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Sammanfattning 

Plötsligt eller oväntat döende kan förekomma överallt, relativt ofta inom akutsjukvården. 

Det innefattar ett krävande arbete för sjuksköterskan. Sjuksköterskans roll innefattar en 

viktig del av att skapa relationer till familjen, ge stöd, trygghet och skapa delaktighet för 

att lindra familjens lidande. I dagsläget ses mestadels forskning kring familjens perspek-

tiv och inte hur sjuksköterskan upplever mötet med den sörjande familjen. Syftet är att 

beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta familjen som håller på att förlora eller 

just förlorat en familjemedlem, genom plötsligt eller oväntat döende inom akutsjukvår-

den. En litteraturstudie har genomförts genom att tio kvalitativa empiriska vetenskapliga 

artiklar har analyserats. Artiklarna har sedan inkluderats och varit med och bidragit till 

litteraturstudiens resultat efter noggrann granskning. Flera svårigheter och aspekter upp-

kom i samband med sjuksköterskornas möte med den sörjande familjen. Fyra huvudka-

tegorier bildades och 13 underkategorier. Huvudkategorierna blev 1) information, 2) 

vägen till trygghet, 3) akutsjukvården - ingen lämplig miljö att dö i och 4) sjuksköterskans 

utmaningar. Under tre av dessa huvudkategorier uppmärksammades sjuksköterskornas 

upplevelser kring bristen på utbildning, vilket kunde bidra till otrygghet. Svårigheter upp-

stod kring sjuksköterskans relation till familjen, hur den skulle hållas på en lagom distan-

serad nivå. Olika sjuksköterskor upplevde dessutom olika känslor vid vården kring plöts-

ligt eller oväntat döende beroende på deras ålder och erfarenhet.  
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INLEDNING 

Döden är ett ämne som alla någon gång kommer i kontakt med. Döden är alltså ingenting 

som går att undvika. De flesta kommer förutom sin egen död troligtvis även uppleva nå-

gon annans död, en anhörigs, familjemedlems eller kanske en väns död. Däremot är det 

inte alla som kommer uppleva kontakten med plötsligt eller oväntat döende. Vi som för-

fattare berörs av vården kring döende patienter och deras familjer. Vi har båda arbetat 

inom sjukvården där döende patienter har vårdats, dock har plötsligt döende inte före-

kommit. Snart är vi sjuksköterskor och kommer att arbeta på sjukhus båda två, vilket ökar 

sannolikheten att möta plötsligt döende. I situationer där plötsligt döende är ett faktum 

har sjuksköterskan en viktig roll i att möta och stötta familjen. En av författarna har erfa-

renhet av ett fall där en medelålders man fick cancer. Han levde ett normalt liv i tre må-

nader efter diagnosen. Plötsligt på bara några timmar kunde han inte stå, inte gå och inte 

prata. Han kom in till avdelningen och en vecka senare dog han helt emot sin vilja, i panik 

och relativt oväntat. Denna händelse gav starka tankar och upplevelser som lever kvar än 

idag, tre år senare. Den andra författaren har erfarenhet av en händelse där en patient dött 

på en akutvårdsavdelning och hela familjen grät utanför patientens rum. Tanken kring att 

snart vara sjuksköterska och vara den som ska möta familjen kom, med en känsla av 

ovisshet kring hur mötet skulle gå till. Vi har i detta arbetet valt en inriktning mot akut-

sjukvård där sjuksköterskan har en viktig roll. Akutsjukvården innefattar komplexa vård-

situationer som ställer höga krav på sjuksköterskan. Vi har därför valt ett forskningsom-

råde som behandlar sjuksköterskans upplevelse av att möta familjen vid plötsligt eller 

oväntat döende inom akutsjukvården. Detta ämne skapade ett intresse hos oss som förfat-

tare och vi har valt att inrikta oss på vuxna patienters döende.  

 

 

BAKGRUND 

Akutsjukvård 

 
Akutsjukvård är ett brett begrepp som innefattar vård av akut sjuka patienter och patienter 

som är i ett såpass kritiskt tillstånd att de behöver omedelbart omhändertagande (Social-

styrelsen 2003). Akutsjukvården innehåller flera olika viktiga delar, som exempelvis ut-

redning, diagnostik, behandling och uppföljningar. Denna typ av vård innefattar oftast 

begränsad tid och information för personalen att prioritera, planera och utföra olika ar-

betsuppgifter (Socialstyrelsen 2008). Intensivvård är också ett begrepp som faller in un-

der akutsjukvården. Nationalencyklopedin (intensivvård, u.å.) beskriver intensivvården 

som en övervakande vård för kritiskt sjuka patienter. Alltså patienter som befinner sig i 

ett svårt sjukt tillstånd där kroppens vitala funktioner som behövs för att kunna leva, inte 

längre fungerar som dem ska (ibid.). Intensivvård som är en del av akutsjukvården inne-

fattar vård och livräddande åtgärder som behövs när någon befinner sig i en fysiologisk 

kris. Denna vård arbetar med inriktning mot de medicinska behoven som finns med hjälp 

av teknologi. Teknologin är en stor del och den innefattar bland annat flera olika typer av 

övervakning. Övervakningarna kan vara användbara för att följa patientens tillstånd. Det 

är viktigt att inte låta tekniken ta för mycket plats, för att patientens personliga vård inte 

ska bli bortprioriterad. Fokus på den patientcentrerade vården måste vara av hög priori-

tering från sjuksköterskans sida (Woodrow 2006 ss. 4-5). Det händer att patienter dör 
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inom akutsjukvården, vilket också kan innefatta att en patient kan dö plötsligt eller ovän-

tat. Sjuksköterskan har inte bara rollen att ta hand om den döende patienten utan även att 

möta familjen som just förlorat en familjemedlem (Socorro, Tolson & Fleming 2001).  

 

Plötslig död 

Nationalencyklopedins (Plötslig död, u.å.) beskrivning av plötslig död är när en sjukdom 

bidrar till ett dödsfall omedelbart utan någon som helst förvarning och utan symtom som 

tyder på sjukdom. Det beskrivs även att plötslig död kan innefatta ett dödsfall som sker 

mycket kort efter symtomdebut (ibid.). I denna uppsats har författarna även valt att inklu-

dera begreppet oväntad död. Enligt deras antagande är det en död som inte har förväntats 

och sker utan förvarningar. En död som innebär att inga symtom på sjukdom har visats 

eller att döden infaller snarast efter att symtomen uppkommit. Enligt socialstyrelsen 

(2018) så dog det ungefär 92 000 personer i Sverige år 2017. Den vanligaste dödsorsaken 

är sjukdomar i kroppens cirkulationsorgan men även tumörer är en stor grupp som faller 

in på en andra plats. Av dessa dödsfall framgår dock inte hur många av de som är plötsliga 

(Socialstyrelsen 2018). Lewis et al. (2016) nämner också i sin studie att hjärt- och kärl-

sjukdomar är den dominerande orsaken till plötsliga dödsfall (ibid.). Nofal, Abdulmohsen 

och Khamis (2011) visar även att diabetes typ 2, hypertoni, kardiovaskulära sjukdomar 

inklusive stroke är relativt vanliga orsaker till att drabbas av plötslig död. Även lever, 

infektionssjukdomar eller lungsjukdomar kan vara bidragande orsaker till plötsligt dö-

ende (ibid.) 

 

Woodrow (2006 ss. 5-7) beskriver att fysiologiska kriser kan leda till psykologiska kriser. 

En patient som har en sjukdom och befinner sig i en fysiologisk kris, kan skapa psykolo-

giska kriser hos sina familjemedlemmar med ångestsymtom och depressioner. Patienten 

är ofta i fokus och det är lätt hänt att familjen hamnar i bakgrunden. Holistisk vård, alltså 

vård som fokuserar på en helhet och inte detaljer bör därför tillämpas som en självklarhet, 

då både patient och familj är inblandade. Familjen är en viktig del i vården kring patienten 

i många fall och bör således inte uteslutas i vårdandet. Sjuksköterskan har en viktig roll i 

att komma ihåg att tillvarata familjens behov av stöd i dessa sammanhang (ibid.). 

 

Livsvärld och delaktighet 

Livsvärlden kan beskrivas som den värld så som den upplevs, vilket är en unik och per-

sonlig tillvaro samtidigt som den delas tillsammans med andra. Patientens livsvärld inne-

fattar därför både familj och vårdare, vilket utgör ett sammanhang (Dahlberg & Segesten 

2010 s. 128). Familjen bör därför involveras i vården, då det har en etisk betydelse för 

patienten (Dahlberg & Ekebergh 2015 s. 95). Under livets slutskede ansåg flera sjukskö-

terskor att det var en utmärkt tid för familjens delaktighet i vården att träda fram. Detta 

genom att de var närvarande hos sin döende familjemedlem och kunde tillge ett känslo-

mässigt, psykiskt och fysiskt stöd (Hetland, McAndrew, Perazzo & Hickman 2017). 

 

Förlust och sorg 

Vid ett plötsligt dödsfall är den första reaktionen ofta chock och en känsla av kaos som i 

sin tur kan leda till sorg och känsla av förlust. Sorgen utspelar sig olika för olika männi-

skor vilket gör att sörjande processen är unik. Plötslig död ger också en högre risk hos 
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familjen att skapa en mer komplicerad form av sorg, exempelvis om familjen inte kan 

acceptera dödsfallet och känner orättvisa kring situationen (Clements, DeRanieri, Vigil 

& Benasutti 2004). Sorg är en typ av stressreaktion som i de flesta fall startar med ett 

kristillstånd. Själva sorgen beskrivs dock vara ett tillstånd som varar mycket längre än ett 

kristillstånd (Lenneér Axelson 2010 s. 30). Vården och det stödet som ges i anslutning 

till dödsfallet är en viktig del i hur sörjande processen kommer utspela sig. Den här vården 

ska vara evidensbaserad, praktisk och känslig (Kent & McDowell 2004). 

 

Hälsa och lidande  

Hälsa uppstår genom en upplevelse av att må bra och känna välbefinnande. Den innebär 

också att kraft finns för att göra det som ses som värdefullt i ens eget liv, och känna 

jämvikt med de människor omkring sig och livet i allmänhet. Hälsa är även mer än att 

vara biologiskt frisk, det är också ett existentiellt tillstånd. Upplevelsen av hälsa varierar 

mellan situationer och mellan individer, vilket gör att exempelvis sjukdom och stress kan 

bidra till ett illabefinnande. Det är oftast inte förrän människan kommer i kontakt med sin 

ohälsa som de också upptäcker sin hälsa (Ekebergh 2015 ss. 28-29). En väsentlig del för 

människans utveckling och liv är lidandet. Enligt vårdvetenskapen kan människans hälsa 

bara fortsätta vara en helhet om den kombineras med ett lidande. I ett liv är det oundvik-

ligt att bortse från lidandet. Lidandet kan orsakas av exempelvis förluster eller smärta. 

Genom att ta sig igenom denna motgång utgör det ett framsteg i livet och ett framsteg 

mot hälsa. Lidandet behöver därför inte alltid tas bort, utan genom stöd från andra i om-

givningen, kan det lindras (Arman 2015 s. 38). Ett dödsfall i familjen innebär stora livs-

förändringar. Enligt Arman (2015 ss. 42-43) kan det då uppstå ett livslidande, vilket kan 

förändra människans självbild, sin egen värdighet och existens. Upplevelsen av sin egna 

värdighet och mening kan finnas med trots livslidande, vilket är viktigt för att upprätthålla 

hälsa (ibid.). 

