
 

 

 

 

 

När det oväntade händer 

- Sjuksköterskans upplevelser vid patienters plötsliga död 

 
When the unexpected occurs 

- The nurse experiences when a patient suddenly dies 
 

 

 

 

Annika Bäcklund & Ida Molin 

 

Örebro universitet, Institutionen för hälsovetenskap och medicin 

Omvårdnadsvetenskap 

Omvårdnadsvetenskap C, Självständigt arbete 15 hp 

Höstterminen 2014 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Sjuksköterskor kommer sannolikt i kontakt med situationer då 

patienter avlider. En del kommer att ske plötsligt, utan föregående symtom 

eller kort efter att symtomen börjat. I de fall patienten lämnar närstående efter 

sig kan de komma att genomgå en mängd olika reaktioner som kan kräva 

sjuksköterskans omvårdnad. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelser 

vid patienters plötsliga död i samband med vård på sjukhuset. Metod: En 

litteraturstudie med systematisk sökning och beskrivande design. Resultat: Tre 

huvudkategorier identifierades, Omvårdnaden, Sjuksköterskan och 

Organisationen. Sjuksköterskans omvårdnad bestod av att stödja och tillgodose 

närståendes behov. För att kunna göra det krävdes en god relation. Många 

gånger kunde det vara de små handlingarna som betydde mest. För 

sjuksköterskan innebar det också att möta sina egna känslor som gav sig utryck 

både psykiskt och fysiskt. Många ansåg sig inte vara tillräckligt förberedda för 

situationen och upplevde att utbildningen de fått var bristfällig. Diskussion: 

Situationerna då patienter avlider upplevs många gånger krävande av 

sjuksköterskan. I vissa fall upplever sjuksköterskan sådana obehagskänslor att 

närståendes behov ej tillgodoses. Under de senaste 20 åren har upplevelser av 

brist i utbildningen varit den samma. För att utveckla kunskapen i området 

krävs det att teori och praktik går mer hand i hand.  

 

Nyckelord: Död, närstående, plötslig, sjuksköterska och upplevelser 
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1 INLEDNING 

I Sverige dör ca 90 000 personer varje år, ca två tredjedelar av dessa är 75år 

eller äldre. Den vanligaste orsaken är hjärt- och kärlsjukdomar som följs av 

tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2014a).  En studie visar att om det fanns en 

möjlighet att välja skulle de flesta välja att dö en plötslig död utan smärta och 

långt vårdbehov (Field, 2000). För de anhöriga kunde det plötsliga dödsfallet i 

många fall kunna upplevas som chockerande och traumatiskt och deras 

livssituation kunde förändras drastiskt (Davies, 1997; Kent & McDowell, 

2004). Vid de tillfällen då vi som sjuksköterskestudenter varit närvarande vid 

dödsfall på vårdavdelningar har upplevelsen varit svår och väckt känslor av 

osäkerhet. Därför ställs frågan hur sjuksköterskor inom vården upplever denna 

ofta oväntade och kanske traumatiska situation.  

2 BAKGRUND 

2.1 Upplevelser om döden 

Hur vi som människor konfronterar döden är beroende av samhälle, kultur, 

religion, kön, social status och ålder. Ett exempel på det är att äldre kan känna 

sig mer bekväma med döden, medan yngre istället kan uppleva känslor av 

misslyckande och skam (Martinez, 2002). Individens attityd till döden 

förändras med åren, då rädsla inför döden många gånger övergår till acceptans. 

Tanken på att inte längre finnas till är lättare att acceptera än tanken på hur 

tiden innan döden kommer att se ut. Forskning visar att det finns en oro inför 

en smärtsam död och oro för hur närstående ska reagera (Field, 2000).   

För inte länge sedan var döden en del i människans vardag eftersom såväl 

födsel som död var något som skedde i hemmet. Under den senare halvan av 

1900-talet blev döden något människan började förtränga och den förändrade 

livsstilen ledde till ett mer anonymt sätt att dö (Martinez, 2002). Även i vården 

i Sverige, så sent som för ett par decennium sedan, upplevdes det svårt att prata 

om frågor och problem som uppstod i samband med döden. Det fanns ett 

generellt avståndstagande till döden, ett försök att låtsas om som att den inte 

fanns (Arlebrink, 1999). Enligt Arlebrink (1999) anses det vara ett ämne som är 

tabubelagt. Vidare kan den avancerade medicinska vården som finns i dag leda 

till att döden ses som ett nederlag då människor i vissa fall inte kan botas 

(Martinez, 2002). 

2.2 Plötslig död 

Plötslig död kan beskrivas som ett dödsfall som beror på sjukdom eller skada 

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

symtomen börjat. Ofta avses dödsfall som inträffar inom en timme efter 

symtomens början (NE, 2014). Plötslig död är något som kan ske till följd av 

en rad olika orsaker, för såväl unga som gamla. Som frisk finns risken att 

drabbas utav olycksfall och som sjuk kan oväntade komplikationer plötsligt 

uppstå (Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2009). 
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2.3 Närståendes reaktioner och behov 

Eftersom det finns flera olika begrepp som beskriver den närmsta familjen 

valdes begreppet närstående. Socialstyrelsens definition av närstående beskrivs 

vara en person som den enskilde anser sig ha en nära relation till 

(Socialstyrelsen, 2014b). Det är en grupp människor med känslomässiga band 

till varandra och som känner sig som en familj (Benzein, Hagberg & Saveman, 

2012) 

Sorgereaktionerna hos närstående varierar från att vara extremt starka till att 

knappt märkas. Att få ett sorgebesked kan för en närstående vara svårt att ta in 

och är möjligen ännu svårare då döden kommer plötsligt. Ibland kommer 

sorgereaktionen långt senare och kan yttra sig både psykiskt och fysiskt. Det är 

viktigt att sjukvårdspersonal är lyhörd i dessa reaktioner och ser den enskilde 

individen då alla reagerar olika när en närstående avlider (Kent & McDowell, 

2004). För många innebär dödsfall av närstående en kris, en situation som den 

drabbade inte av egen kraft kan ta sig ur (Persson, 1995).  

I studier som undersökt närståendes upplevelser av att plötsligt förlora någon 

som står en nära beskrivs det att närstående känner behov av att ha en 

sjukvårdspersonal som finns tillgänglig, som kan svara på frågor kring det som 

har hänt och bara vara ett stöd. Många kände sig inte sedda av personalen och 

kände sig vara i vägen. Eftersom dödsfallen skedde plötsligt hade inga avsked 

kunnat tas och i vissa fall fanns det också ouppklarade problem i relationen. I 

och med detta upplevdes det extra viktigt för närstående att få möjlighet att ta 

avsked (Brysiewicz, 2008; Mayer, Rosenfeld & Gilbert, 2013). Enligt Kent och 

McDowell (2004) och Onstott (1998) har närstående behov av hjälp för att 

kunna ta farväl på bästa möjliga sätt. De behöver information om hur dödsfallet 

gick till och vad som kommer att hända den närmaste tiden. 

