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Sammanfattning    

Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården tvingas ibland lämna dödsbesked. Formellt 
skall konstaterandet av dödsfallet göras av en läkare. Idag finns det olika lokala 
riktlinjer som ger sjuksköterskorna inom ambulanssjukvården rätten att avsluta påbörjad 
hjärt- och lungräddning i hemmet. Detta leder till att sjuksköterskan lämnar ett 
dödsbesked innan läkaren kommit. Denna studie görs i syfte att fånga deras erfarenheter 
av att lämna dödsbesked. Sex intervjuer genomfördes. Materialet analyserades genom 
kvalitativ innehållsanalys. Resultatet redovisas i två kategorier: ”Hinder i vårdmötet” 
och ”Mod att stanna” samt åtta underkategorier. Resultatet påvisar en osäkerhet och 
svårighet i mötet med närstående. En osäkerhet som speciellt berör oerfarna vilka kände 
en rädsla att göra fel. Att lämna dödsbesked beskrev sjuksköterskorna som mycket 
känsloladdat, inte bara från närståendes sida utan sjuksköterskan upplevde situationen 
som stressande och med obehag. Sjuksköterskornas tydlighet och ärlighet inför 
närstående spelade stor roll för den sammantagna upplevelsen av att lämna ett 
dödsbesked.  Att vara trygg i sig själv och våga vara närvarande var positiva egenskaper 
som nämndes. Intervjupersonerna upplevde att närstående hade olika behov och visade 
olika reaktioner i samband med dödsbesked. Likaså påverkades sjuksköterskorna av 
yttre faktorer såsom arbetsbelastning och tid på dygnet. Kliniska implikationer är ett 
behov av tydligare riktlinjer för hur ambulanssjuksköterskor skall agera vid lämnande 
av dödsbesked. Det behövs även informationsmaterial till närstående, utbildning i 
sorgbearbetning samt forum för kollegialt erfarenhetsutbyte i strukturerad form.  
 
Nyckelord: upplevelse, dödsbesked, sjuksköterska, ambulanssjukvård, plötslig död, 
vårdmöte, information, organisation 
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INLEDNING 
Sjuksköterskor inom ambulanssjukvården har skiftande uppgifter. Arbetet innebär bland 
annat att vara ovetande om vad som väntar, vilket kan vara både spännande och 
stressande. Inom ambulanssjukvården kan sjuksköterskan bli tvungen att lämna 
plötsliga och oväntade dödsbesked. Många dör utanför sjukhus och det sker ofta 
oförberett för de närstående. Enligt Hörnberg1 avled 47 000 personer i hemmet år 2013. 
I dessa sammanhang spelar sjuksköterskan inom ambulanssjukvården en viktig roll, då 
denne tvingas lämna dystra och sorgliga besked i en mängd varierande och oförutsedda 
situationer. Sjuksköterskan kan uppleva dessa situationer på olika sätt beroende på 
omständigheter såsom stökig hemmiljö, personligt engagemang eller ökad belastning 
och stress från styrande verksamheter. Att vårda närstående vars anhöriga plötsligt dött 
och svara på frågor runt omkring detta kan vara det mest utmanande i det prehospitala 
arbetet. Hur upplevs det att lämna dödsbesked i en kaotisk situation utifrån lagar och 
författningar och utifrån sjuksköterskornas utbildning och kunskap inom ämnet? 
 
 
BAKGRUND 

Ambulanssjuksköterskans ansvar vid dödsfall 
Under 2000-talet skapades en specialistutbildning för sjuksköterskor med inriktning mot 
ambulanssjukvård. Utbildningen skulle göra ambulanssjuksköterskan förberedd för alla 
oförutsedda och varierande uppdrag i skiftande vårdmiljöer med ofta dålig information 
inför uppdragen. Det ansvar som ambulanssjuksköterskan bland annat har är enligt RAS 
(Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor, 2013) att specifikt ansvara för 
omvårdnaden av avlidna och deras närstående i samverkan med andra professioner. 
Begreppet närstående kan enligt Bergh (2002) ses som ett vidare begrepp än anhörig. 
Detta för att begreppet närstående omfattar även andra än de som genom släktskap står 
patienten nära. Begreppet närstående erbjuder således större möjligheter för individen 
själv att bestämma vem den vill dela sina eventuella bekymmer och glädjeämnen med.  
 