 

Sjuksköterskans roll 

I tidigare studier har flera sjuksköterskor uttryckt att de inte fått tillräckligt med kunskap 

och förberedelse inför att möta familjer i samband med ett plötsligt dödsfall (Raymond, 

Lee & Bloomer 2016; Soccoro, Tolson & Fleming 2001). Det finns inte heller skrivna 

instruktioner, protokoll eller guider i hur sjuksköterskorna ska hantera familjens sörjande 

process och kunna ge sitt stöd (Raymond, Lee & Bloomer 2016). Svensk sjuksköterske-

förening (2017) skriver däremot att en förutsättning för god omvårdnad är att sjukskö-

terskan har kompetens och skicklighet i att utföra omvårdnadsuppgifter. De har även en 

uppgift att upprätta en tillitsfull relation med både familjen och patienten. För att bevara 

värdighet och integritet så ska omvårdnaden som genomförs beslutas och genomföras 

med samverkan från både patienten och familjen. Därför ska även vården utgå ifrån att 

de är unika individer, har egna behov och förväntningar, samt olika värderingar och re-

surser (Svensk sjuksköterskeförening 2017). En stor roll sjuksköterskan har är att säker-

ställa familjens möjlighet att få närvara hos patienten vid dennes säng. Det är viktigt att 

uppmuntra dem till detta, samtidigt som de ska finnas där för familjen i deras sorg. Sjuk-

sköterskan har även i uppgift att ge information till familjen angående döendeprocessen 

men också att ge känslomässigt stöd (Raymond, Lee & Bloomer 2016). Kompetensen att 
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utföra vårdande vård har sin grund i vårdpersonalens förmåga att vårda och möta männi-

skor i sitt lidande. I situationer där familjen genomgår en förlust är det därför viktigt att 

möta deras lidande och vara närvarande (Arman 2015 ss. 58-59).  

 

Vårdande relation  

Människor kan må dåligt och känna skam när de genomgår en sorg, för att de känner sig 

sårbara. De skäms över sitt lidande, känner sig värdelösa och att deras värdighet är hotad. 

Det behövs medmänniskor som kan möta den sörjande personen med öppenhet och be-

redskap av att ta emot dess känslor och samtidigt visa empati, fördomsfrihet och medli-

dande. Det skrivs också att ett första steg i en vårdande relation är att skapa en dialog och 

ödmjukt fråga personen frågor istället för att anta någonting. Genom att lindra lidandet 

på detta sätt kan det medverka till trygghet och hälsa hos familjen (Arman 2015 ss. 189-

194). I en studie av Socorro, Torson och Fleming (2001) beskriver sjuksköterskorna be-

greppet relation som ett engagemang och en fysisk, psykisk och känslomässig närhet till 

familjen. Några sjuksköterskor i studien pratade även om det betydelsefulla i att se famil-

jerna som unika. De valde därför att lägga stor vikt och vilja på att vara tillsammans med 

familjerna för att skapa en bra relation och göra dem delaktiga (ibid.).  

 

 

PROBLEMFORMULERING 

För att kunna stärka sjuksköterskornas roll i att möta familjer som just förlorat en vuxen 

familjemedlem över 18 år genom plötslig eller oväntad död, behövs mer forskning kring 

sjuksköterskornas upplevelser i ämnet. I dagsläget ses mest forskning kring familjernas 

upplevelser av en vuxen familjemedlem som dött plötsligt eller oväntat. Alltså inte sjuk-

sköterskornas upplevelser av att möta den sörjande familjen. Om sjuksköterskan inte kan 

möta den sörjande familjen på ett stöttande och vårdande sätt kan det påverka familjen 

negativt. Familjens delaktighet spelar en betydande roll i hur vården kommer att bedrivas 

och hur den ska utformas. Om familjen inte är delaktiga kan det bidra till en sämre relation 

mellan familjen och sjuksköterskan. Därav är mer forskning från sjuksköterskans per-

spektiv av vikt för att kunna förbättra vården kring mötet med familjen.   

 

 

SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta familjen som håller på att förlora 

eller just förlorat en familjemedlem, genom plötsligt eller oväntat döende inom akut-

sjukvården. 

 

 

METOD 

Design 

Utifrån syftet valdes det att utföra en litteraturstudie av empiriska kvalitativa vetenskap-

liga artiklar (Friberg 2017 s. 129). 
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Datainsamling 

Ansats 

Till en början rekommenderas det att informationssökningen utförs på ett överskådligt 

sätt för att se hur forskningsläget ser ut över det område som syftet beskriver. Denna typ 

av informationssökning kan även benämnas som den inledande informationssökningen. 

Här ska sökningarna ske på ett experimentellt och översiktligt sätt där sökord, informat-

ionskällor och tekniker ska leda vägen mot en mer precis och fokuserad sökning. Efter 

att den inledande sökningen slutförts kan den egentliga informationssökningen påbörjas. 

Det är nu arbetet inleds med att nå fram till de slutgiltiga artiklarna som resultatet sedan 

baseras på (Östlundh 2017 s. 61). Enligt Östlundh (2017 ss. 62-63) är ett arbetsdokument 

smidigt att starta med i samband med påbörjad informationssökning. Arbetsdokumentet 

innehåller med fördel punkter som sökproblem, sökord, synonyma termer, informations-

behov, tänkbara informationskällor, tidsåtgång/tidsplanering, dokumentation och sökana-

lys. Det här gör att ett syfte snabbt kan utformas och ämnesbeskrivande ord, sökord, 

skapas. Arbetsdokumentet ska fyllas på eller ändras i under studiens gång. Detta för att 

lättare kunna se en tydlig bild av hur sökningen kommer gå till, den ger en tydlig struktur 

och är en hjälp för en bra planering av examensarbetet (ibid.).  

 

Sökningar i databaser upplevs oftast som svårt. Det här brukar förklaras med att det krävs 

kompetens i användandet av söktekniker och strategier (Östlundh 2017 s. 66). Enligt Fri-

berg (2017 s. 67) rekommenderas de akademiska databaserna CINAHL och PubMed då 

de har ett utbud av vetenskap med inriktning på medicin och omvårdnad. Dessa databaser 

har kvalitetsgransad forskning och alla publikationer är vetenskapliga (Friberg 2017 s. 

66) För att få en bra och relevant sökning i databaserna rekommenderar därför Östlundh 

(2017 ss. 70, 72) användning av tesaurus, trunkering, fältsökning, samt att använda syno-

nymer flitigt. Tesaurus kan ses som en ämnesordlista där relevanta sökord till den egna 

litteraturstudien kan upptäckas, på ett enkelt och smidigt sätt (ibid.). Förutom det, kan en 

trunkering användas i slutet av ordet. Tecknet som används varierar mellan ”*”, ”?”, ”$” 

och ”#”. Istället för att skriva ut olika böjningar av nurse (nurses, nursing) så kan alltså 

en trunkering användas för att alla böjningar av ordet ska komma med i sökningen (Öst-

lundh 2017 s. 71). 

 

Avgränsningen med sökoperatorerna AND, OR och NOT var också att rekommendera, 

då de markerar hur sökorden ska kombineras i sökfältet. Det här bidrar också till en en-

klare och smidigare sökning där inklusionskriterier och exklusionskriterier ingår. Sök-

ningen kan på så sätt avgränsas och inriktas på det som eftersträvas i studien, utan att allt 

för mycket irrelevant information dyker upp i sökningens träffar (Östlundh 2017 s.73). 

Andra vanliga avgränsningar är dokumenttyp, årsperiod, språk och om artikeln är peer-

reviewed (Östlundh 2017 s. 79). När dessa avgränsningar tillagts i sökningen kan det leda 

till alldeles för få eller för många träffar. Östlundh (2017 s. 80) föreslår då tesaurusen, 

alltså att använda ämnesordslistan. Genom att använda sig av denna kan sökningen bli 

både mer omfattande eller mer begränsad. Användning av trunkering, ändring i kombi-

nationer och byte av ord kan också erbjuda nya träffresultat (ibid.). En annan verksam 

metod att söka artiklar på är genom sekundärsökningen. Det här kan till exempel innebära 

att andra artiklar har intressanta ämnesord som kan tas tillvara på i den egna sökningen. 

Det kan även innebära en sökning i andra artiklars referenslistor där de använt artiklar 

som är högst relevant i den egna litteraturstudien. Om författare gjort tidigare arbeten 
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inom samma ämnesområde, kan det även vara till hjälp att söka på författarnas namn 

(Östlundh 2017 s. 78). 

 

Bra att veta är att vetenskapligt material inte alltid behöver vara vetenskapligt även om 

det står det, precis som allt annat så går även vetenskapen framåt. Det här betyder att 

material som är publicerat som vetenskapligt material för 20 år sedan troligtvis inte är 

vetenskapligt idag (Östlundh 2017 ss. 77, 79). En artikel som är peer-reviewed ökar san-

nolikheten för att materialet är vetenskapligt. Andra saker att tänka på vid granskningen 

av artikeln är att vetenskapliga material oftast innehåller fler än tre sidor och är oftast 

skrivna på engelska. Vid svårigheter att hitta om en artikel är vetenskaplig, bör det stå i 

informationen kring tidskriften där artikeln publicerats (Östlundh 2017 s. 79). Gransk-

ningen av artiklarna är nödvändig för att se den kvalité som analysen senare kommer 

grunda sig på. Det är inte bara resultatet i artiklarna  som bestämmer dess kvalité utan 

även metoden och den teoretiska bakgrunden studien bygger på. Friberg har en egen 

granskningsmall som kan användas för en genomgående och bra granskning (Friberg 

2017 ss. 46, 187). 

 

Genomförande 

Studien började med att ett arbetsdokument skapades för att kunna planera tillvägagångs-

sätt och studiens syfte, problem, sökord med mera. Genom att titta på studiens syfte och 

problem så uppkom relevanta sökord. För att få till en bra, relevant informationssökning 

togs synonymer till utvalda sökord fram för att kunna genomföra en bättre informa-

tionssökning. Bland annat för att undvika risken att missa något som skulle kunna vara 

relevant för att genomföra examensarbetet. I den inledande sökningen användes sökorden 

sudden death, unexpected death, nurse, role of the nurse, relatives, family, partner, loved 

one, next of kin, spouse, significant other, experiences, perceptions, attitudes, views och 

perspectives.  

 

Både den inledande och de egentliga sökningarna genomfördes i databaserna CINAHL, 

PubMed, MEDLINE och Nursing Journals som alla har en inriktning mot vård och me-

dicin. De tre förstnämnda är referensdatabaser medan Nursing Journals är en fulltextda-

tabas (Högskolan i Borås 2019). Avgränsningarna har varit detsamma från första början, 

artiklarna skulle vara peer-reviewed, engelska, publicerade mellan 2009-2019 och sam-

manfattningen skulle vara tillgänglig. I de fall där det inte gått att välja avgränsningen 

peer-reviewed i databasen, har tidskriftens information kollats upp manuellt. Förutom de 

avgränsningar som nämnts ovan har exklusionskriterier och inklusionskriterier använts. 

Exklusionskriterier var att den döende patienten skulle vara under 18 år och missfall. I 

sökningen användes sökord som infant, pediatric, paediatric, newborn, baby, babies, ne-

onatal och childloss. När dessa var med i sökningen användes sökoperatorn NOT framför 

orden för att säkerställa att de inte inkluderades i sökträffarna. Inklusionskriterierna var 

att artiklarna skulle vara kvalitativa empiriska vetenskapsartiklar och de skulle svara på 

syftet. Artiklarna skulle handla om sjuksköterskans upplevelse av att möta familjen vid 

ett plötsligt eller oväntat döende. Exempel på sökord nämns ovanför i den inledande sök-

ningen.  

 

För att till den egentliga sökningen få till bra och relevanta träffar användes de rekom-

menderade sökstrategierna och teknikerna Friberg (2017) givit ut. Trunkering användes 
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bland annat på ordet nurse (nurs*) och family (famil*) för att få fler böjningar på orden 

sjuksköterska och familj. AND, NOT och OR började användas mer korrekt och kombi-

nationer av sökord ändrades under tiden. Under tiden som den egentliga sökningen pågick 

kompletterades sökorden med ytterligare ord. Det här var främst eftersom de tidigare sök-

ningarna inte gav tillräckligt med relevanta artiklar. De sökord som lades till var support, 

manage, care, intensive care, emergency care, terminal care, critical care nursing, be-

reavement, grief, loss, mourning och death. Efter ytterligare sökningar med dessa sökord 

fanns 27 artiklar som till synes såg bra ut.Detta efter att ha läst artiklarnas abstrakt i sök-

träffarna. Abstrakten lästes om rubriken kunde kopplas till denna studies syfte. Hur 

många abstrakt som lästes i de olika sökträffarna beskrivs i bilaga 2.  