2.4 Sjuksköterskans kompetens 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha yrkeskunnande och kompetens för att 

kunna tillgodose de behov som finns inom sjukvården (Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska patienter vårdas med respekt även efter 

dem avlidit och närstående ska visas omtanke och hänsyn (SFS 1982:763). 

Sjuksköterskan behöver också vara öppen och respektera olika värderingar och 

trosuppfattningar (Socialstyrelsen, 2005). För att kunna hantera en verklighet 

som många gånger är komplex, krävs det att kunskapen har utvecklats genom 

både teori och praktik (Hallgrimsdottir, 2000). 

Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor som socialstyrelsen framtagit 

berör mötet med närstående. I förhållande till närstående ska sjuksköterskor ha 

förmågan att undervisa och stödja men också kommunicera på ett respektfullt, 

lyhört och empatiskt sätt (Socialstyrelsen, 2005). Det innebär att 

kommunikation mellan individer har en stor betydelse inom hälso- och 

sjukvården. Viktigt att tänka på är att kommunikation handlar om både det 

verbala och kroppsliga språket, men också om det som inte sägs alls. Även en 

medvetenhet om genus och hur det påverkar bemötandet behövs, då ökar 

möjligheten att bemöta alla patienter på ett jämlikt sätt. Föreställningar och 

fördomar om manligt och kvinnligt behöver synliggöras för att kunna försöka 

förändra och utjämna könsförhållandet (Nordström Torpenberg & Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008). Att som sjuksköterska bemöta människor i 

vården är en stor utmaning. Många är oroliga, rädda och vill ha svar, vilket kan 
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vara krävande när det handlar om en situation som känns svår och osäker för 

sjuksköterskan (Fossum, 2013). 

2.5 Omvårdnad 

Redan år 1860 formulerade Florence Nightingale professionella normer för hur 

omvårdnad skulle bedrivas. I Sverige började däremot inte begreppet 

omvårdnad att användas förrän ca hundra år senare. Under årens lopp har 

omvårdnad som begrepp använts för att beskriva såväl en förmåga, ett behov, 

en professionell kompetens som ett forskningsområde. Omvårdnad handlar om 

hela människan. Det krävs kunskaper om olika åtgärder och behandlingar, men 

också kunskap som leder till ökad förståelse och omsorg om individen 

(Jakobsson & Lützén, 2009). 

 Enligt socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och 

sjukvården (SOSFS 1993:17) kan omvårdnaden vara både allmän och specifik. 

Den allmänna omvårdnaden är oberoende av sjukdom och kan utföras av såväl 

hälso- och sjukvårdspersonal som av andra grupper i samhället, till exempel 

närstående. Den specifika omvårdnaden riktar sig till patienter med specifika 

sjukdomstillstånd och kräver specialistkunskaper.   

Omvårdnad vid dödsfall kan innebära att patienten som har avlidit förbereds så 

att närstående ska få möjlighet att ta avsked och sörja i ensamhet. Kultur och 

religion har här en viktig roll. För att närstående ska kunna sörja på bästa sätt är 

det viktigt att sjuksköterskan visar respekt för den enskildes önskemål 

angående kulturella och religiösa ritualer (Kent & McDowell, 2004).  

2.6 Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Enligt Joyce Travelbees omvårdnadsteori är omvårdnaden en mellanmänsklig 

process. För att förstå vad omvårdnad är måste sjuksköterskan ha kännedom 

om vad som händer mellan patient och sjuksköterska, och hur interaktionen 

kan upplevas. Travelbee ansåg att varje människa var unik, där var och en hade 

unika behov. För att tillgodose behoven krävs det att sjuksköterskan etablerar 

en ömsesidig relation. En relation som består av ett eller flera möten mellan 

sjuksköterskan och personen som är i behov av sjuksköterskans tjänster. Syftet 

med relationen är att individens, familjens eller samhällets omvårdnadsbehov 

tillgodoses. I etableringen är kommunikationen det viktigaste redskapet, och en 

ömsesidig process där tankar och känslor delas och förmedlas (Travelbee, 

1966/1999). 

 Människor reagerar olika på lidande. Två typiska reaktionssätt är ”varför just 

jag?” och ”varför inte jag?”, där ”varför just jag?” är det mest förekommande. 

Reaktionen kan visa sig i form av förvirring, depression, vrede, uppgivenhet 

och anklagelser mot sig själv och andra. Hur upplevelsen av lidandet tar sin 

form påverkas bland annat av personens kulturella bakgrund (Travelbee, 

1966/1999). 

När en individ blir sjuk drabbas hela familjen och därför behöver även 

närstående hjälp och stöd utav sjuksköterskan. Om sjuksköterskan har negativa 

tankar om närstående kan det leda till att sjuksköterskan uppfattar närstående 

som ett problem istället för en individ som har ett problem. I stället bör 

sjuksköterskan arbeta för att skapa en god relation med närstående. Det är 

viktigt att visa förståelse för vad närstående går igenom samt göra små 
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handlingar som har stor betydelse. Genom att hjälpa närstående blir också 

patienten hjälpt (Travelbee, 1966/1999). 

2.7 Problemformulering 

Alla kommer förr eller senare drabbas av att t.ex. en närstående, arbetskamrat 

eller vän avlider. Det är något som berör och utlöser en mängd olika reaktioner, 

så som ilska, sorg och aggressivitet (Kent & McDowell, 2004). Upplevelsen är 

unik för varje individ och många närstående är i behov av sjuksköterskans 

omvårdnad (Brysiewicz, 2008). För att som blivande sjuksköterska kunna 

hantera situationen på bästa sätt anser författarna att det krävs kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser. Kunskapen skulle kunna ge en bättre förberedelse 

inför situationen och skulle i sin tur kunna lindra lidandet för närstående. 

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelser vid patienters plötsliga död i samband 

med vård på sjukhus. 

3.1 Frågeställningar 

Vilka upplevelser beskriver sjuksköterskan då en patient plötsligt avlider? 

Hur upplever sjuksköterskan mötet med närstående? 

4 METOD 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design (Polit & 

Beck, 2012). 