Formellt konstaterande av dödsfall 
Enligt SFS (1987:269) om kriterier för bestämmande av människas död gäller följande. 
En människa är död när hjärnans samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt fallit bort. 
Fastställandet av människas död skall göras av en legitimerad läkare eller någon som 
har särskilt förordnande att utöva läkaryrket enligt 3 kap. 4§ lagen (1998:531) om 
yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Läkaren skall i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad erfarenhet fastställa att döden inträtt. I enlighet med 
SOSFS (2005:10) skall en människas död fastställas med hjälp av indirekta eller direkta 
kriterier. Uppgiften får inte delegeras eller på annat sätt överlåtas. De indirekta kriterier 
som gäller för fastställande av en människas död med hjälp av indirekta kriterier är att 

                                                 
1 Jesper Hörnberg, Handläggare på Socialstyrelsen, mailkontakt 12 december 2014. 
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en klinisk undersökning av den avlidne skall utföras. De direkta kriterier för 
konstaterande av en människas död som omnämns är inte tillämpbara prehospitalt och 
kommer därför inte att vidare behandlas.  
 
Fastställandet av ett dödsfall skall göras skyndsamt. Tiden för dödens inträde får 
bestämmas med ledning av uppgifter från vårdpersonal, anhöriga eller andra personer 
med kännedom om de aktuella omständigheterna. En läkare får fastställa att döden har 
inträtt utan att personligen ha gjort den kliniska undersökningen, om dödsfallet är 
förväntat på grund av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd med förmodad begränsad 
överlevnad, eller om kroppen uppvisar uppenbara dödstecken i form av förändringar 
som inte är förenliga med fortsatt liv. Enligt SOSFS (2005:10) är förutsättningarna för 
att läkaren inte skall behöva göra undersökningen att en legitimerad sjuksköterska har 
gjort denna undersökning och meddelat läkaren resultatet och läkaren har tillgång till 
relevanta och tidsmässigt aktuella uppgifter om den dödes tidigare medicinska tillstånd. 
 

Verksamhetschefens ansvar 
Enligt 2 § i förordningen (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården 
skall verksamhetschefen se till att det finns regler, rutiner och riktlinjer att följa och att 
dessa sedan efterföljs. Det är verksamhetschefens ansvar att närstående omedelbart 
underrättas när en patient avlider, oavsett platsen för dödsfallet och den avlidnes tidigare 
kontakter med hälso- och sjukvården. Frågan om vem som skall lämna underrättelsen 
och hur detta skall ske måste avgöras i det enskilda fallet med utgångspunkt i att de 
närstående skall visas hänsyn och omtanke. Det behöver nödvändigtvis inte vara en 
läkare som lämnar underrättelsen, utan uppgiften kan utföras av någon annan som 
tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen, en präst eller personal inom hemtjänsten. Dock 
bör den läkare som fastställt att döden har inträtt förvissa sig om att någon lämplig 
person omedelbart underrättar närstående om läkaren inte själv gör det eller kan göra 
det. Trots att det åligger verksamhetschefen att utarbeta riktlinjer, finns det endast 
mycket sparsamt utarbetade riktlinjer för hur ambulanssjuksköterskor skall agera då en 
patient avlidit prehospitalt. I SOSFS (1996:29) finns mycket väl beskrivet det ansvar 
som åligger hälso- och sjukvården i händelse av dödsfall. Dock är det till största delen 
läkares ansvar vid dödsfall som beskrivs. En avsaknad av vad som gäller för övrig 
personal inom hälso- och sjukvården föreligger således i författningstexten. 
 

Sjuksköterskors ansvar vid dödsfall 
Ambulanssjuksköterskan kan således ge de närstående ett dödsbesked med ledning av 
de undersökningar som utförs då döden inträtt. Dödsbeskedet kan då ges till närstående 
utan att läkare sett eller undersökt patienten. Vid oväntade dödsfall prehospitalt måste 
dock läkare komma till platsen och göra ett formellt konstaterande av dödsfallet samt 
skriva nödvändiga dokument i form av dödsbevis, dödsorsaksintyg, obduktionsremiss 
samt i förekommande fall kontakta polismyndigheten för eventuell rättsmedicinsk 
undersökning om oegentligheter kring dödsfallet misstänks. Lagar och författningar är 
mycket tydliga gällande vad som är läkarens ansvar vid dödsfall. Dock står mycket lite 
om vad som är ambulanssjuksköterskans ansvar vid dödsfall.  
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Som ett av flera exempel kan nämnas att behandlingsriktlinjerna för NU1-ambulansen 
(Ambulanscentrum, 2013) inte anger hur ambulanssjuksköterskan ska agera i 
omhändertagandet av en avliden eller dennes närstående. Inget skriftligt stöd finns att ta 
till hjälp för att kunna underlätta för närstående i deras situation. Enligt SOSFS 
(1996:29) ansvarar landstingen och kommunerna för att verksamheten är organiserad så 
att hälso- och sjukvårdens uppgifter, oavsett platsen för ett dödsfall, utförs på ett smidigt 
sätt så att de efterlevandes situation så långt möjligt underlättas. Regler och rutiner på 
olika nivåer inom hälso- och sjukvården bör utarbetas i samarbete med andra instanser 
som kan bli inkopplade vid ett dödsfall, t.ex. socialtjänsten, polis- och 
skattemyndigheterna, Rättsmedicinalverkets rättsmedicinska avdelningar, kyrkogårds- 
och krematoriemyndigheterna samt företrädare för begravningsbyråerna. Det är också 
angeläget att all berörd personal såväl inom hälso- och sjukvården som hos nämnda 
instanser ges god information om gällande bestämmelser och kompletterande lokala 
regler. Behovet av information till ambulanspersonal och personal på akutmottagningar 
samt till personal hos t.ex. sjukvårdsupplysningar och larmcentraler som ofta får svara 
på frågor från allmänheten och vårdpersonalen bör särskilt uppmärksammas.  
 