 

Med hjälp av ett eget konto i CINAHL sparades sökningar av stor relevans för att enkelt 

kunna gå tillbaka till just den informationssökningen. Även artiklar har kunnat sparas i 

olika mappar för att hålla koll på vilka och hur många artiklar som valts ut till examens-

arbetet. Efter en genomgång av artiklarna som sparats var flera artiklar inte möjliga att 

läsa i fulltext och många hade inte det syfte som eftersträvades. Artiklar som bara hade 

en liten del relevant resultatsdel valdes också bort. Därför genomfördes ytterligare sök-

ningar. Denna gången användes även tesaurus, vilket gjorde att sökningen blev mer be-

gränsad men det skapade en mer relevant sökning. En tesaurus var exempelvis Profess-

ional-Family Relations som ska spegla relationen mellan familj och sjuksköterska, vilket 

bland annat är det som eftersträvas. Trots alla dessa strategier fanns fortfarande inte till-

räckligt med artiklar, därför lades ytterligare sökord till. Dessa var suddenly bereaved 

family, vilket blev en söksträng, även die, emotion, feeling och trauma. Sökord som 

homocide, suicide, trafic accident, accident, incident death, fall accident och accident 

death användes också för att bredda sökningsområdet. 

 

Eftersom det upplevdes svårt att hitta artiklar gjordes även sekundärsökningar. I de tidi-

gare valda artiklarnas referenslistor hittades ytterligare två artiklar som var av relevans. 

Dock fanns dessa artiklar även i tidigare sökningar, vilket gör att dessa sekundärsökningar 

inte dokumenterats i bilaga 2. Om en författare till en tidigare vald artikel gjort flera stu-

dier har även dessa artiklar tittats över för att se om de skulle kunna vara relevanta. Detta 

har dock inte medfört något speciellt resultat i urvalet av vårdvetenskapliga artiklar. De 

artiklar som till slut valdes var sådana som var möjliga att få i fulltext från de akademiska 

databaserna som använts, i detta fall CINAHL och MEDLINE. Artiklarna innehöll de 

delar som önskades, alltså sjuksköterskans upplevelse, vård till familjen, mötet eller kom-

munikationen med familjen, plötsligt eller oväntat döende och akutsjukvård. För att öka 

sannolikheten att de valda materialet är vetenskapligt har artiklarna lästs igenom och 

granskats enligt Friberg (2017 s. 187). Uppbyggnaden och strukturen av artiklarna har 

kontrollerats så de innehåller de delar en vetenskaplig studie ska ha. Några saker förfat-

tarna var noga med var att metoden skulle vara välformulerad, syftet skulle vara tydligt 

och etiska resonemang skulle ingå i artikeln. Det viktigaste var att artiklarna hade ett 

resultat som var användbart i den aktuella studien. Tio kvalitativa artiklar valdes ut. 

 

Datanalys 

Ansats 

Innan analysen påbörjas ska artiklarna presenteras genom att skriva studiernas syfte, me-

tod och resultat i en översiktstabell. Studiernas struktur kan på det här sättet förtydligas 
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och innehållet presenteras som en hjälp i den fortsatta analysen (Friberg 2017 s. 47). Vid 

en analys ska de valda artiklarna läsas igenom flera gånger för att en helhetsförståelse ska 

erhållas. Resultatets uppbyggnad i de kvalitativa studierna är olika beroende på vald me-

tod, därför krävs det att läsaren ser en helhet och läser studien med följsamhet och öppen-

het. Analysen handlar också om att titta igenom studiernas resultat och hitta  dess nyck-

elfynd. Därefter även se om fynden i resultatet kan kopplas till den egna forskningsfrågan. 

Artiklarnas resultat bör även sammanfattas en och en som stöd till det fortsatta analysar-

betet. Sammanfattningen skrivs bland annat för att kunna få en överblick av det material 

som ska analyseras (Friberg 2017 s. 134).  

 

När flera studier ska analyseras och de alla behandlar samma forskningsområde kan en 

jämförelse mellan studierna struktureras upp (Friberg (2017 s. 136). Friberg (2017 s. 136) 

beskriver bland annat granskningen som att hitta likheter och skillnader i de olika artik-

larnas resultat. Genom att identifiera likheter i materialet kan nya teman och subteman 

skapas. Efter dessa teman skapats är det av vikt att tänka på innebörden i varje tema och 

även se om det finns flera innebörder. Det här i sin tur gör att kategorier växer fram. Syftet 

ska hela tiden kopplas till det utvalda materialet så att det besvaras, det är annars lätt att 

ta ut material som anses intressant utan att reflektera om det är relevant i denna studie. 

Därefter sätts det utvalda materialet ihop under de valda kategorierna och det bildas en 

ny helhet tillsammans med alla studiers resultat (Friberg 2017 s. 137). 

 

Genomförande 

De tio artiklar som tillslut valdes ut lästes noggrant. Författarna delade här upp artiklarna 

mellan sig,fem artiklar var. Eftersom artiklarna var på engelska användes därför ett 

svensk-engelskt lexikon när ord eller meningar var svåra att förstå. Parallellt med detta 

skrevs även en översiktstabell av artiklarna (bilaga 1). Efter att en artikel lästs igenom 

fångade författarna upp artikelns metod, dess syfte och gjorde en sammanfattning av re-

sultatet. Detta antecknades i tabellen. När alla tio artiklarna var sammanfattade i över-

siktstabellen gick författarna vidare med att jämföra de olika studierna och se dess skill-

nader och likheter. Det här diskuterade författarna för att båda skulle ha en överblick kring 

de valda artiklarna. Artiklarnas metod skilde sig inte mycket åt, de använde antingen in-

tervjuer eller fokusgrupper för att samla in data. En artikel skriven av Walker och Deacon 

(2016) använde både enskilda intervjuer och fokusgrupper. Alla artiklarnas syften speg-

lade akutsjukvård och sjuksköterskans perspektiv. Det som skilde sig var om det handlade 

om mötet med familjen efter döden eller under döendeprocessen. Många artiklar hade 

också liknande teman i sitt resultat vilket gjorde att det redan då kunde intygas att studi-

ernas författare tänkt mycket lika. Denna jämförelse gjordes utifrån översiktstabellen, där 

det var tydligt vad som var det övergripande delarna i varje artikel.  

 

Efter jämförelsen översattes varje artikels resultat. Varje artikel översattes för sig och  

delades upp mellan författarna. Med författarnas tidigare goda engelska kunskaper som 

hjälp och även ett svensk-engelskt lexikon, kunde översättningen utföras. Även om inte 

vissa delar i en artikels resultat var relevant, översattes dessa ändå. Detta för att inte missa 

något viktigt. Efter att översättningen slutförts gick författarna igenom varje artikel var 

för sig och markerade det som var relevant i varje artikels resultat. Detta diskuterades 

mellan författarna för att vara säker på att det som markerats hänger samman med denna 

litteraturstudiens syfte. Att hålla sig till syftet var viktigt och något som författarna var 
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noga med. Markeringarna i resultaten lästes sedan åter igen tillsammans och varje mar-

kering fick en benämning utefter vad den sekvensen handlade om. Det här betydde att om 

flera artiklar funnit samma sak fick dessa delar samma benämning. När alla artiklar ge-

nomgåtts och alla markeringar fått en benämning, sågs de över och kategorier skapades. 

Utefter dessa kategorier strukturerades studiens resultat upp med huvudkategorier och 

underkategorier.  
 

RESULTAT 

Tabell 1. Resultatöversikt 

Huvudkategorier Underkategorier 

Information  Sjuksköterskans roll och ansvar  

 Att ge närstående information 

Vägen till trygghet  Att kommunicera med familjen 

 Skapa en vårdande relation 

 Att ge stöd 

 Delaktighet  

Akutsjukvården - ingen lämplig miljö 

att dö i 
 Rutiner och medicinsk teknik 

 Brist på enskildhet och integritet 

 Tidsbrist påverkar den vårdande re-

lationen 

Sjuksköterskans utmaningar  Att räcka till 

 Att känna skuld  

 Tid för reflektion och återhämtning 

 Närhet och distans 

 

 

Information 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskans uppgift att ge information till familjen vid plötsligt eller oväntat döende 

var en väsentlig del av arbetsuppgifterna. Detta relaterade till många etiska problem då 

situationen ofta innefattade osäkerhet hos sjuksköterskan (Rejnö, Berg & Danielson 

2012). Bloomer, Endacott, Ranse och Coombs (2016) beskrev i sin studie hur sjukskö-

terskorna hade en guide till vad som behövde informeras om till familjen. Dessa var an-

vändbara vid vård i livets slutskede eller vid borttagande av livsuppehållande behandling. 

Dock följdes inte alltid denna guide eftersom informationen behövde anpassas efter varje 

familj och varje familjemedlem (ibid.). 
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För att försäkra familjen om att rätt vård utförts gav sjuksköterskan information kontinu-

erligt i och med att patientens överlevnad och status hastigt kunde förändras (Rejnö, Berg 

& Danielson 2012). Sjuksköterskorna behövde också ofta ge information som läkaren 

redan förklarat men på ett enklare sätt (Walker & Deacon 2016). Familjens behov var 

viktiga att ta hänsyn till när information och utbildning skulle ges. Sjuksköterskorna tog 

tillvara på familjens bakgrund, behov av information och känslomässiga status. När pati-

enten låg inför döden försökte sjuksköterskan alltid förklara och informera familjen om 

döendeprocessen. Vad de kunde förvänta sig och vad de kunde göra för att patienten 

skulle känna sig bekväm. Sjuksköterskan förklarade även vilka läkemedel som användes 

och varför (Arbour & Wiegand 2014). I Stayt (2009) studie beskrevs hur information 

uppfattades som svårt för sjuksköterskan att ge, speciellt om det innebar att berätta dåliga 

nyheter till familjen. Sjuksköterskorna kände att de hade fått otillräcklig utbildning kring 

ämnet vilket bidrog till sämre självförtroende. De beskrev att det var en svår balans mel-

lan att ge ärlig och sann information samtidigt som de ville inbringa hopp. Många sjuk-

sköterskor menade att de ofta visste att patienten skulle dö, men trots det försökte de inge 

en tro av hopp (ibid.). 

 

Att ge närstående information 

Vissa sjukdomar som exempelvis stroke, kunde innebära överlevnad eller plötslig död, 

vilket krävde information till familjen. I den akuta situationen var det svårt för familjen 

att förstå och acceptera vad som inträffat men också svårt för sjuksköterskan att anpassa 

informationen till rätt nivå och mängd för familjen. Därför gavs informationen vid upp-

repade tillfällen. Informationen gavs så tidigt som möjligt i behandlingen för att familjen 

skulle kunna känna ett förtroende, vilket även främjade en kommande kontakt (Rejnö, 

Berg & Danielson 2012). Vid en plötslig död och när familjen var ledsna och chockade 

var de ibland inte mottagliga för verbal information. Därför gavs skriven information för 

att förklara vad som skulle hända och vad de förväntades göra (Walker & Deacon 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde också att information som gavs stegvis var lättare för familjen 

att ta in i den svåra situation som de befann sig i (Bloomer et al. 2016). 

 

Vägen till trygghet 

Att kommunicera med familjen 

Bloomer et al. (2016) beskrev hur sjuksköterskorna upplevde att närma sig familjen vid 

ett oväntat döende. De började alltid känna av stämningen i rummet. De kollade på deras 

familjedynamik och tittade efter verbala och icke-verbala tecken på vem i familjen som 

var mest involverad i patientens mående. Sjuksköterskan var också uppmärksam på 

tecken som indikerade att familjen ville ställa någon fråga eller hade känslor inom sig 

som behövde komma ut. Detta var viktigt men upplevdes svårt för sjuksköterskorna 

(ibid.). Det visade sig också att en del sjuksköterskor inte ville delta alls i kommunikat-

ionen kring plötsligt döende. Situationerna kring plötsligt eller oväntat döende undveks 

därför gärna helt (Walker & Deacon 2016). Samtidigt som det var betydelsefullt att prata 

med hela familjen var det också enligt sjuksköterskorna viktigt att kommunicera med 

familjemedlemmarna var för sig. Sjuksköterskorna märkte att de flesta familjerna ofta 

kände sig tryggare och mer bekväma när de inte var i samma rum som den döende famil-

jemedlemmen. Därför valde sjuksköterskan strategiskt att prata med familjen utanför 
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rummet (Bloomer et al. 2016). Den största delen av hur sjuksköterskorna kommunicerade 

med familjerna hade de lärt sig i praktiken, genom att försöka och misslyckas. Medan det 

ägnades mycket tid på de praktiska och tekniska delarna under upplärningen, ägnades 

ingen tid på bemötandet och kommunikationen med familjen. Flera sjuksköterskor an-

vände därför strategier från egna erfarenheter, vilket ofta var svårt att dela med sig av 

(ibid.). 