4.1 Sökstrategi 

En inledande litteratursökning genomfördes utifrån de meningsbärande orden i 

syftet. Det gav en översikt inom området och var en hjälp i att hitta de rätta 

sökorden (Wallengren & Henricson, 2012). Sökorden användes i MeSH 

ämnesord samt i SweMed+ för att hitta de engelska ämnesorden. Dessa ord 

söktes var och en för sig för att senare kombineras med termerna AND och OR 

enligt booelsk söklogik (Nyberg, Aspfors & Tidström, 2012). 

Databaser som användes var CINAHL+, Medline och PsycINFO. Resultatet av 

sökningarna sammanställdes i en sökmatris. (Bilaga 1)   

I CINAHL+ användes ämnesorden ”death, sudden”, ”family” och ”support, 

psycosocial” samt sökning med fritext experience, suddenly bereaved och 

nurs*. Fyra sökningar genomfördes i olika kombinationer. 

I Medline användes ämnesorden ”death, sudden”, ”family” och ”social 

support” samt sökning med fritext, experience, suddenly bereaved och nurs*. 

Fyra sökningar genomfördes i olika kombinationer. 

I PsycINFO användes ämnesorden ”death and dying” och ”social support” 

samt fritext, experience, suddenly bereaved, nurs* och sudden. Fem sökningar 

genomfördes i olika kombinationer. 

 Anledningen till att inte ett ämnesord användes för ”nurs” var att få en så bred 

sökning som möjligt för att utöka antalet träffar. 
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Sökningen begränsades till artiklar som var peer reviewed, skrivna på engelska 

samt publicerade mellan år 1993 -2014. 

4.2 Urval 

Urvalsförfarandet har skett utifrån beskrivningar från Polit och Beck (2012). 

Sökningarna gav totalt 261 träffar där alla titlar lästes av båda författarna. 

Artiklarna som verkade intressanta för syftet gick vidare till urval 2 där 

abstracten lästes, totalt 92 stycken. Av 92 gick 20 vidare till urval 3 där hela 

artiklarna lästes. De artiklar som exkluderades var reviewartiklar, de som 

beskrev närståendes upplevelser, barn som avlider samt de som beskrev 

riktlinjer för hur sjuksköterskan ska utföra sitt arbete. 

Innan artiklarna slutligen valdes att ingå i studien värderades styrkor och 

svagheter med inspiration av granskningsmallar i Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2011). Det som värderades var syftet, metoden och resultatet. 

Slutligen valdes 10 artiklar att användas i studien. En sammanställning av varje 

enskild artikel presenteras i en artikelmatris, för att organisera och skapa en 

överblick för läsaren (Polit & Beck, 2012). (Bilaga 2) 

4.3 Analysmetod 

Analysmetoden som valdes var innehållsanalys inspirerad av Danielsson 

(2012). Syftet med att analysera data är att organisera och hitta en struktur i det 

material som samlats in. Det är viktigt att det finns en balans i 

sammanställningen. Behovet av att göra texten mer kortfattad får inte inverka 

på rikedomen i texten (Polit & Beck 2012). Författarna läste artiklarna ett 

flertal gånger var och en för sig, för att sedan diskutera och komma fram till 

gemensamma kategorier (Tidström & Nyberg, 2012). Det resulterade i fyra 

initiala huvudkategorier som under analysens gång reducerades till tre. Det är 

vanligt att de initiala kategorierna blir ofullständiga och måste ändras (Polit & 

Beck, 2012). Vidare översattes meningsbärande text i artiklarna till svenska 

och texten kodades utifrån de olika kategorierna med tillhörande subkategorier. 

Texten kondenserades, vilket betyder att texten kortas ner samtidigt som 

kärnan i texten bibehålls. Under hela analysfasen hade författarna syftet i 

åtanke (Henricson & Billhult, 2012). 

4.4 Etiska överväganden 

För att artiklarna skulle kunna användas i studien kontrollerades dess etiska 

överväganden samt att en etisk granskning hade genomförts. I de fall artiklarna 

inte hade någon sådan beskrivning kontrollerade författarna det etiska 

tillvägagångssättet. All data som svarade på syftet har presenterats i resultatet 

oavsett författarnas åsikter. På så vis ökar objektiviteten och tillförlitligheten. 

Vidare kan författarnas begränsningar i det engelska språket påverka 

förståelsen och bedömningen av artiklarna (Kjellström, 2012). 

5 RESULTAT 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av patienters 

plötsliga död i samband med vård på sjukhus. Resultatet bygger på tio studier 

som genomförts i sju olika länder. Tre genomfördes i Sverige, två i Sydafrika 

och en vardera i Belgien, Italien, Spanien, England och Kina. Alla studier var 
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helt eller delvis gjorda utifrån kvalitativ design. En del studier hade flera syften 

och i de fallen har endast delar av resultatet använts.  

Sammanställningen av studiernas resultat resulterade i tre huvudkategorier med 

åtta tillhörande subkategorier som beskrivs nedan. (Tabell 1) 

Tabell 1. Litteraturstudiens sammanställning av sjuksköterskans upplevelser 

vid patienters plötsliga död. 

Huvudkategori Subkategori 

Omvårdnaden 
Relationen med närstående 

Omvårdnadshandlingar 

Närstående och kommunikation 

Sjuksköterskan 
Psykiska och fysiska reaktioner 

Strategier för hantering 

Utbildning och erfarenhet 

Organisationen Arbetsrutiner 

Arbetsmiljö 

  

5.1 Omvårdnaden 

5.1.1 Relationen med närstående 

Relationen med närstående omfattade fysisk, psykisk och emotionell närhet 

(Socorro, Tolson & Flemming, 2001). I omvårdnaden av närstående hade 

relationen en viktig roll, fanns det ingen tillit upplevdes det svårt att ha en 

stödjande roll. Det tog både tid och kraft för sjuksköterskan att skapa 

relationen, vilket kunde leda till att närstående ibland glömdes bort eller att 

sjuksköterskan upplevdes som känslomässigt kall (Brysiewicz & Uys, 2005; 

Rejnö, Berg & Danielson, 2012). De beskrev att omvårdnaden blev bättre ju 

bättre relationen var (Socorro et al., 2001). Hur mycket sjuksköterskorna gav 

av sig själv i de olika relationerna varierade från gång till gång (Brysiewicz, & 

Uys, 2005). Det påverkades också av deras egen tro, värderingar och filosofi 

(Socorro et al., 2001) samt vad de själv upplevt som bra omvårdnad då de varit 

i liknande situationer som närstående (Brysiewicz, & Uys, 2005; Yim Wah, 

Vico Chung & Wai To, 2013). Rejnö, Berg et al. (2012) beskriver att fokus i de 

här situationerna var på närstående och inte patienterna. Eftersom 

sjuksköterskorna var mer vana att vårda patienter upplevdes det svårt när fokus 

plötsligt förflyttades till närstående. 

