department: A 

Qualitative Study.  

 

JEN: Journal of 

Emergency 

Nursing, 42(3), 224–

232. 

 

2016 

 

Kina 

 

 

 

Syftet med studien var 

att förstå 

akutsjuksköterskans 

uppfattning om 

tillhandahållande av 

palliativ vård på 

akutavdelning. 

 

 

 

Metod: Kvalitativ studie.  

Inklusionskriterier:  

Legitimerade Sjuksköterskor med 

minst 6 månaders erfarenhet av vård i 

livets slut på akutmottagning. 

Sjuksköterskor som genomgått 

utbildning i EOL.  

Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 

urval  

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Åtta män och åtta kvinnor.  

1 specialistsjuksköterska och 

15 sjuksköterskor, 2 sjuksköterskor 

1-5års erfarenhet,1 Sjuksköterskor 6–

10 års erfarenhet,3 

sjuksköterskor, 11–15 års erfarenhet  

1 Sjuksköterska med över 15 års 

erfarenhet. 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer med 

ljudinspelning.   

Analysmetod: Koder, 10 subteman, 

4 teman bildades.   

Datamättnad uppstod efter 

16 individuella intervjuer 

Kvalitetsnivå: Hög  

 

Styrkor:  

Författarna belyser sin 

förförståelse och vilken roll de 

har genom studiens gång. 

Studiens generaliserbarhet och 

fortsatt forskning diskuteras.  

 

Svagheter:  

Exklusionskriterier saknas.   

 

Resultat: Det framkommer att det finns många 

aspekter för 

 sjuksköterskor att ta hänsyn till när det kommer 

till dödsfall på akutmottagningen.   

 

1.Att göra bra för döende patienter: Beräkna 

vistelsens längd och vård i livets slut - Främja 

önskvärda platser för vård i livets slut - 

Tillhandahålla komfort och tillgodose behov av 

patienter i vård i livets slut. 

2. Underlätta familjens engagemang och 

medverkan: Förstå familjens medverkan i att 

välja ingripande alternativ – Ge familjen stöd - 

Balansera familjens behov och patientens 

värdighet. 

3. Förbättra personlig tillväxt och 

professionalism: Reflektion av meningen med liv 

och död - Deltagarnas Passion för omvårdnad 

av ett omsorgsfullt yrke.  

4.Uttrycka tvetydighet mot resursplaceringen:  

Prioritering av tjänster på akutmottagning – 

Effektivitet av utnyttjade resurser i akuta 

kontext.   
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Nurses’ experiences 
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adult acute and 
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Critical Care 

Nursing, 33, 39–47 

 

2016 
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Syftet med studien 

var att identifiera 

sjuksköterskans 

omvårdnadsåtgärder 

vid plötslig död av 

vuxna i akuta och 

kritiska 

vårdinrättningar.  

 

 

 

Metod:  Kvalitativ metod med 

deskriptiv design  

Inklusionskriterier:  

Legitimerade sjuksköterskor som 

arbetande på Akutmottagning och 

IVA. 

Urval: Ändamålsenligt enligt urval  

Agenda for Change användes för att 

identifiera sjuksköterskor med olika 

erfarenhet. 18 sjuksköterskor blev 

tillfrågade via brev.              

Bortfall:  8 sjuksköterskor.   

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

10 Sjuksköterskor placerade på IVA 

akutmottagning och hjärtavdelning.  

Datainsamlingsmetod:  

2 Fokusgrupps intervjuer. Tre-fyra 

deltagare/ grupp. Intervjuerna 

spelades in.   

Analysmetod:  

All data transkriberades. 5 vård-

processer och personcentrerat 

omvårdnadsarbete låg till grund för 

kodning av material enligt 

(McCormack & McCance 2010).   

Kvalitetsnivå: Medelhög  

 

Styrkor:   

Författarna till studien bedömer 

kvalitén utifrån ifrån Lincoln 

och Guba, Trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och 

bekräftelse.    

Författarna belyser sin förförståelse. 

Tydligt urval och 

etiskt resonemang.  

 

Svagheter:  

Orsak till bortfall framkommer 

ej. Exklusionskriterer saknas. Litet 

urval, många som tackade nej.  
  

 

  

 

Resultat:  

Resultatet består av teman 

och subteman. Sjuksköterskor ställs inför olika 

faktorer, omständigheter och utmaningar, 

exempelvis att närvara vid dödsfallsbesked. 

Sjuksköterskor och familjer hanterar dödsfall 

olika. Det framkommer att det finns en stor 

känslomässig aspekt i att hantera plötsliga 

dödsfall på akutmottagningen. 

 

1. Vårdens sammanhang - Betydelsen av 

plötslig död. - En utmanande situation. 

 

2. Upplevda Behov -Information – 

Komfortåtgärder. 

  

3. Tillhandahållande av vårdviktiga uppgifter - 

Deltagande och val. 

 

4. Bortom händelsen - Stödjande personal - 

Stödja berövade familjer - Erhålla 

Feedback. 

 

5. Påverkande faktorer - Kontext – 

Professionell - Attityd.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