 

Skapa en vårdande relation 

När en patient som plötsligt hade dött eller som var påväg att dö inkom till avdelningen 

upplevde sjuksköterskan svårigheter kring att skapa en relation med familjen. I den här 

stunden var det därför viktigt att bilda ett förtroende, för att kunna föra en dialog med 

familjen om döendet och kunna ge känslomässigt stöd (Liaschenko, O’Conner-Von, Pe-

den-McAlpine 2009). När den tillitsfulla relationen byggts upp och familjen kände sig 

trygg blev det enklare för sjuksköterskan att vårda och stödja familjen. Sjuksköterskan 

ville vara närvarande och lyssna på familjens frågor och ge svar, samtidigt som de hade 

andra konkurrerande uppgifter, som att vårda patienten vid ankomst. Patienten hamnade 

dock mer och mer i bakgrunden och familjen i fokus (Rejnö, Berg & Danielson 2012). I 

studien av Bloomer, Endacott, Ranse och Coombs (2016) tillade en sjuksköterska att en 

bra relation också baserades på ärlighet, öppenhet, tillgänglighet och lugn (ibid.). I sorgen 

behövde familjen stöd vilket sjuksköterskan ansåg viktigt att ge. Relationen med familjen 

fortsatte efter dödsfallet, men hur lång tid relationen fortsatte var svårt att veta då familjen 

sörjde på olika sätt (Efstathiou & Walker 2014).   

 

Att ge stöd 

Sjuksköterskan hade en roll att finnas där för familjen och hjälpa dem acceptera den ho-

tande döden av deras familjemedlem, men också att ge enskildhet till både patienten och 

familjen. Den stödjande rollen lärde sig sjuksköterskan genom att få erfarenhet av någon 

annan, exempelvis genom reflektion med kollegor. Detta gjorde att en bättre, tryggare 

vård kunde skapas och bedrivas (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To 2013). Sjukskö-

terskorna kände en skyldighet att finnas där för familjen och vara tillgängliga för att ge 

tröst och stöd (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). De försökte alltid möta familjen i deras 

sörjandeprocess och motivera och stödja familjen att närvara hos sin familjemedlem så 

mycket som möjligt (Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips & Wilson 2015; 

Arbour & Wiegand 2014). Arbour och Wiegand (2014) beskrev hur sjuksköterskorna 

motiverade familjen att delta i vårdandet av sin familjemedlem. På det sättet ansåg sjuk-

sköterskorna att döden skulle bli enklare för familjen då de fick tillfälle att skapa positiva 

minnen kring situationen. Det här kunde bidra till en känsla hos familjen av att de funnits 

där för sin familjemedlem den sista tiden i livet och sett sin familjemedlem dö en värdig 

död (ibid.). Ge stöd innebar också att ge familjen enskildhet och den tid med sin familje-

medlem som dem behövde (Efstathiou & Walker 2014).  

 

Under döendeprocessen behövde även familjen stöd av sjuksköterskan i form av att för-

söka förstå vad som hänt eller skulle hända (Arbour & Wiegand 2014). Sjuksköterskorna 

berättade bland annat i Bloomer et al. (2016) studie att de pratade med familjen efter deras 

läkarmöte. Delvis för att prata lite kring tankar som kunde uppstå kring döden, om de sett 
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någon dö tidigare och om de visste vad som skulle hända framöver. Det här gav sjukskö-

terskan en förståelse av hur familjen hanterade situationen och även möjligheten att ge 

stöd i form av samtal (ibid.). Sjuksköterskan uppgav ett behov av att förbereda familjen 

på döendet för att de skulle kunna känna sig tryggare, genom en beskrivning av helhets-

bilden. De berättade att patienten försämrats och inte längre hade livskvalité men upp-

märksammade också konsekvenserna som kunde uppstå vid fortsatt behandling 

(Liaschenko, O’Conner-Von & Peden-McAlpine 2009). Efter ett plötsligt eller oväntat 

dödsfall erbjöd därför sjuksköterskorna uppföljningssamtal där familjen kunde ställa 

frågor, sjuksköterskan kunde ge förklaringar och rådgivning samt avsluta relationen på 

ett bra sätt (Walker & Deacon 2016).  

 

Delaktighet 

Vården av familjen skräddarsyddes alltid till den enskilda familjens behov. Det fanns 

olika behov av information, stöd och vila, en del ville vara involverade och delaktiga och 

andra inte alls (Bloomer et al. 2016). Att följa familjens önskan var för sjuksköterskorna 

viktigt, för att kunna ta del av deras tankar om exempelvis behandling för att underlätta 

vården. Samtidigt ville de kunna ge ökat självbestämmande och värdighet för både pati-

enten och familjen. Detta bidrog även till en känsla av trygghet (Yim Wah, Vico Chung 

Lim & Wai To 2013). Vid det plötsliga döendet upplevde sjuksköterskorna det viktigt att 

respektera den sorgsna familjens önskningar och de reaktioner som medföljde den svåra 

händelsen. Sjuksköterskorna upplevde samtidigt att det var utmanande att hantera reakt-

ionerna i en vårdmiljö där andra patienter kunde påverkas. Ömsesidig respekt var därför 

betydelsefullt för sjuksköterskorna. Sjuksköterskans roll att uppfylla familjens önskan in-

nebar också att presentera möjligheten till pastor och diakon. Likaså till deltagande vid 

förberedelsen av familjemedlemmen efter dödsfallet. Olika religioner och kulturer inne-

fattade olika rutiner (Walker & Deacon 2016).  

 

Det togs tid till att vänta in familjens närvaro vid ett oväntat dödsfall. Genom att låta 

respiratorn vara igång och administrera läkemedel var det möjligt att skjuta upp döden 

tills familjen blivit informerade och var på plats (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). För 

sjuksköterskan var det här betydelsefullt, då de kunde känna sinnesro och trygghet  i att 

de givit bra stöd och fått en bekräftelse på att familjen kunnat närvara (Arbour & Wiegand 

2014). Familjens delaktighet i vården hjälpte oftast sjuksköterskorna att bidra med en god 

vård. I och med den plötsliga incidenten, så hann ofta sjuksköterskorna inte skapa någon 

relation med den döende patienten. För att sjuksköterskan skulle kunna utföra individua-

liserad vård tog de del av familjens information och berättelser om sin familjemedlem. 

Familjen blev ofta de som representerade patienten och dennes önskan. Därför var det 

viktigt för sjuksköterskan att familjen samtyckte kring vården som gavs. Det här upplevde 

sjuksköterskan bidrog till familjens chans till delaktighet i vården utan att bära ansvaret 

för den (Rejnö, Berg & Danielson 2012). I Efstatiuo och Walkers (2014)  studie beskriver 

sjuksköterskorna hur de efter borttagande av livsuppehållande behandling uppmuntrade 

familjen till att vara delaktig i den fysiska vården. Däremot kände de också att sjukskö-

terskan behövde ha en förståelse för familjens situation och allt som hände omkring dem 

om de inte ville delta i vården (ibid.).  
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Akutsjukvården - ingen lämplig miljö att dö i 

Rutiner och medicinsk teknik 

Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips & Wilson (2015) beskrev akutvårds-

avdelningar som en olämplig plats att dö på. En akutvårdsavdelning ansågs ofta som en 

stressig plats, där det hände mycket runt omkring och var högljutt (ibid.). Besökstiderna 

på avdelningen var inte optimala och sjuksköterskan upplevde det svårt med denna re-

striktion när en patient var döende och vårdades på avdelningen tillsammans med sin 

familj. Det var för sjuksköterskan inte enkelt att säga till familjen att de var tvungna att 

lämna sin döende familjemedlem på grund av besökstiderna (Arbour & Wiegand 2014). 

 

På akutvårdsavdelningen fanns mycket teknisk utrustning och delade synpunkter hos 

sjuksköterskorna kring hur en del av denna skulle användas och begränsas vid vården av 

döende patienter och deras familjer. Till stor del handlade dessa olika synpunkter och 

åsikter om olika typer av övervakningsskärmar och om dessa skulle vara uppkopplade 

eller inte. En del upplevde att familjen blev lugnare om dessa bevarades på efter bortta-

gande av behandling och andra att de endast utlöste stress hos familjen. Vid plötsliga 

dödsfall var den goda upplevelsen av påslagna övervakningsskärmar större, för att döds-

fallet skulle bli tydligare för familjen. Flera olika fördelar och nackdelar gavs med andra 

ord om övervakningsskärmarna. De kunde skapa stress, lugn, trygghet och tydlighet. Fa-

miljens fokus kunde dock också gå till skärmarna istället för till sin döende familjemed-

lem (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Sjuksköterskorna i Efstathiou och Walker (2014) 

studie beskrev fördelen med att låta någon typ av övervakning vara påslagen. Detta för 

familjens upplevelse av att sjuksköterskornas vård inte plötsligt upphörde när den livsup-

pehållande behandlingen avlägsnades.  

 

Brist på enskildhet och integritet 

Enligt sjuksköterskorna från två studier (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009;  Liaschenko, 

O’Conner-Von & Peden-McAlpine 2009) var akutvårdsmiljön inte alltid en optimal miljö 

att vårda patienter i livets slutskede och deras familj. Framförallt på grund av bristen på 

enkelrum (ibid.). Vård i livets slutskede innefattade en känslig process för de inblandade, 

men allra mest för patienten och dennes familj. Det var en påfrestande tid för alla parter 

och för sjuksköterskan upplevdes det svårt att hjälpa till och bidra till en värdig vård vid 

den sista tiden i livet. Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att försöka få till en miljö 

som var lugn och enskild för familjen och patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). 

I den utsträckning det gick kämpade därför sjuksköterskorna med att försöka flytta pati-

enten och familjen till en lugnare och tystare plats (Hogan et al. 2015). En del sjukskö-

terskor arbetade på akutvårdsavdelningar där ett specifikt rum för dessa tillfällen fanns. 

Det uppskattades av både personal, patient och familj. Detta rum gav sjuksköterskan ett 

lugn och minskade deras upplevelse av stress. Då kunde familjen vara ifred med patienten 

och få stanna kvar i flera timmar (Fridh, Forsberg &  Bergbom 2009). 

 

Det vanligaste som förekom på akutvårdsavdelningar var dock flerbäddsrum, vilket mins-

kade möjligheten till enskildhet. Patientens familj kunde inte alltid komma flera stycken 

samtidigt och inte heller känna sig trygga att visa vad de kände och säga vad som önska-

des, då fler patienter befann sig i rummet (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Sjukskö-

terskorna i Liaschenko, O´Conner-Von och Peden-McAlpines (2009) studie upplevde att 
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de inte kunde möta och kommunicera med familjen på ett bra sätt på grund av sekretessen 

och risken för informationsspridning. En annan anledning var också att integriteten hos 

de andra patienterna och familjerna på avdelningen var svår att behålla (ibid.).  

 

Tidsbrist påverkar den vårdande relationen 

Tid var viktigt för att kunna bygga upp en relation med familjen, det gav chansen att lära 

känna varandra och se familjemedlemmarna som unika personer. Likaså få en inblick i 

deras livsvärld och patientens liv. Om tiden fanns så utvecklades relationen snabbare 

(Liaschenko, O´Conner-Von & Peden-McAlpine 2009). På akutvårdsavdelningen utför-

des akutsjukvård, för sjuksköterskorna betydde det att de hela tiden behövde prioritera 

sina olika arbetsuppgifter. Därför kände sjuksköterskorna att de inte alltid hade tid med 

omhändertagandet av både de akut sjuka patienterna och patienterna i livets slutskede. 