5.1.2 Omvårdnadshandlingar 

Sjuksköterskorna upplevde det som en styrka att kunna tillgodose närståendes 

önskemål så långt det var möjligt (Brysiewicz, & Uys, 2005; Rejnö, Danielson, 

& Berg, 2013). En viktig del var att omedelbart ta hand om närstående genom 

att vara närvarande och stödjande. Det kunde innebära att bara sitta tyst 

tillsammans eller att ge tid för samtal. Viktigt var också att kunna erbjuda ett 

rum för avskildhet och om så önskades tillsammans med den avlidne. Även 

mindre åtgärder så som att be tillsammans eller hämta mat och dryck upplevdes 

som värdefulla (Tye, 1993). Några sjuksköterskor beskrev vikten av att 

verkligen vara närvarande för att kunna se vad närstående behöver 

(Brysiewicz, & Uys, 2005). Bland annat såg sjuksköterskorna att närstående 

var i behov av fortsatt stöd efter tiden på sjukhuset. Sjuksköterskorna tyckte 



7 

 

dock att ansvaret för den uppföljningen låg utanför professionen (Flam, 1999). 

I vissa länder var det trots allt sjuksköterskan som genomförde 

uppföljningssamtalen. Det fanns en känsla hos sjuksköterskorna att samtalet 

kunde bli en negativ upplevelse och något som var påträngande och 

framkallade svåra minnen för närstående (Tye, 1993).  

5.1.3 Närstående och kommunikation 

Att kommunicera med närstående upplevdes som svårt och stressande, inte 

minst då de lämnade dödsbeskedet och möttes av sorg, ilska och misstro 

(Brysiewicz & Bhengu, 2000). Det fanns ibland svårigheter i att veta vad som 

skulle sägas och det icke verbala språket beskrivs som betydelsefullt (Socorro 

et al., 2001). Dödsbeskedet ansågs inte behöva lämnas av läkaren utan av den 

som i omvårdnaden haft mest kontakt med närstående (Flam, 1999; Tye, 1993). 

Det upplevdes oro över hur de närstående skulle reagera, en rädsla över att bli 

anklagad eller aggressivt bemött. Att vänta på närståendes ankomst till 

avdelningen efter dödsfallet beskrevs som något av det värsta (Palese, Petean 

& Cerne, 2014). Det kändes också obekvämt att kommunicera på grund av 

rädslan för att göra närstående mer upprörda än de redan var (Tye, 1993).  

Några sjuksköterskor beskrev att de blivit anklagade av närstående men hade 

en förståelse över att det egentligen inte var riktat till dem personligen (Yim 

Wah et al., 2013). 

Det som upplevdes viktigt i kommunikationen var att informera och förklara 

för närstående samt att bekräfta närståendes oskuld i händelsen (Brysiewicz, & 

Uys, 2005; Rejnö, Berg et al., 2012; Socorro et al., 2001). Kommunikationen 

försvårades av att närstående var i chock och inte kunde ta in det som blev sagt. 

Även närståendes utbildningsnivå påverkade kommunikationen, de kunde då 

ha svårt att förstå innebörden i den behandling som den avlidna fått. När det 

redan från början uppstått missförstånd upplevde sjuksköterskorna det svårt att 

kommunicera och ha en fortsatt god relation (Brysiewicz & Bhengu, 2000; 

Rejnö et al., 2013). Närstående som inte bemöttes med värdighet och respekt 

visade negativa reaktioner (Socorro et al., 2001). Sjuksköterskorna ville inte 

informera närstående som väntade förrän de hade något konkret att berätta, det 

var också viktigt att det fanns tid då konversationen startades så inget abrupt 

avslut uppstod (Brysiewicz, & Uys, 2005). 

5.2 Sjuksköterskan 

5.2.1 Psykiska och fysiska reaktioner 

När en patient plötsligt avlider upplever sjuksköterskan det som en svår och 

krävande situation (Rejnö, Danielsson et al., 2013). Även Socorro et al. (2001) 

beskriver att känslomässig påverkan uppstår i mötet med närstående i sorg.  

Sjuksköterskan hanterade också en stor mängd känslor hos sig själv. Många 

beskrev känslor som rädsla, osäkerhet, skuld, sorg och hjälplöshet (Brysiewicz 

& Bhengu, 2000; Socorro et al., 2001; Yim Wah et al., 2013). Upplevelser av 

skuld över att ha missat möjligheten att vara ett stöd för patienten innan 

dödsfallet men också skuld över att inte ha tillgodosett närståendes behov på 

bästa sätt. Summan av detta beskrivs som en hotad självkänsla och tillit till den 

professionella rollen (Palese et al., 2014; Rejnö, Berg et al., 2012; Yim Wah et 

al., 2013). En sjuksköterska upplevde sig själv som hjärtlös och osympatisk för 
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att inte ha gett närstående tid att sörja, vilket i sin tur ledde till en känsla av 

sorg (Yim Wah et al., 2013). Trots alla känslor beskrev Tye (1993) att det fanns 

en ovilja att visa sina egna känslor inför närstående. 

Den extrema psykiska stress som sjuksköterskan upplevde då patienter avled 

yttrade sig i fysiska reaktioner. Några upplevde sömnproblem på grund av 

återkommande minnesbilder och mardrömmar kring händelsen (Brysiewicz & 

Bhengu, 2000). Andra beskrev svårigheter att somna efter arbetspasset (Palese 

et al., 2014; Yim Wah et al., 2013). 

5.2.2 Strategier för hantering 

Hur sjuksköterskorna hanterade sina känslor beskrevs olika. Vissa menade att 

inga känslor skulle visas för närstående. Att visa sig stark innebar en känsla av 

att ha kontroll och minimerade risken att göra misstag. Skulle känslorna trots 

allt komma fram föredrog man att avvika för att samla sig (Brysiewicz, & Uys, 

2005). Andra menade att visa känslorna kunde stärka sjuksköterskan i sin roll 

och förbättra omvårdnadsarbetet. Att visa känslor betydde att visa 

medmänsklighet (Brysiewicz, & Uys, 2005; Rejnö, Danielsson et al., 2013). En 

strategi för att slippa blanda in de egna känslor var att undvika hela situationen 

och istället låta en erfaren kollega hantera det (Brysiewicz & Bhengu, 2000; 

Brysiewicz, & Uys, 2005; Yim Wah et al., 2013). Sjuksköterskan upplevde ett 

stort stöd i sina kolleger (Flam, 1999; Yim Wah et al., 2013). Andra sätt som 

upplevdes positiva för att kunna hantera situationen var att ha humor, vara 

troende, ta semester och ha en meningsfull fritid (Brysiewicz & Bhengu, 2000; 

Brysiewicz, & Uys, 2005; Yim Wah et al., 2013).   