Lokala behandlingsriktlinjer 
Enligt Ambulanscentrum (2013) finns det riktlinjer som gör det möjligt för 
ambulanssjuksköterskan att avbryta påbörjad A-HLR (avancerad hjärt- och 
lungräddning). De lokala behandlingsriktlinjerna är utformade utifrån de nationella 
etiska riktlinjerna för hjärt- och lungräddning (Svenska Läkaresällskapet, Svensk 
Sjuksköterskeförening & Svenska rådet för hjärt- lungräddning 2013). De lokala 
behandlingsriktlinjerna är utformade och framtagna av den för ambulansverksamheten 
medicinskt ledningsansvariga läkaren. Enligt de lokala riktlinjerna kan det övervägas att 
avstå från återupplivningsförsök vid tillfällen såsom ”obevittnat hjärtstopp med asystoli 
eller PEA (pulslös elektrisk aktivitet) hos patient som uppskattas vara över 80 år samt 
vid ”tydliga tecken till högenergitrauma där patienten är pulslös och utan andning samt 
med asystoli på EKG”. Det finns även tillfällen då behandling är påbörjad där 
ambulanssjuksköterskan kan välja att avbryta behandlingen. Dessa tillfällen är 
exempelvis ”om genomförd A-HLR ej givit något resultat, det vill säga kvarstående 
asystoli eller PEA. I dessa fall kan behandlingen avbrytas efter 20 minuter”. Detta är 
exempel på tillfällen inom ambulanssjukvården där ambulanssjuksköterskan kan bli 
tvungen att möta närstående och lämna dödsbesked.  
 

Etiska problem i samband med dödsbeskedet 
Bremer och Sandman (2009, s. 167-178) menar att etisk kompetens krävs för arbete 
inom ambulanssjukvård. Kompetens behöver inte vara något specifikt utan mer om hur i 
det här fallet ambulanssjuksköterskan handlar i de olika etiska situationerna. Det krävs 
etisk uppmärksamhet i form av att kunna se sådant som är avgörande i olika situationer 

                                                 
1 N står för Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), medan U står för Uddevalla sjukhus  
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för att kunna bedöma rätt. Detta är något som påverkas av tidigare erfarenheter och 
inställningar, värderingar och kunskaper. Den kliniska blicken är en del av att kunna 
uppmärksamma etiska aspekter. Lika viktigt är det att kunna föra en dialog som att 
uppfatta situationen rätt och kunna förklara och informera utan att låta den man talar till 
hamna i underläge. Det finns tillfällen då de närstående upplever samtalet betydligt 
kortare än ambulanssjuksköterskan, trots att tiden är den samma. Därför måste 
ambulanssjuksköterskan kunna argumentera på ett neutralt sätt utan att använda 
medicinska termer samt undvika att vägleda samtalet åt det egna intresset. Andra 
allmänna etiska karaktärer som är viktiga är empati, mod, flexibilitet och tolerans 
(Arlebrink, 2009, s. 37-74; Bremer & Sandman, 2009, s. 173). Arlebrink (2009, s. 103) 
betonar vikten av att vara två i ett samtal. Vid tidspressade situationer inom sjukvården 
finns risken att ta till monolog. Det vårdetiska problemet blir då att mottagaren blir 
passiv och bara tar emot informationen. Detta gör att närstående i en stressad eller 
pressad situation inte ges chans till några frågor. Arlebrink (2009, s. 107) skriver också 
att ”samtalet kan inte bota en sjukdom eller en skada, men det kan bli ett led i botande 
av de själsliga sår sjukdomen eller skadan gett upphov till.”  
 