Det här bidrog i sin tur till svårigheter att skapa någon relation till patienten eller deras 

familj (Hogan et al. 2015).  

 

Tiden räckte inte alltid till att stötta och finnas där för den döende patienten och dennes 

familj. Det innebar dock inte att viljan inte fanns utan till största delen av att tiden var 

knapp. Det känslomässiga och fysiska mötet med den sörjande familjen var därför svårt 

att skapa (Hogan et al. 2015). Andra sjuksköterskor tänkte i samma bana och tog upp att 

den krävande arbetsbelastningen påverkade deras relation med familjen. Tillsammans 

med andra påverkande faktorer som till exempel skiftmönster och arbetsmiljö. Sjukskö-

terskorna belyste problemet av att de inte alltid hann lyssna på familjens historia om sin 

döende familjemedlem från början till slut (Walker & Deacon 2016). Rejnö, Berg och 

Danielson (2012) beskrev hur sjuksköterskorna i tidskrävande och osäkra situationer 

valde praktiska uppgifter istället för att ta tiden till att skapa en tillitsfull relation till fa-

miljen. Detta då ansträngningen och tidsbristen hos sjuksköterskorna var allt för stor 

(ibid.). 

 

Sjuksköterskans utmaningar 

Att räcka till 

Döden var inte alltid ett ämne som var lätt att hantera och påverkade sjuksköterskan som 

vårdade patienten, trots mångårig erfarenhet (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To 

2013). Ämnet innefattade mycket förväntningar, oro, utmaningar, konflikter, svårigheter 

och omständigheter som sjuksköterskorna såg som en av de största utmaningarna i sitt 

arbete kring plötsligt döende (Walker & Deacon 2016). Särskilt svårt nämndes det vara 

när unga personer avled plötsligt eller oväntat men också att se familjen uppleva en sådan 

intensiv sorg. Det beskrevs att sjuksköterskans syn att se familjerna så ledsna och upp-

givna var en svår känsla att bära på, eftersom deras familjemedlem för en stund sedan 

inte förväntades dö. Åtminstone inte så hastigt och oväntat (Yim Wah, Vico Chung Lim 

& Wai To 2013; Hogan et al. 2015). Att ge familjen stöd och visa medlidande i denna 

sorgsna situationen och samtidigt kunna hantera sina egna personliga känslor upplevdes 

svårt. Flera av sjuksköterskorna kände ofta hopplöshet då dessa fall inträffade och känslan 

av att inte räcka till och kunna göra situationen bättre för familjen. En sjuksköterska be-

rättade att det som påverkade henne mest var att se att den avlidna personen faktiskt var 

någon. Det var någons mamma, pappa, barn, farmor eller farfar och att det är en sån stor 

förlust för många människor runt omkring (Hogan et al. 2015). 
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Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) nämnde i deras studie att sjuksköterskorna så långt 

det var möjligt ville följa familjens önskan och få dem att känna trygghet samtidigt som 

de ibland visste att det familjen önskade inte alltid var optimalt att ta hänsyn till (ibid.). 

Många sjuksköterskor upplevde att familjen hade svårigheter att förstå det kritiska läget 

som deras familjemedlem befann sig i. Det var svårt att förklara för familjen att deras 

familjemedlem inte skulle överleva när familjen själva trodde allt skulle bli bra igen (Yim 

Wah, Vico Chung Lim & Wai To 2013). Vid akuta situationer där en patient var allvarligt 

sjuk och i många fall döende så upplevde sjuksköterskorna lite olika tankar. Tankar kring 

om familjen skulle få vara med inne på rummet där återupplivning ägde rum eller inte. 

En del såg positivt på att låta familjen vara med för bättre förståelse och bevis på att deras 

familjemedlem fick all den vård som var möjlig. Andra tyckte inte det var lämpligt att 

familjen skulle få se på under denna kritiska vårdprocess (Fridh, Forsberg & Bergbom 

2009). Det visade sig att en del sjuksköterskor helst undvek att bli inblandade i situationer 

som innefattade plötsligt döende, bland annat på grund av känslan på bristande erfarenhet 

och självförtroende, vilket sågs som ett relativt stort hinder (Walker & Deacon 2016).  

 

Att känna skuld 

Kring en del döende patienters situationer upplevde sjuksköterskan svårigheter och oklar-

heter. Det kunde vara svårt att ge familjen det stöd som behövdes och var nödvändigt, 

eftersom sjuksköterskorna själva inte hade läget helt under kontroll (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009). I de fall där familjen önskade få lämna sin döende familjemedlem för en 

paus från den påfrestande miljön på avdelningen, kunde sjuksköterskan uppleva svårig-

heter. Bland annat kring att lämna rätt information om patientens tillstånd och hur situat-

ionen såg ut. Detta för att den var oförutsägbar och vad som helst kunde hända. Om döden 

då skulle uppkomma under tiden som familjen inte befann sig i närheten kände sjukskö-

terskan en stor skuld. De hade försökt ge den information om situationen som gick men 

att det ändå blev helt fel i slutändan då familjen inte var närvarande (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009).  

 

Benämningen akutsjukvård och akutvårdsavdelning gav ofta en förväntan och en tro om 

att allt skulle gå att laga, fixa, rädda och att det inte var någon som skulle dö där 

(Liaschenko, O´Conner-Von & Peden-McAlpine 2009). Det här gjorde att familjerna 

upplevde att vården inte gjort allt de kunnat. Detta bidrog ofta till en skuldkänsla hos 

sjuksköterskorna då alla inte alltid överlevde oavsett hur mycket de än försökte. Sjukskö-

terskorna beskrev det som en känsla av att de hade svikit familjen om det inte gick att 

rädda deras familjemedlem (Liaschenko, O´Conner-Von & Peden-McAlpine 2009; Yim 

Wah, Vico Chung Lim & Wai To 2013).  

 

Många känslor är inblandade vid plötsligt döende, bland annat ledsamhet, sorg, aggressi-

vitet, hoppfullhet, hopplöshet och sist med inte minst ilska. Familjen kände ofta ilska. 

Inte bara för att deras familjemedlem hade dött utan också mot sjuksköterskor som gjort 

allt i deras makt för att hjälpa patienten och familjen. Sjuksköterskorna berättade att det 

inte alls var ovanligt att komma i kontakt med ilska och skuldbeläggning från familjen. 

Dock förstod sjuksköterskorna att ilskan egentligen inte var riktad mot dem. Det beskrevs 

också i denna studie att sjuksköterskorna tyckte det var rimligt att familjen kom med 
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klagomål eftersom att deras familjemedlem snart var död och de inte kunde göra något åt 

det (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To 2013). 

 

Tid för reflektion och återhämtning 

Kommunikationen i vården var väsentlig, inte minst för att kunna förstå om sjuksköters-

kan givit rätt vård till patienten och dennes familj. För att sjuksköterskorna skulle veta att 

de utförde ett bra arbete var det till stor hjälp att observera tecken under och efter kom-

munikationen med familjen. Genom att observera kunde sjuksköterskan bedöma ögon-

kontakt, kroppsspråk, ansiktsuttryck, olika reaktioner och hur de talade och kommunice-

rade. Detta kunde bidra till en förståelse och känsla av att ha utfört god vård (Bloomer et 

al. 2016). När sjuksköterskan lyckats samtala med familjen och gett dem tillräckligt med 

individualiserat stöd för att närvara hos sin döende familjemedlem, upplevde de att de 

hade gjort ett bra arbete (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Hogan et al. 2015). Om re-

lationen också varit bra och det fungerat optimalt mellan båda parterna kunde sjukskö-

terskorna också känna sig tillfreds, samt om tiden räckt till utan att de behövde stressa 

(Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). 

 

När relationen till familjen var mer krävande och sjuksköterskan och familjen inte var på 

samma plan upplevde sjuksköterskan ofta en tomhet. Efter en sådan påfrestande relation 

fanns ett behov av att ta sig tid för återhämtning innan de gick vidare till nästa patient 

(Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Det var viktigt att sjuksköterskorna även tänkte på 

sig själva och sina egna känslor och behov då arbetet i många fall krävde känslomässiga 

ingripanden och tankar. Sjuksköterskan behövde närma sig själv och sina emotionella, 

spirituella tankar och tänka över sin stresshantering av plötsligt döende. Strategier som 

användes för detta var att prata med kollegor, be en bön, hitta på roliga saker eller ta 

semester för att kunna bearbeta sina handlingar och känslor (Yim Wah, Vico Chung Lim 

& Wai To 2013). 

 

Närhet och distans 

Stayt (2009) beskrev i sin studie att sjuksköterskorna kom väldigt nära familjen då deras 

familjemedlem var svårt sjuk eller döende, på grund av den känslomässiga situationen. 

Sjuksköterskorna berättade svårigheter kring att hålla tillbaka sina känslor då relationen 

till familjen blev såpass nära (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Stayt 2009). De kunde 

känna familjens sorg inom sig (Stayt 2009). Förutom att försöka undvika blanda in sina 

egna känslor var det också viktigt att vara medveten om att sjuksköterskans bemötande 

och handlingar hade tendens att påverka familjen (Liaschenko O´Conner-Von & Peden-

McAlpine 2009). 

 

Relationen som sjuksköterskan fick till familjen var ofta ansträngande samtidigt som den 

gav en typ av tillfredsställelse för sjuksköterskan. En sjuksköterska berättade att hon vid 

vården av döende patienter och dennes familj ibland behövde lite tid för sig själv, just för 

att relationen varit så intensiv. Mycket frågor och mycket känslor från familjen gjorde att 

sjuksköterskan istället försökte bevara en känslomässig distans från familjen. Ibland 

hände det så mycket i sitt egna liv att sjuksköterskan inte alltid orkade med att vårda 

döende patienter och deras familjer (Stayt 2009). Arbetet var krävande och dessa känslor 
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visades ofta som tecken på en form av utmattning. Sjuksköterskan hade vid vård av dö-

ende patienter och deras familjer en viktig roll, bland annat i form av stöttning, vilket ofta 

tog mycket tid och ork (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteraturstudier som baseras på kvalitativa artiklar kartlägger det aktuella kunskapsläget 

och försöker förstå en helhet inom ett visst fenomen (Friberg 2017 s. 132). Utifrån denna 

litteraturstudiens syfte kunde därför såväl författarna som läsarna få en överblick kring 

ämnet; att möta familjen under ett plötsligt eller oväntat döende, från ett sjuksköterske-

perspektiv. Metoden av att använda tidigare skrivna vårdvetenskapliga artiklar till grund 

för resultatet visade sig fungera. Det gav en djupare förståelse för sjuksköterskornas roll 

och upplevelser av att möta familjen. Valet av litteraturstudie som metod var givet från 

början, då det uppfattades som mest lämpligt utifrån valt syfte och den tid som gavs att 

genomföra studien. Alla artiklar som resultatet grundandes på var kvalitativa empiriska 

studier. En kvalitativ studie undersöker hur ett fenomen erfars (Dahlborg Lyckhage 2017 

ss. 33-34). I förhållande till syftet ansågs därför valet att använda kvalitativa studier, som 

en fördel i arbetet. 

 

Exklusionskriterierna utformades genom en diskussion mellan författarna angående åld-

rar som skulle undersökas. Författarna ansåg att ämnesområdet blev för stort och kom-

plext med barn inblandade i studierna. Risken fanns att litteraturstudien skulle bli för 

inriktad på just barn, vilket inte var författarnas tanke. Därför exkluderades åldrar upp till 

18 år. Inklusionskriterierna utformades utifrån syftet vilket blev sjuksköterskans upple-

velse, plötsligt eller oväntat döende, mötet med familjen och akutsjukvård. I denna litte-

raturstudie har författarna valt att använda begreppet akutsjukvård under hela arbetet trots 

att flera artiklar i resultatet utförts på intensivvårdsavdelningar. Författarna upplever att 

akutsjukvård är ett bredare begrepp som även innefattar intensivvård. I samband med 

litteraturstudiens inklusions- respektive exklusionskriterier menade författarna att chan-

sen för att mäta det som önskades blev större, vilket ökade studiens validitet.  