5.2.3 Utbildning och erfarenhet 

Upplevelsen sjuksköterskorna hade var att de hade fått för lite och bristfällig 

utbildning kring situationer som uppstår då en patient avlider, t.ex. hur ett 

dödsbesked lämnas. Bristerna låg bland annat i att teorier som ingick i 

utbildningen var svåra att omsätta i praktiken (Brysiewicz, & Uys, 2005; Flam, 

1999; Rejnö et al., 2013). Grundutbildningen upplevdes av andra som en bra 

grund för att tillsammans med den praktiska kunskapen få en ökad förståelse 

kring sorgeprocessen och döden. De kunde lättare acceptera närståendes 

reaktioner men också sina egna (Socorro et al., 2001). 

Den praktiska kunskapen influerades och blev beroende av äldre kollegors 

kunskap (Brysiewicz, & Uys, 2005). Många upplevde att den kunskap de har 

om hur närstående i sorg ska bemötas, förvärvades genom erfarenhet (Tye, 

1993). Det betydde att oerfarna sjuksköterskor kände sig osäkra i situationen 

och hellre lämnade över till en mer erfaren kollega (Rejnö et al., 2013). 

Sjuksköterskorna med lång erfarenhet beskrev vikten av utbildning till de med 

mindre erfarenhet (Tye, 1993). För trots att sjuksköterskorna var med om 

dödsfall kontinuerligt upplevde de aldrig sig tillräckligt förbereda i sin roll att 

möta närstående i sorg (Socorro et al., 2001; Tye, 1993) Brysiewicz och 

Bhengu (2000) beskriver att sjuksköterskorna upplever det svårare att hitta bra 

strategier att hantera situationen om de har dålig utbildning.    
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5.3 Organisationen 

5.3.1 Arbetsrutiner 

Upplevelsen var att det saknades stöd från ledningen (Brysiewicz & Bhengu, 

2000; Brysiewicz, & Uys, 2005). Sjuksköterskorna upplevde också en 

besvikelse över det uppgiftsorienterade arbetssättet samt att behöva tillämpa 

sjukhusets stela policy. Speciellt de oerfarna sjuksköterskorna upplevde att det 

försämrade kvaliteten i omvårdnaden (Yim Wah et al., 2013). Vissa uppgifter 

som skulle utföras innebar närståendes medverkan, t.ex. olika papper som 

skulle fyllas i. För många av sjuksköterskorna upplevdes det jobbigt och 

oväsentligt att behöva störa närstående just i den situationen (Brysiewicz, & 

Uys, 2005). Sådana uppgifter upplevdes dessutom tidskrävande (Yim Wah et 

al., 2013). 

För att kunna möta människor i sorg upplevde sjuksköterskorna att det 

behövdes ett gemensamt förhållningssätt. Det var viktigt att gemensamma 

beslut fattades och att de följdes av all personal (Rejnö et al., 2013; Socorro et 

al., 2001). Rejnö et al. (2013) beskrev att individuella beslut och 

tillvägagångssätt upplevdes förvirra närstående. Många efterfrågade riktlinjer i 

sitt arbete (Brysiewicz, & Uys, 2005; Flam, 1999). 

5.3.2 Arbetsmiljö 

Arbetssituationen gjorde att det inte alltid var möjligt att göra så mycket som 

önskades för patienten och närstående (Rejnö, Danielsson et al., 2012). Det 

saknades resurser som t.ex. tillräckligt med personal (Rejnö et al., 2013), 

platser för enskildhet och informationsfoldrar (Socorro et al., 2001). Miljön 

beskrevs krävande att arbeta i, många gånger behövdes snabba beslut tas och 

det fanns inte tid att rådfråga eller diskutera med kollegor. Sjuksköterskan 

upplevde en rädsla för att kollegor skulle uppfatta att hen saknade kontroll över 

arbetet om det inte utfördes tillräckligt snabbt. Ett annat problem som beskrivs 

var samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna upplevde 

att läkarna drog sig undan vid dödsfallen och var därmed inget stöd i 

situationen. Intresset av att samarbeta saknades och alla såg det från sitt eget 

perspektiv. En sjuksköterska beskrev att läkaren alltid försvann och 

sjuksköterskan fick göra allt arbete. Läkarna upplevdes också som känslokalla 

(Brysiewicz, & Uys, 2005). 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Resultatet från 10 vetenskapliga artiklar har sammanställts med syfte att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av patientens plötsliga död i samband 

med vård på sjukhus. Något som stärker ämnesorden är att författarna gjorde 

inledande sökningar där ämnesorden kunde provas samt vara en hjälp till att 

hitta ännu bättre ämnesord (Nyberg & Aspfors, 2012). Sökningarna bekräftade 

ämnesorden som författarna valt och den systematiska sökningen påbörjades. 

På grund av relativt få träffar i databaserna togs ämnesorden för sjuksköterska 

bort och ersattes istället med nurs*, vilket breddade sökningen och fler 

relevanta artiklar hittades. Eftersom fritextsökning valdes att användas var det 

viktigt att ha i åtanke att det krävs balans mellan MeSH-termer och 
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fritextsökning. Annars finns risken att få en ohanterlig mängd data. Det 

genomfördes också manuella sökningar utifrån andra artiklars referenslistor. 

Sökningen resulterade dock inte i några nya fynd. (Willman et al., 2011). 

Sökningar gjordes i flera olika databaser med omvårdnadsinriktning vilket ökar 

chansen att hitta relevanta artiklar (Henricson, 2012).  

För att öka trovärdigheten granskades artiklarna av båda författarna var för sig 

för att sedan jämföras. Redovisning av sökningarna ökar reproducerbarheten av 

studien och därmed dess reliabilitet. Den avgränsade tiden som fanns för 

litteratursökningar kan ha begränsat resultatets kvalitet (Henricson, 2012). 

Källor som är äldre än 10 – 15 år innebär en risk då uppfattningar och teorier 

föråldras snabbt (Nyberg, 2012a). Författarna valde att inkludera äldre artiklar 

på grund av svårigheter att hitta tillräckligt med relevant data. Upplevelsen är 

dock att resultaten från de äldre artiklarna visar liknande resultat som de nyare. 