 

Till en början var syftet att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta familjen till 

en patient som just dött en plötslig eller oväntad död. Under arbetets gång med flertalet 

olika informationssökningar och tekniker uppkom problem med att hitta tillräckligt med 

underlag för ett resultat. Författarna insåg att forskningsområdet inte var så stort sedan 

tidigare. För lite träffar och resultat kring just sjuksköterskans upplevelser och mötet med 

familjen gjorde att författarna var tvungna att minska på avgränsningarna. Sökorden ut-

vidgades därför med suicide, homicide, trafic accident, car accident, fall accident, inci-

dent death, accident och accident death. Dock utan tillräckligt bra träffar och resultat. 

Eftersom fler relevanta artiklar inte hittades, trots tillagda sökord, ändrade kombinationer 

och databaser, omformulerades därför syftet. Syftet blev istället att beskriva sjuksköters-

kans upplevelse av att möta familjen som håller på att förlora eller just förlorat en famil-

jemedlem, genom plötsligt eller oväntat döende inom akutsjukvården. Detta syfte gjorde 
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avgränsningen mindre och fler sökord och artiklar kunde inkluderas. I och med det rela-

tivt outforskade området kunde det ses som en fördel att författarna försökte sitt yttersta 

i att hitta relevant forskning.  

 

Artikelsökningarna utfördes med flera olika databaser, PubMed, MEDLINE, CINAHL 

och Nursing Journals. Författarna valde dock att inte ta med sökningar från PubMed och 

Nursing Journals i Bilaga 2. Detta på grund av att det inte gav några ytterligare träffar 

och inte påverkade studiens trovärdighet. De artiklar som valdes ut var från olika länder, 

tre från England, två var från Sverige respektive USA och en vardera från Kina, Austra-

lien och Canada. Artiklarna speglade därmed flera delar av världen. Artiklarna hade även 

många gemensamma aspekter kring ämnet vilket gjorde att resultatet till viss del kunde 

vara överförbart, då sjuksköterskorna uttryckte likheter i upplevelser. Det här sågs som 

en av studiens styrkor.  

 

Genom hela arbetets gång försökte författarna hålla ett öppet sinne med få förväntningar 

och fördomar kring kommande resultat. Det här för att resultatet inte skulle formas utefter 

vad författarna ville hitta, utan vad forskningen faktiskt visade. Trots att det engelska 

språket var ett språk båda författarna kunde hantera på god nivå, var artiklarna ibland 

svåra att översätta. Därför användes svensk-engelskt lexikon som hjälp med ord och me-

ningar. Eftersom artiklarna ibland var svårlästa valde därför författarna att översätta ar-

tiklarnas resultat för att sedan analysera utefter denna översättning. Det upplevdes som 

en bra strategi för författarna men också som en svaghet. Det kunde vara en svaghet då 

det sågs som en risk att översättningen kunde missförstås eller översättas felaktigt. 

 

Översättningen och markeringarna i artiklarna gjordes för att inte missa något som kunnat 

vara betydande i denna litteraturstudiens resultat. Litteraturstudiens trovärdighet, alltså 

reliabiliteten kunde sänkas då översättningarna kunde vara fel. Under analysens gång för-

des diskussioner flitigt för att försäkra sig om att artiklarna och det kommande resultatet 

förstods likvärdigt hos båda parterna. I efterhand upplevde författarna att det valda forsk-

ningsområdet var för litet, vilket bidrog till en upplevelse av att det var svårt att genom-

föra. Ytterligare kunde därmed en svaghet ses på grund av bristen på tidigare forskning 

och vetenskapligt material. Med andra ord argumenterade författarna att det hade varit 

mer lämpligt att genomföra en kvalitativ empirisk studie inom detta forskningsområde. 

Framförallt när det gällde sjuksköterskans upplevelse av att möta den sörjande familjen.  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskornas arbete var ofta intensivt och krävande. Vården och bemötandet kring 

plötsligt döende var en av de mest krävande och komplexa arbetsuppgifterna som sjuk-

sköterskorna ansvarade för. Inte minst i mötet med familjerna ställdes sjuksköterskans 

kunskap, kompetens, erfarenheter och prioriteringar på prov. Resurserna var oftast inte 

ultimata gällande bland annat miljön, strategier, tiden och kunskapen kring ämnet.  

 

Denna litteraturstudie var av vikt för att framtida sjuksköterskor skulle kunna möta de 

sörjande familjerna på ett bra, vårdande sätt. Det var för författarna viktigt att sjukskö-

terskan skulle känna sig trygg i sitt arbete och känna tryggheten i att kunna hantera svåra 

arbetsuppgifter som kunde uppkomma. Döden kändes som ett ämne som inte alltid var 

lätt att hantera, inte för familjen, men inte heller för sjuksköterskan. Arbetet innefattade 



 

19 

ofta mycket emotionellt engagemang, i form av känslor och tankar. Därför var det viktigt 

att belysa ämnet för att sjuksköterskorna skulle kunna hantera känslorna och upplevel-

serna kring dessa arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

 

Författarna fascinerades över hur sjuksköterskorna kunde vara så uppmärksamma trots 

alla svårigheter. Deras uppmärksamhet kring allt från att läsa av situationerna som upp-

stod, läsa av familjen och se deras behov, hur familjen kommunicerade och deras kropps-

språk. Utefter deras uppmärksammande kunde de välja hur de skulle möta patienten och 

dennes familj utifrån vilka individer de var. På det sättet skapades en vårdande relation 

och sjuksköterskorna kunde se familjens behov av delaktighet. Något som uppmärksam-

mades extra av författarna var sjuksköterskornas upplevelse av att de inte hade tillräckligt 

med kunskap och utbildning kring att möta familjen. Därav uppgav flera sjuksköterskor 

att de undvek att bli inblandade i situationer kring plötsligt döende.  Resultatet visade 

också att sjuksköterskorna inte fick något lärande i hur man skulle möta den sörjande 

familjen och hur man skulle kommunicera med dem. Kurian et al. (2014) argumenterade 

dock emot detta då de flesta deltagarna i deras studie upplevde att de hade tillräckligt med 

utbildning och kunskap i ämnet. 

 

I majoriteten av de sökningar som gjorts under arbetets gång fann författarna inte något 

mer resultat som talade emot sjuksköterskornas upplevelser av otillräcklig utbildning och 

kunskap kring plötsligt döende. Författarna ansåg precis som resultatet visade i denna 

litteraturstudie att utbildningen och kunskapen kring ämnet inte var tillräckligt för att 

känna trygghet. Författarna menade även att det borde ingå i grundutbildningen till sjuk-

sköterska. Det borde också finnas utbildningar eller kurser på de arbetsplatser som kunde 

innefatta möten med plötsligt döende patienter och deras familjer. Upplevelsen av att 

möta de sörjande familjerna menar dock författarna kunde variera mellan olika individer. 

Personlighet, ålder, erfarenheter och livssituation var faktorer som författarna ansåg 

kunde påverka sjuksköterskans upplevelser, tankar och känslor kring plötsligt eller ovän-

tat döende. Det förvånade författarna att det fanns brist på kunskap och utbildning i detta 

ämne. Kunskap och utbildning ansåg författarna vara högst relevant då plötsligt eller 

oväntat döende var relativt vanligt förekommande inom akutsjukvården. Plötsligt döende 

var nämligen något som författarna menade kunde uppkomma även inom andra vårdin-

stanser och arbetsplatser. Därav var det oroande och förvånande att så många sjukskö-

terskor upplevde brister i sin utbildning och kunskap. Resterande del av litteraturstudiens 

resultat var relativt väntat av författarna.  

 

Akutvårdsmiljön visade sig genom resultatet inte vara en optimal miljö att dö i. Detta på 

grund av framförallt bristen på enkelrum men också den intensiva miljön. Det här gjorde 

det svårt för sjuksköterskorna att skapa enskildhet för patienten och familjen, men det 

ställde också krav på integriteten då vården bedrevs på. Socorro, Tolson och Fleming 

(2001) styrkte även i deras studie att akutvårdsmiljön inte lämpade sig åt att vårda döende 

patienter och deras familjer. Bristen på enkelrum och enskildhet var även i denna studie 

en bidragande orsak. Slatyer, Pienaar, Williams, Proctor och Hewitt (2015) beskrev också 

i sin studie, precis som resultatet av denna litteraturstudie visade att ett speciellt rum för 

den döende patienten och dennes familj var av betydelse. Ett rum som kunde bidra till 

enskildhet och en lugnare, tryggare miljö. Detta rum skapade även möjligheter för famil-

jen att visa sina känslor och andra positiva aspekter som att hela familjen kunde umgås 

tillsammans med sin döende familjemedlem ända in i det sista (ibid.) 
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Författarna till litteraturstudien menade också att miljön kunde ha en betydande effekt av 

hur både patienten, familjen och sjuksköterskorna upplevde dessa tragiska händelser. 

Denna miljö ansåg författarna inte som hållbar i längden. Den sista tiden i livet var en 

känslig process för patienten men inte minst för familjen. Plötsligt döende kunde dessu-

tom bidra till en stress och ett lidande hos familjen i och med bland annat chocken som 

kunde uppkomma. Detta bidrog till författarnas åsikt kring att det därför gjorde det ännu 

viktigare att miljön var lugn och trygg för familjen. För att ytterligare kunna lindra famil-

jens lidande kunde sjuksköterskan ge stöd i form av samtal och närvaro.  

 

Resultatet visade att flera känslor kunde uppkomma, men också att sjuksköterskornas 

känslor kring plötsligt döende kunde variera från person till person. Känslorna som upp-

kom kunde vara ledsamhet, oro, nervositet men också skam och skuld. Palese, Petean och 

Cerne (2013) bekräftade i deras studie att sjuksköterskor som arbetade på natten hade 

begränsade resurser i förhållande till personal och tid. Tiden räckte inte alltid till för att 

ha uppsikt över alla patienter så ofta. Precis som på dagen kunde plötsligt eller oväntat 

döende även förekomma under natten. Sjuksköterskorna berättade om sina upplevelser 

kring plötsligt döende och vilken skam och skuld de ofta kände när de hittat en död patient 

som inte förväntades dö. Speciellt över vad de skulle säga till familjen och hur de skulle 

berätta om den tragiska händelsen (ibid.). Litteraturstudiens resultat visade vikten av sjuk-

sköterskans behov av att ta hand om sig själv, sina egna känslor och tankar. Rejnö och 

Berg (2019) beskrev också att kommunikationen var en av de viktigaste delarna i en fun-

gerande vård. Det var viktigt att sjuksköterskan kommunicerade med patienten och fa-

miljen men inte minst med varandra. Kommunikationen melllan sjuksköterskorna i ar-

betsgruppen var viktig, dels för att sjuksköterskan skulle kunna ventilera sig, finna stöd i 

varandra men också för att lära sig av varandra hur dessa situuationer kunde hanteras på 

bästa sätt.  

 

Resultatet gav en samlad bild av hur forskningen såg ut i dagsläget kring mötet med fa-

miljen. Den tog upp svårigheter och den riktiga världen som den såg ut i verkligheten. 

Denna litteraturstudie kunde därmed vara till hjälp för att kunna bedriva vidare forskning 

inom de områden som ansågs behöva förbättras. Dessutom kunde litteraturstudien också 

hjälpa andra som skulle kunna komma i kontakt med plötsligt och oväntat döende. Genom 

att de kunde få en bild av vad som upplevdes bra, mindre bra och vad som kunde förbätt-

ras för att bidra till bättre upplevelser. Andra yrkesområden som kunde komma i kontakt 

med plötsligt döende ansågs vara  ambulanspersonal, kyrkan, skolan, brandmän, försam-

lingar eller olika myndigheter. Författarna till litteraturstudien ville medvetandegöra vik-

ten av att lyfta dessa svårigheter som visade sig i resultatet för att kunna utveckla sjuk-

sköterskornas vård och bemötande i framtiden. Litteraturstudien skulle kunna vara en 

fördel för den sociala hållbarheten. Genom att sjuksköterskorna kunde genomföra ett till-

fredsställande arbete både för sig själv och familjen kunde det bidra till social hållbarhet. 

Detta då lidandet kunde lindras hos familjen och hälsa upplevas hos alla inblandade par-

ter.  
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SLUTSATSER 

Den komplexa arbetssituationen som sjuksköterskorna befinner sig i upplevs skapa flera 

emotionella påfrestanden. Inte minst i samband med att skapa relationer till familjerna 

och den svåra balansen mellan för känslomässiga och intima eller distanserade relationer. 