Ett flertal av de artiklarna som hittades var sammanställningar av tidigare 

studier. De valdes bort på grund av att bara primärkällor önskades (Nyberg, 

2012b). Studier kring barns dödsfall exkluderades då författarna antar att den 

upplevelsen inte går att jämföra med vuxnas dödsfall. Studier beskriver att 

plötslig död bland barn och ungdomar skulle kunna vara den typ av död 

sjuksköterskan upplever svårast (Coolican, 1994). Det beskrivs också att 

närstående till barn som avlider har andra omvårdnadsbehov än närstående till 

de som avlider i äldre åldrar (Valks, Mitchell, Inglis-Simons & Limpus, 2005).   

Trovärdigheten för resultatet stärktes genom att båda författarna analyserade 

samtliga artiklar både individuellt och gemensamt. Genom att artiklarna är 

genomförda på olika ställen i världen ger resultatet en bred bild i ämnet. Det 

kan samtidigt vara bra att ha i åtanke att sjukvårdsystemen kan se olika ut i de 

olika länderna. Författarnas påverkan på resultatet kan aldrig helt uteslutas, 

men det kan däremot begränsas genom reflektion och diskussion. Det faktum 

att det är första gången författarna genomför en litteraturstudie kan också 

inverka på resultatet (Henricson, 2012) 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser vid patienters 

plötsliga dödsfall i samband med vård på sjukhus. Resultatet visade att det kan 

vara både svårt och tidskrävande att skapa en stödjande roll och för att kunna 

göra det är det viktigt med en god relation. När en patient plötsligt avlider 

hamnar sjuksköterskan i en situation som innebär en mängd olika upplevelser. 

Dels innefattar det mötet med närstående men också mötet med de egna 

känslorna. För att kunna hantera sina egna känslor hittar sjuksköterskan olika 

copingstrategier, som att t.ex. undvika situationen eller samtala med kollegor. 

Många gånger upplever sig sjuksköterskan inte ha tillräcklig beredskap i sin 

roll. De upplever utbildningen bristfällig och i många fall räcker inte ens 

erfarenheten till. Även stöd och riktlinjer upplevs bristfälliga, men efterfrågas 

många gånger av sjuksköterskan. 

Samtidigt som sjuksköterskorna ser och vill tillgodose närståendes behov 

upplevs det svårt och krävande. Resultatet skulle kunna bero på att det 

fortfarande finns ett avståndstagande till döden, att den väcker många 

personliga känslor och tankar som är svåra att hantera. Madfes (1990) ger stöd 

för det i sin studie som visar att sjuksköterskor efter en patient avlidit 

genomgår en tid med obehagliga personliga känslor. Det kan till och med vara 

så att närståendes behov inte tillgodoses på grund av sjuksköterskans 

obehagskänslor kring döden (Onstott, 1998).  Negativa känslor kan enligt 
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Travelbee (1966/1999) göra att närstående upplevs som ett problem vilket gör 

det svårt skapa en god relation. Då sjuksköterskan blir känslomässigt påverkad 

kan samtal om händelsen vara en bra metod för att minska stressen (Onstott, 

1998). Enligt Li, Chan & Lee (2002) tenderar kvinnor att uttrycka sina 

smärtsamma känslor till en högre grad än vad män gör. Män vill i stället 

upplevas som starka och stödjande. Det manliga sättet att sörja skiljer sig från 

det kvinnliga, det betyder däremot inte att det är mindre effektivt (Skulason, 

Hauksdottir, Ahcic & Helgason, 2014). Att hantera situationen på ett 

problemfokuserat och aktivt sätt anses manligt och att ta hjälp av socialt stöd 

för att uttrycka sina känslor anses kvinnligt (Li et al., 2002). Studier om 

förhållanden mellan genus och sorg är ett väl utforskat område. En del studier 

säger att skillnaderna i genus har associerats med den mängd och kvalitet av 

emotionellt stöd som finns tillgängligt samt förmågan att hantera stress 

(Skulason et al., 2014). 

Resultatet visar att det är relativt små insatser som behövs för att tillgodose 

närståendes behov, att hämta mat och dryck samt erbjuda ett enskilt rum eller 

att bara vara närvarande. En studie visar att de insatser som kan upplevas små 

för tidpunkten blir en viktig del i närståendes fortsatta sorgeprocess (Onstott, 

1998). Som författare ser vi det som en viktig kunskap att ha med sig som 

sjuksköterska då man med små medel kan göra stor skillnad för den enskilde. 

Sorgen över att ha förlorat en närstående anses av Stephen et al. (2008) vara en 

normal process som alla måste genomgå. Det kan dock finnas en tendens inom 

sjukvården att göra sorgen till ett specifikt sjukdomstillstånd. Kanske finns det 

då en risk att sjuksköterskan missar den allmänna omvårdnaden i mötet med 

närstående.   

 I kommunikationen med närstående upplevs en rädsla inför närståendes 

reaktioner. Upplevelsen kanske inte är så konstig eftersom närstående många 

gånger varit oförberedda på det som inträffat vilket kan skapa starka känslor i 

form av ilska, hjälplöshet och skuld (Davies, 1997). Travelbee (1966/1999) 

menar att alla reagerar olika på lidande, där reaktionerna kan visa sig i form av 

förvirring, depression och vrede. Hur reaktionerna tar sig uttryck påverkas 

bland annat av personens kulturella bakgrund. Enligt Li et al., (2002) är 

reaktionerna dem samma över stora delar av världen, men det som är 

accepterat i en kultur kan upplevas opassande i en annan.  

Om det uppstår missförstånd i kommunikationen blir det svårare att 

upprätthålla en god relation. Sjuksköterskorna upplevde att problemet uppstod 

då utbildningsnivån hos närstående var låg. Vi som författare anser dock att det 

är upp till varje sjuksköterska att anpassa kommunikationen efter varje individ 

då alla är unika och har olika behov. Även i Travelbees omvårdnadsteori 

beskrivs vikten av att se det unika hos var och en. Travelbee anser också att 

kommunikationen är det viktigaste redskapet för att etablera en relation. Det 

ska vara en ömsesidig process där tankar och känslor delas och förmedlas 

(Travelbee, 1966/1999). Hur närstående blir bemötta är enligt Kent och 

McDowell (2004) avgörande för hur deras sorgeprocess utvecklas.   