Sjuksköterskorna ska både ge information i rätt mängd, på individnivå, likaså ge det stö-

det som krävs för familjens trygghet.  Samtidigt ska de kunna anpassa sig till de ofta få 

tillgängliga resurserna och akutsjukvårdens miljö, som inte anses optimal för vården 

kring plötsligt eller oväntat döende av patienter och deras familjer. Därav är denna litte-

raturstudien av vikt för att framtida sjuksköterskor ska kunna möta dessa familjer, med 

självförtroende och trygghet.  

 

Kliniska implikationer 

Författarna anser att en förbättring borde ske inom vården relaterat till bland annat sjuk-

sköterskornas känslor och de få resurserna. Detta för att akutsjukvårdens stressiga och 

påfrestande miljö i många fall kan leda till utmattningssyndrom. Fler sjuksköterskor och 

mindre arbetsbelastning kan förbättra både arbetsmiljön och sjuksköterskornas hälsa i 

förhållande till svåra, komplexa arbetsuppgifter och arbetsutmaningar enligt författarna. 

Författarna till denna litteraturstudie vill också uppmana sjuksköterskor som kommer i 

kontakt med plötsligt döende att hitta strategier. Strategier för en själv som kan skapa och 

ge struktur i arbetet. Det anses viktigt att ta tid till sig själv, bearbeta händelsen, be om 

hjälp om det behövs och prioritera sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskans närvaro visar sig 

betydande och bör därför prioriteras. Det viktiga är att inte underskatta sig själv utan 

istället fokusera på vad som kunde gjorts annorlunda för att göra situationen bättre och 

lättare. 

 

Författarna vill också uppmana sjuksköterskorna till att nå ny kunskap och utbildning i 

ämnet. Utbildningar eller kurser som erbjuder sjuksköterskorna stöd i hur de kan agera, 

hantera och strategiskt utföra ett bra arbete. Innehållet i dessa kurser eller utbildningar 

bör bland annat fokuseras på bemötande och kommunikation, men också på information 

och fakta kring människors möjliga reaktioner vid upplevd kris eller sorg. Sjuksköters-

kans förståelse kring detta är betydelsefullt när de möter individer som befinner sig i dessa 

tillstånd. Författarna talar för att utbildning och kurser kring ämnet bör ingå och erbjudas 

för de yrkeskategorier som kan komma i kontakt med ämnet. Likaså menar författarna att 

simuleringsövningar och andra praktiska övningar kan vara bra för att öka kunskapen och 

lära sig hantera komplexa vårdsituationer. Detta menar författarna kan öka medveten-

heten och förberedelsen för sjuksköterskorna och förhoppningsvis ses som positivt.  
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Tabell 2. Artikelsammanfattning 

 

Författare  

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och Urval Resultat 

Arbour, R. & 

Wiegand, D. 

2013. Self-de-

scribed nursing 

roles experi-

enced during 

care of dying 

patients and 

their families: A 

phenomenologi-

cal study. Inten-

sive and Critical 

care Nursing. 

Att förbättra 

förståelsen av 

de rolluppfatt-

ningar sjukskö-

terskor på en 

intensivvårds-

enhet har under 

övergången 

från aggressiv, 

livräddande 

vård till pallia-

tiv vård eller 

vård vid livets 

slutskede. 

Beskrivande, fenome-

nologisk studie. 

19 sjuksköterskor som 

alla skulle haft erfa-

renhet kring att  ta 

hand om döende pati-

enter och familjer, el-

ler ha varit med om 

vård som gått från ag-

gressiv vård till pallia-

tiv vård. Urvalet val-

des för att få ett stort 

spektrum med olika 

åldrar, etniciteter och 

erfarenhet i klinik. In-

tervjuer där en förbe-

stämd inledande fråga 

ställs och därefter 

följdfrågor.  Intervju-

erna blev audioinspe-

lade och transkribera-

des sedan ord för ord. 

Tolkningar av ord el-

ler sekvenser  identifi-

erades och formulera-

des. Det bildades te-

man som sedan blev 

till kluster och katego-

rier. 

Resultatet presenterades i 

7 kategorier: Utbilda fa-

miljen, att vara advokat 

för patienten,uppmuntra 

och stödja till familjens 

närvaro,hantera symtom, 

skydda familjerna och 

skapa positiva minnen, fa-

milj support, mentorskap 

och undervisande.  

Att undervisa familjen är 

viktigt och är en normal 

del av interaktionen med 

familjer. En del är också 

att hjälpa familjen att 

släppa taget från sin dö-

ende familjemedlem och 

lyssna på deras önskan. 

Genom att få dem att 

känna sig trygga hjälper 

det även dem till att förstå 

situationen bättre. Flera 

sjuksköterskor säger även 

att det är viktigt att under-

visa och ge mentorskap 

till nya sjuksköterskor 

inom intensivvård och hur 

man ska hantera den dö-

ende patienten och dess 

familj 

 

. 
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Bloomer, M., 

Endacott, R., 

Ranse, K. & 

Coombs, M. 

2016. 

Navigating 

communication 

with families 

during with-

drawal of life 

sustaining treat-

ment in inten-

sive care: a 

qualitative de-

scriptive study 

in Australia and 

New Zealand. 

Journal of Cli-

nical Nursing.  

Att undersöka 

hur sjukskö-

terskor navige-

rar kommuni-

kationen med 

familjer under 

processen av 

att dra tillbaka 

behandling. 

Kvalitativ innehållsa-

nalys baserat på fyra 

semistrukturerade fo-

kusgrupper. Fyra in-

tensivvårdsavdel-

ningar som alla var 

del av större vårdorga-

nisationer. 21 legiti-

merade sjuksköterskor 

deltog, de jobbade på 

en intensivvårdsavdel-

ning och hade erfaren-

het av att jobba med 

palliativ vård. Analys: 

Intervjuguide från ti-

digare studieresultat 

användes för att skapa 

bra dialog, intervju-

erna spelades in digi-

talt och transkribera-

des. Induktiv inne-

hållsanalys användes 

och resultatet presen-

terades i 5 teman. 

De fem teman som etable-

rats var: fastställa VEM, 

räkna ut HUR, bedöma 

NÄR, värdera VAD och 

VAR den här kompeten-

sen är lärd. Sjuksköters-

korna beskriver att de vid 

första mötet med familjen 

försöker få en bild av vem 

som är mest uppmärksam 

till vårdandet och vill 

skapa en kontakt. Att ge 

informationen till familjen  

stegvis och inte allt på en 

gång är av betydelse, då 

ett oväntat dödsfall eller 

borttagande av behandling 

kan vara svårt att hantera. 

Att läsa av familjen  och 

dess vilja till samtal är 

också något som tas upp, 

då icke verbal kommuni-

kation kan säga om de vill 

prata eller inte. Att lära 

sig hur man kommunice-

rar med anhöriga är inte 

något man lär sig under 

sin utbildning utan av er-

farenhet och att se hur 

andra sjuksköterskor han-

terar det. 
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Efstathion, N. & 

Walker, W. 

2014. Intensive 

care nurses’ ex-

periences of 

providing end-

of-life care after 

treatment with-

drawal: a quali-

tative study. 

Journal of 

critical nursing 

Att förklara 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att förse vuxna 

patienter och 

deras familjer 

med palliativ 

vård efter ett 

taget beslut om 

att avsluta livs-

uppehållande 

behandling 

inom intensiv-

vården 

Fenomenologisk me-

tod. Urvalet utfördes 

avsiktlig för att hitta 

sjuksköterskor inom 

intensivvård som har 

upplevt det som syftet 

beskriver tidigare. 

Deltagare rekryterades 

från ett universitets-

sjukhus som bedriver 

vård inom många om-

råden. 13 deltagare, 

flest kvinnor med er-

farenhet. Intervjuerna 

gjordes ansikte mot 

ansikte. Intervjuerna 

tog ca. 30-50 minuter. 

Fenomenologisk ana-

lysmetod. 

Fyra huvudteman uppkom 

och två stycken subteman. 

Huvudteman var: Vårda 

den döende patienten och 

deras familj, tillhanda-

hålla och uppmuntra när-

varo, att återansluta till 

patienten och familjen 

men också att pendla mel-

lan känslor och tvetydig-

het. Bristande kommuni-

kation förekommer och är 

en bidragande orsak till en 

icke effektiv palliativ 

vård. Familjen är viktig 

att ha med i vårdandet 

även om patienten tar 

mycket plats. Miljön runt 

omkring är en påverkande 

faktor som kan leda till 

negativa konsekvenser för 

både sjuksköterskor, pati-

enter och familjer. 
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Fridh, I., 

Forsberg, A. & 

Bergbom, I.  

2009. 

Doing one’s ut-

most: Nurses’ 

descriptions of 

caring for dying 

patients in an 

intensive care 

environment. 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter 

och uppfatt-

ningar av att ta 

hand om dö-

ende patienter 

på en Intensiv-

vårdsavdel-

ning, med fo-

kus på patien-

ter utan säll-

skap, närheten 

till familjemed-

lemmar och 

miljöaspekter. 

Kvalitativ innehållsa-

nalys baserat på inter-

vjuer. Nio sjukskö-

terskor intervjuades 

från tre olika intensiv-

vårdsavdelningar. 

Sjuksköterskorna 

skulle haft minst tre 

års erfarenhet inom 

Intensivvård. 

Analys: Intervjuerna 

spelades in med au-

diospelare och tran-

skriberades sedan ord 

for ord. Induktiv inne-

hållsanalys användes 

där resultatet presente-

rades genom fyra ka-

tegorier med flertalet 

underkategorier. 

De fyra kategorier som re-

sultatet presenteras i: att 

säkerställa patientens vär-

dighet och komfort, att 

vårda patienten utan säll-

skap, att ta hand om fa-

miljen och miljöhinder för 

att göra sitt yttersta. Alla 

sjuksköterskor uttryckte 

att det var viktigt att pati-

enten var så bekväm som 

möjligt, att lindra ångest 

och smärta, under dess 

sista tid i livet. Om patien-

ten inte hade sällskap med 

sig kände sig sjuksköters-

kor skyldiga till att ersätta 

familjemedlemmen och 

finnas där som både pro-

fessionell och medmänni-

ska. De flesta tyckte det 

var extra svårt att hantera 

plötslig död, speciellt när 

familjemedlemmen är 

rädd för döden, det var då 

svårt att skapa en vår-

dande och förtroendefull 

relation 
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Hogan, K-A., 

Fothergill-Bour-

bonnais, F., 

Brajtman, S. & 

Phillips, S. 

2016. When 

someone dies in 

the emergency 

department: per-

spectives of 

emergency 

nurses’. Journal 

of emergency 

nursing. 

Att beskriva 

sjuksköterskor 

inom intensiv-

sjukvårdens 

upplevelse av 

att införa vård 

till döende 

vuxna patienter 

för att bättre 

kunna förstå 

faktorer som 

främjar vård 

eller som ut-

manar sjukskö-

terskors vård 

för dessa pati-

enter och sör-

jande familjer. 

Kvalitativ innehållsa-

nanlys. Semistrukture-

rade intervjuer ge-

nomfördes med 11 

sjuksköterskor inom 

intensiv sjukvården på 

två olika akutavdel-

ningar från ett stort 

universitetssjukhus i 

Ottawa, Ontanio och 

Canada. Deltagarna 

anmälde sig frivilliga. 

Sex kvinnor och fem 

män. Fem av dem 

hade tidigare erfaren-

heter av intensivvård 

och ingen hade erfa-

renhet av palliativ 

vård.  Intervjuerna var 

individuella och tog 

ca. 30-60 minuter och 

transkriberades orda-

grant. De spelades in 

men fältanteckningar 

gav mer intressant in-

formation än de digi-

tala inspelningarna. 

Tre stycken huvudteman 

uppstod och 7 stycken 

subteman. Huvudteman: 

Det är inte ett ställe att dö 

på, jag ser sorgen och be-

tydelsen av att veta att 

man har gjort sitt bästa. 

Även om omständighet-

erna runt omkring kan 

vara ett hinder och bidra 

till olika typer av konse-

kvenser så visade det sig 

att deltagarna alltid försö-

ker göra en jobbig och 

omständig situation så bra 

det går . Tidsbegränsning, 

sårbarhet, miljöaspekter, 

svåra möten, reflektion 

och förmågan kring att 

lämna arbetet på arbetet 

kom upp flertalet gånger 

och är delar värda att 

tänka på och arbeta med 

för att bidra till en god 

och önskvärd vård vid 

svåra situationer och fall. 



 

31 

Liaschenko, J., 

O’Conner-Von, 

S. & Peden-

McAlpine, C. 

2009. The “ Big 

Picture” - Com-

municating with 

families about 

end-of-life care 

in Intensive 

Care unit. Di-

mensions of 

Critical Care 

Nursing. 

Att undersöka 

faktorer som 

påverkar inten-

sivvårds sjuk-

sköterskors ut-

förande av 

vård i livets 

slutskede och 

inkluderandet 

av familjer i 

denna vård. 

Kvalitativ innehållsa-

nalys med fyra fokus-

grupper. 

27 sjuksköterskor med 

minst 9 månaders er-

farenhet och jobbar 

minst 50% med vuxen 

intensivvård.  

Fokusgrupperna va-

rade i snitt 2h, de var 

audioinspelade och 

transkriberades ord för 

ord.. De hade i för-

hand gjort en intervju-

guide med förbe-

stämda områden att ta 

upp. Analys: 

innehållsanalys, där 

koder, ord eller me-

ningar identifierades 

och utgjorde katego-

rier och sedan teman 

3 teman: (1)Organisera, 

tolka och agera på inform-

ation för familjer. (2)Tid, 

tillit och kunskap. (3) 

Medvetenhet: egen- och 

avdelning kultur. Genom-

gående resultat är att som 

sjuksköterska få familjer 

att se “hela bilden” på si-

tuationen. Läkarna har 

ofta kortvariga lösningar 

på symtom, medan sjuk-

sköterskan då vill förklara 

både till patient och famil-

jen att denna lösning 

kanske inte ökar deras 

livskvalite utan bara läg-

ger till dagar eller måna-

der. De pratade även om 

hur viktig tid är för att 

kunna skapa en bra och 

tillitsfull relation till fa-

miljen. Till exempel kän-

ner sig sjuksköterskorna 

obekväma om de inte hun-

nit skapa en relation, då 

de ska vara del av en av 

de viktigaste händelserna i 

deras liv, deras familje-

medlems död. 
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Rejnö, Å., Berg, 

L. & Danielson, 

E. 2012. 

Ethical prob-

lems: In the face 

of sudden and 

unexpected 

death. Nursing 

Ethics. 

Att beskriva 

erfarenheter av 

medlemmar 

från stroke-

team som arbe-

tar inom en 

strokeenhet 

med fokus på 

etiska problem 

och hur teamen 

hanterar situat-

ionen när de tar 

hand om pati-

enter som står 

inför plötslig 

och oväntat 

dödsfall. 

Kvalitativ innehållsa-

nalys baserat på fyra 

fokusgrupper, 19 

team- medlemmar 

som arbetade på nå-

gon av de tre valda 

strokeenheterna. Tea-

men bestod av sjuk-

sköterskor, läkare och 

undersköterskor.  

Analys: Intervjuerna 

spelades in digitalt 

och transkriperades 

ord för ord. Analyse-

rades enligt en tol-

kande innehållsanalys. 

Totalt 290 koder som 

bidragit till tre teman 

De tre teman resultatet ba-

serats på är: att ge inform-

ation när tillståndet är in-

stabilt, att besluta om vård 

när situationen förändras 

och att ge stöd när osäker-

heten uppstår. Vid en 

oväntad stroke upplevde 

teamet att den närmast an-

höriga var i behov av upp-

repad information då det 

var svårt att förstå och ac-

ceptera informationen, 

detta för att bilda ett för-

troende. Det var också be-

tydande att ta del av den 

anhörigas tankar kring va-

let av vård till patienten, 

då det kunde få den anhö-

riga att må bättre om den 

kände att den fick vara 

med vid valet. Att bilda 

ett förtroende och visa 

kompetens var viktigt för 

teamet då de ville visa att 

de kan ta bra hand om pa-

tienten och få den anhö-

riga att känna trygghet. 
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Stayt, L.C. 

2009.  

Death, empathy 

and self preser-

vation: the emo-

tional labour of 

caring for fami-

lies of the criti-

cally ill in adult 

intensive care. 

Journal of Cli-

nical Nursing. 

Att utforska 

det emotionella 

arbetet sjuk-

sköterskor mö-

ter när de tar 

hand om anhö-

riga till de kri-

tiskt sjuka på 

en intensiv-

vårdsenhet. 

Fenomenologisk me-

tod med intervjuer. 

Tolv sjuksköterskor 

intervjuades, alla 

skulle ha erfarenhet 

kring fenomenet och 

jobbat ett år eller 

längre inom intensiv-

vård. Exklusionskrite-

rie var om den delta-

gande hade någon an-

hörig som genomgått 

intensivvårds behand-

ling tidigare. Djupgå-

ende interrvjuer med 

öppna frågor som spe-

lades in på bandspe-

lare och transkribera-

des. Meningsfulla fra-

ser identifierades och 

organiserades till sex 

teman. 

Dödens betydelse, att upp-

rätta ett förtroende, att ge 

information, empati, inti-

mitet och självbevarelse-

drift är de sex teman re-

sultat bestod av. Att vara 

med familjen från början 

till slutet i döende proces-

sen gjorde att sjuksköters-

korna ofta kände att de 

gav väldigt mycket av sig 

själva och skapade en 

stark relation till familjen. 

Att skapa förtroende till 

familjen gjorde att sjuk-

sköterskan kunde utföra 

sin roll på bästa sätt. Ge-

nom att ge information, 

visa sin empati, ta del av 

familjens sorg och finnas 

där men samtidigt kunna 

behålla den professionella 

rollen, allt det bygger 

fram ett förtroende 
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Walker, W. & 

Deacon, K. 

2016. Nurses’ 

experiences of 

caring for the 

sudden be-

reaved in adult 

acute and criti-

cal care setting. 

Intensive and 

critical care 

nursing. 

Att undersöka 

omvårdnadsåt-

gärder för 

personcentre-

rad vård vid 

förluster inom 

vuxenakut och  

intensivvårds-

miljö. 

Kvalitativ innehållsa-

nalys. Urvalet gjordes 

efter ett löneschema 

som bestod av 9 olika 

grader av lön som de 

anställda kan befinna 

sig under. Dessa inne-

fattar utbildningsnivå, 

kunskapsnivå, kunnig-

het och ansvar. 9 

stycken sjuksköters-

kor från lönegrupp 5-7 

och en från grupp 3 

deltog. Intervjuer ge-

nomfördes i grupp om 

3-4 personer i varje. 

en intervju innehöll 2 

deltagare + en enskild 

intervju. Intervjuerna 

spelades in med au-

diospelare och tran-

skriberades ord för 

ord. 

5 stycken huvudteman 

uppkom och 12 stycken 

subteman. Dessa huvudte-

man var: Vårdens sam-

manhang, upplevda be-

hov, vårdtillhandahål-

lande, bortom händelsen 

och påverkande faktorer. 

Respekt till familjen och 

deras behov och önsk-

ningar sågs som en viktig 

aspekt i denna typ av 

vård. Information och 

upprepning av sådan un-

der hela vårdförloppet, li-

kaså sjuksköterskans när-

varo till patienten och fa-

miljen. Tydlighet och em-

pati är också en viktig del. 

Deltagarna såg också vär-

dighet i att kunna prata 

med kollegor, familj och 

vänner för att ventilera 

svåra händelser som deras 

arbete innefattar. Mer ut-

bildning, support och fär-

dighetsövningar behövs 

för att ytterligare kunna 

förbättra miljön och vår-

den för alla inblandade. 
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Yim Wah, M., 

Vico Chung 

Lim, C., & Wai 

To, C. 2013. 

Experiences and 

perceptions of 

nurses caring 

for dying pa-

tients and fami-

lies in the acute 

medical admis-

sion setting In-

ternational Jour-

nal of Palliative 

Nursing 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter 

och uppfatt-

ningar av att ta 

hand om dö-

ende patienter 

och deras fa-

milj i den akuta 

medicinska 

mottagningens 

miljö, och att 

identifiera de-

ras strategier 

av att klara av 

denna vård. 

Kvalitativ innehållsa-

nalys med intervjuer. 

Tre olika akut-

vårdsmottagningar i 

Hong Kong. Ett riktat 

urval med 15 sjukskö-

terskor. De hade erfa-

renhet inom vården att 

ta hand om döende 

och deras familjer. 

Alla sjuksköterskor 

skulle prata konto-

nesiska och jobba full-

tid. Semi-strukture-

rade intervjuer som 

utfördes en och en. In-

tervjuerna spelades in 

digitalt och transkribe-

rades ord för ord för 

att sedan finna teman. 

.. De olika teman var: 

bristande beredskap för 

patientens död, reflektion 

kring sin egna sjukskö-

terskeroll för den döende 

patienten, reflektion om 

meningen med döden och 

personliga erfarenheter av 

döden av sina egna famil-

jemedlemmar och att han-

tera att ta hand om den 

döende patienten. Många 

känslor kring att inte vara 

tillräcklig, att inte ha gjort 

ett tillräckligt bra jobb och 

att ibland inte kunna hålla 

sig lugn uppstår vid ett 

dödsfall. Att lyssna på fa-

miljens önskemål var nå-

got som var viktigt för att 

bevara självbestämmandet 

och värdigheten. Det var 

även svårt att kunna han-

tera situation, ibland väl-

jer sjuksköterskorna att 

distansera sig för att 

koppla ifrån sina egna 

känslor. 
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Bilaga 2.  

Tabell 3. Sökmetod 

Databas Sökord 
Avgräns-

ningar 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

ab-

strakt 

Vald

a ar-

tiklar 

CINAHL 

 

2019-03-

04 

sudden death or unexpected 

death AND relatives or family 

or partner or loved one or next 

of kin or spouse or significant 

others AND nurses role or role 

of the nurse or nursing AND 

bereavement or grief or loss or 

mourning or death 

Abstract 

available  

English 

language 

Peer-Re-

viewed 

2009-

2019 

78 18 3 

MED-

LINE 

 

2019-03-

06 

sudden death or unexpected 

death AND experiences or per-

ceptions or attitudes AND sup-

port or manage AND relatives 

or family or next of kin AND 

caring or care or nursing och 

nurse 

Abstract 

available  

English 

language 

2009-

2019 

67 24 1 

CINAHL 

 

2019-03-

06 

Nurses perception or experi-

ences or view AND emer-

gency care AND end of life 

care AND support* or caring 

AND grief or suddenly be-

reaved family or death or die* 

AND family 

Abstract 

available  

English 

language 

Peer-Re-

viewed 

2009-

2019 

21 15 1 

CINAHL 

 

2019-03-

12 

MH "Critical Care" OR MH 

"Critical Care Nursing"AND 

MH "Terminal Care"AND rel-

ative* or famil* or partner or 

loved one or next of kin or 

spouse or significant others 

AND support* 

Abstract 

available  

English 

language 

Peer-Re-

viewed 

2009-

2019 

80 35 3 



 

37 

CINAHL 

 

2019-03-

12 

MH "Professional-Family Re-

lations" AND MH "Terminal 

Care" AND MH "Critical Care 

Nursing" 

Abstract 

available  

English 

language 

Peer-Re-

viewed 

2009-

2019 

51 30 1 

CINAHL 

 

 

2019-03-

26 

nurs* experience* or attitude* 

or perception* or perspective* 

or view* or emotion* or feel-

ing* AND critical care or in-

tensive care or emergency care 

or critical care nursing AND 

famil* centered care or profes-

sional* famil* relation* AND 

sudden death or unexpected 

death or death AND bereave* 

or grief* or trauma* or emo-

tion* NOT infant or baby or 

babie* or newborn or pediatric 

or paediatric or neonatal or 

childloss  

Abstract 

available  

English 

language 

Peer-Re-

viewed 

2009-

2019 

55 18 1 

 