De flesta sjuksköterskorna upplever att de inte är adekvat förberedda på att ta 

hand om närstående vid plötsligt dödsfall. De anser det vara brist på utbildning 

och otillräcklig erfarenhet. Peterson, Johnsson, Scherr och Halvorsen (2013) 

beskriver i sin studie om sjuksköterskor som upplever sig var otillräckligt 

förberedda för situationer kring dödsfall. De tar också upp vad som skulle 

kunna göras för att förbättra utbildningen. Teori och praktik bör gå hand i hand 

eftersom det är ett ämne som inte enbart går att lära sig från skolbänken. Det 
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önskades också mer kommunikationsträning om hur och vad som bör sägas. 

Författarna tycker det är en intressant iakttagelse att problemet med bristande 

utbildning fortfarande kvarstår 2013 trots att Tye redan 1993 uppmärksammade 

sjuksköterskornas upplevelse.    

Vid patienters plötsliga dödsfall uppstår en mängd känslor som i förlängning 

gör sjuksköterskan osäker i sin professionella roll. Samma fenomen beskrivs i 

en studie gjord av Madfes (1990) som också nämner upplevelsen av att tappa 

kontrollen. All den psykiska stress det innebär för sjuksköterskan yttrar sig som 

sömnproblem av olika slag. För att sjusköterskan ska kunna förebygga 

arbetsrelaterad stress samt utmattning på grund av arbetet är det viktigt att hitta 

strategier för att framgångsrikt hantera sitt arbete (Peterson et al, 2013).  Som 

resultatet visar upplever sjuksköterskorna att de använder olika strategier för att 

hantera svårigheter. Utifrån det resultatet ser författarna en tendens till att det 

skulle kunna göra mer skada än nytta att stänga inne de känslor som 

uppkommer. Samtidigt anser författarna det vara viktigt att inte glömma bort 

sin professionella roll och fundera över på vilket sätt och när känslorna släpps 

fram. 

Resultatet visar att många sjuksköterskor efterfrågar riktlinjer, å andra sidan 

upplevs de bestämmelser som finns irrelevanta och tidskrävande. Med ett 

sådant resultat ställer sig författarna frågande till vem som gjort de riktlinjer 

som finns och i vilket syfte dem är gjorda. I en studie gjord av Onstott (1998) 

beskriver sjuksköterskorna tidsbrist på grund av allt pappersarbete som ska 

göras i samband med dödsfallet. Pappersarbetet upplevs också som ett störande 

moment för närstående. Författarna anser att sjuksköterskorna i det kliniska 

arbetet bör utfärda rutinerna för att de ska bli användbara och relevanta. 

Resurserna på sjukhusen upplevs bristfälliga och arbetsmiljön är krävande, 

många gånger ska det gå snabbt och det finns få kolleger att rådgöra med. 

Enligt Breau och Rhéaume (2014) kan dock arbetsmiljön upplevas bättre om 

stort inflytande finns. Det är viktigt att arbetsmiljön är bra eftersom den har ett 

stort inflytande på hur arbetet upplevs. 

6.3 Slutsats 

Alla sjuksköterskor kommer förr eller senare vara med om att en patient dör. 

Kanske är det så att det är en av de mest krävande uppgifter sjuksköterskan 

ställs inför. Det innebär att hantera sina egna känslor och samtidigt vara ett stöd 

för närstående i deras sorg. Plötsligt måste fokus i omvårdnaden ändras från att 

ha vårdat patienten till att vårda närstående. För att kunna stödja på bästa sätt är 

det sjuksköterskans ansvar att skapa en god relation. Att genom 

kommunikation se det unika hos individen och vilka behov som finns, för att 

sedan kunna tillgodose på bästa sätt. Hela situationen kring en patients dödsfall 

väcker känslor hos sjuksköterskan som rädsla och osäkerhet. För att inte tappa 

självförtroendet i sin professionella roll och minska påverkan av stress, krävs 

fungerande strategier i coping. Den otillräckliga utbildning som ges i att 

handskas med dessa situationer gör att sjuksköterskan upplever en bristande 

beredskap. Som författare till studien kan vi inte låta bli att reflektera över 

åldern på studierna som använts i resultatet. Samma brister som sjuksköterskan 

upplevde 1993 kvarstår även 20 år senare. Varför har det inte skett någon 

förändring? 
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6.4 Kliniska implikationer 

Vid sökningar för att hitta lämpliga artiklar finner vi ett begränsat utbud som 

beskriver upplevelser av den plötsliga döden. Vid sammanställningen av 

artiklarna framkom det att många av de studier som genomförts hade kommit 

fram till samma resultat. Finns det då behov av fortsatt forskning? Eller är 

området mättat? Författarna anser det vara av större vikt att använda sig av de 

resultat som finns för att lokalisera förbättringsområden och kunna utveckla 

sjuksköterskans roll. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara i form av 

en utbildningsintervention för att på så vis hitta lämplig form av utbildning. Ett 

annat förslag skulle kunna vara att jämföra upplevelsen hos sjuksköterskor med 

mycket erfarenhet av dödsfall respektive de med mindre erfarenhet. Det skulle 

innebära en vinst för såväl sjuksköterska, patient, närstående och samhället. 
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Artikelmatris                                                                                                                                                                                                             Bilaga 2 

 

                                                                                                                                                                                                                                Sida 6 (10) 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Rejnö, Å., Danielson, E., 

& Berg, L. (2013). 

Strategies for handling 

ethical problems in 

sudden and unexpected 

death. Nursing 

Ethics, 20(6), 708-722. 

doi:10.1177/0969733012

473770 

Land: Sverige 

Att belysa 

stroketeammedle

mars preferenser 

och handlande vid 

etiska problem 

och upplevda 

hinder i vården. 

Design: Kvalitativ och kvantitativ 

Population: Teammedlemar i 

stroketeamet som deltagit i en tidigare 

studie. 

Urvalsförfarande: Strategiskturval 

Urval: 15 av 19 

Slutgiltig studiegrupp: 4 män och 11 

kvinnor, åldrarna 23-69 år, 4-23 års 

erfarenhet 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär 

och intervjuer 

Anlysmetod: Innehållsanalys med 

både kvalitativa och kvantitativa 

angreppssätt 

Styrkor: Väl 

beskriven 

studiegrupp. 

Uppföljningsstudie 

som ger möjlighet att 

stärka och 

vidareutveckla 

tidigare resultat. Bra 

fördelning i 

studiegruppen. 

Resultatdelen 

innehåller diagram 

och citat. 

Svagheter: Ingen 

provintervju har 

utförts. Inga nya 

deltagare tilläts. 

Liten grupp för 

kvantitativa resultat 

Ett av tre teman beskriver 

sjuksköterskans upplevelser. 

Svårigheterna för sjuksköterskan 

beskrivs under åtta rubriker: Egna 

tillkortakommanden, kunskap och 

erfarenhet, kommunikation, 

närståendes reaktioner, arbetsrutiner, 

resurser och prioriteringar, 

begränsningar och förhållande inom 

den professionella rollen och 

verklighetens förhållanden. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

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 

Land: Sverige 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever 

patienters död och 

döende när 

patienten lider av 

akut stroke och 

livet inte går att 

räddas 

Design: Kvalitativ med hermeneutisk 

ansats 

Population: Sjuksköterskor som 

jobbar på strokeenheten och har 

specialistutbildning inom strokevård 

Urvalsförfarande: 

Tillgänglighetsurval 

Urval: 10 st. som var intresserade 

Slutgiltig studiegrupp: Kvinnor, 

åldern 27-62 år, 1-17 års erfarenhet av 

arbete med stroke 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerad 

intervju 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: 

Analysmetoden väl 

beskriven. 

Medvetenhet om 

förförståelse. 

Varierande ålder och 

erfarenhet. 

Svagheter: Inga 

manliga deltagare. 

Inga 

exklusionskriterier. 

Kortfattad 

beskrivning av 

studiegruppen. 

Ett av tre teman beskriver 

sjuksköterskans upplevelser vid 

dödsfall. 

Det upplevs som extra krävande då 

dödsfallet kommer plötsligt. 

Tid samt att försöka se det utifrån 

närstående underlättar situationen. 

Krävande förhållanden på 

avdelningen försvårar istället 

situationen. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Socorro, L. L., Tolson, 

D., & Fleming, V. 

(2001). Exploring 

Spanish emergency 

nurses' lived experience 

of the care provided for 

suddenly bereaved 

families. Journal of 

Advanced 

Nursing, 35(4), 562-570. 

doi:10.1046/j.1365-

2648.2001.01872.x 

Land: Spanien  

Att undersöka 

akutsjukskötersko

rs upplevelser av 

att vårda familjer 

i plötslig sorg på 

sjukhus, särskilt 

efter att det blivit 

informerad om att 

deras anhörige 

avlidit 

Design: Kvalitativ 

Population: Akutsjuksköterskor som 

jobbar på akutmottagningen i Las 

Palmas och som tidigare genomgått 

någon form av studie 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval 

Urval: 7 st. 

Slutgiltig grupp: Åldern 26-47 år, 1-8 

års erfarenhet av akutsjukvård 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju 

Analysmetod: Hermeneutisk-

fenomenologisk 

Styrkor: Bra 

spridning på 

studiegruppen. 

Använder citat för 

att öka 

trovärdigheten. 

Svagheter: 

Studiegruppen fick 

inte validera 

materialet efter 

transkribering. 

Avsaknad av 

standardiserad 

intervju. Oerfaren 

intervjuare. 

Alla studiedeltagare blev emotionellt 

påverkade av upplevelsen att möta 

närstående. Upplevelsen påverkades 

av deras egen livshistoria. 

Upplevelserna har delats in under fyra 

huvudteman: ”Kunskap”, 

”Relationer”, ”Kultur”, ”Verklighet” 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Tye, C. (1993). Qualified 

nurses' perceptions of the 

needs of suddenly 

bereaved family 

members in the accident 

and emergency 

department. Journal of 

Advanced 

Nursing, 18(6), 948-956. 

doi:10.1046/j.1365-

2648.1993.18060948.x 

Land: England 

Att fastslå en grupp 

sjuksköterskors 

upplevelser av ett antal 

omvårdnadsåtgärder 

härledda från 

litteraturen i att möta 

familjer vid plötslig 

sorg på 

akutmottagningen. 

Att identifiera huruvida 

ålder, 

arbetslivserfarenhet och 

utbildning påverkar de 

åtgärder som 

undersöks. 

Att avgöra om 

akutsjuksköterskor 

känner sig förberedda 

att handskas med rollen 

att ta hand om plötsligt 

sörjande närstående. 

Design: Kvantitativ och 

kvalitativ 

Population: 

Urvalsförfarande: Icke-

randomiserat tillgänglighetsurval 

Urval: 52 av 70 slutförde 

studien 

Slutgiltig grupp: 4 män och 48 

kvinnor, 21-51+ års ålder, 8 

undersköterskor och 44 

sjuksköterskor, 42 % hade mer 

än 5 års erfarenhet 

Datainsamlingsmetod: 

Frågeformulär 

Analysmetod: Statistisk analys 

Styrkor: Bra 

beskrivning av hur 

frågeformuläret 

utvecklats. 

Pilotstudie 

genomfördes, där 

reliabilitet och 

validitet kunde 

mätas. 

Svagheter: Ingen 

metoddiskussion där 

eventuella brister 

beskrivs. 

En del av resultatet beskriver vilka 

omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan 

upplever som viktigast.  

 

I en annan del uttrycker 

sjuksköterskorna att de inte kände sig 

tillräckligt förberedda för situationen. 

 

Sjuksköterskorna vill inte visa sina 

egna känslor i situationen. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidsskrift och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Yim Wah, M., Vico 

Chung, L. 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. 

Land: Kina 

Att utforska 

upplevelserna och 

uppfattningen av 

att vårda döende 

patienter och 

deras familjer på 

en 

akutmottagning 

Design: Kvalitativ, tolkande och 

beskrivande 

Population: Sjuksköterskor på 

akutmottagningar i Hong Kong 

Inklusionskriterier: Erfarenheter av 

att ta hand om döende patienter och 

deras närstående, prata kantonesiska 

och arbeta heltid 

Urvalsförfarande: Lämplighetsurval 

Urval: 15 

Slutgiltig studiegrupp: Sjuksköterskor 

från 3 olika avdelningar, 20-55 års 

ålder, 11 kvinnor, 3 hade utbildning i 

döden och döendet, 11 hade upplevt 

dödsfall i familjen 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju 

Analysmetod: Innehållsanalys 

Styrkor: Använder 

boxar för att 

tydliggöra resultatet. 

Bra spridning på 

studiegruppens ålder 

och erfarenhet. Olika 

forskare har varit 

med i analysen. Citat 

används för att öka 

trovärdigheten. 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier. 

Dålig beskrivning av 

urvalsförfarandet. 

Resultatet har delats in i fyra 

huvudtema: ”Brist på beredskap för 

dödsfall”, ”Reflektion över sin 

professionella roll”, ”Reflektion kring 

döden och personliga upplevelser”, 

”Hantera omvårdnaden av döende 

patienter”. 

 