Lagarna och författningarna som reglerar ambulanssjukvården är tvingande. Landets 
ambulansorganisationer utvecklar lokala behandlingsriktlinjer utifrån lagar och 
författningar. Dessa lokala behandlingsriktlinjer används som stöd i det dagliga arbetet. 
Trots att dessa finns kan det uppkomma tillfällen då det bedöms bättre att riktlinjerna 
frångås. Ett annat vårdetiskt problem kan vara då ambulanssjuksköterskan är i samtal 
med närstående samtidigt som de möts av de yttre resursbegränsningarna. Detta gör att 
platsen ibland lämnas, trots att det finns ett behov av att stanna kvar hos närstående. En 
bidragande orsak till att platsen lämnas kan vara det som Sandman och Nordmark 
(2006) beskriver som vetskapen om att andra väntar på ambulans. Om 
ambulanssjuksköterskor hela tiden förhåller sig professionellt till alla situationer såsom 
beskrivs i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor, skapas goda förutsättningar för 
att undvika etiska problem men också att hantera etiska problem om de skulle uppstå 
(Sjöström & Johansson, 2000). En undersökning som gjorts visar vikten av uppsatta 
styrdokument och riktlinjer. Undersökningen gjordes på patienter som drabbats av ett 
icke-traumatiskt hjärtstopp utanför sjukhus. I riktlinjerna angavs att patienten skulle 
erhålla HLR, intuberas, ges läkemedel och i de fall defibrillering kunde genomföras 
skulle detta också göras. Om patienten inte svarade på behandlingen kunde 
behandlingen avbrytas efter 20 minuter. Dessa riktlinjer upplevdes positivt bland 
ambulanspersonal enligt Morrison, Verbeek, Zhan, Kiss och Allan (2008). Enligt 
Sasson, Forman, Krass, Macy, Kellerman och McNally (2009) har forskning kunnat 
påvisa att endast ett av fem hjärtstopp som sker utanför sjukhus överlever och 
transporteras in till sjukhus. Av de som överlever prehospitalt och transporteras in till 
sjukhus är det endast en av tio som skrivs ut levande från sjukhus. Därför menar de att 
det är av stor betydelse att det finns riktlinjer som talar om för ambulanspersonal när de 
kan avbryta återupplivningsförsök.  
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Förståelsen av sorgeprocessen 
Att lämna ett dödsbesked till någon som inte förväntar sig att få ett dödsbesked skapar 
nästan alltid en krisreaktion hos den som får dödsbeskedet. Detta resulterar ofta i 
känslor som att tappa kontrollen och kan ge sig uttryck i fysiologisk eller social 
oförmåga och till och med arbetsoförmåga menar Roe (2012). En mängd faktorer spelar 
in för hur närstående reagerar på dödsbeskedet. Dessa reaktioner är olika från person till 
person men ger sig ofta yttryck både fysiskt och känslomässigt. Enligt Roe (2012) är de 
yrkesgrupper som med största sannolikhet lämnar ett dödsbesked läkare, sjuksköterskor, 
polis, socialarbetare och präster. Den utbildning dessa olika yrkesgrupper får rörande 
lämnandet av ett dödsbesked är mycket varierande. Dock är det ofta så att utbildning i 
att lämna ett dödsbesked inte ingår i den formella utbildningen, utan det är något 
individen själv får lära sig med hjälp av sin erfarenhet av att lämna dödsbesked. Den 
person som lämnar ett dödsbesked måste ofta göra ett snabbt och svårt byte från att vara 
livräddare till att vara lyssnare och inta en stöttande funktion. Sjuksköterskor har enligt 
Roe (2012) de bästa förutsättningar som finns för att stötta närstående och förse dem 
med information samt guida till den hjälp som de behöver. Den bästa hjälp som 
närstående kan få är möjligheten att tala om det inträffade, få uttrycka sina känslor och 
att någon finns nära. Faktorer som spelade in för hur närstående hanterar dödsbeskedet 
är den dödes ålder, ju yngre desto svårare att hantera, hur förhållandet mellan den döde 
och närstående har varit och vilket ansvar den närstående känner. Olika förhållanden 
kring själva dödsfallet var också något som påverkade närståendes reaktioner. 
Riskfaktorer för en onormal sorgereaktion inkluderar känslor såsom att den närstående 
kunde ha bidragit till dödsfallet genom att inte ha lyssnat tillräckligt på vad den nu döde 
sagt eller inte tolkat signaler från den nu döde på ett riktigt sätt. Den närstående 
skuldbelägger sig själv.  
 
I samband med förlust av en närstående finns alltid en viss overklighetskänsla. Den 
första uppgiften i sorgeprocessen är därför att få den närstående medveten om den döde 
och att det verkligen har hänt, likaså att få närstående att förstå att den döde inte 
kommer tillbaka. Detta är något som närstående måste förstå och acceptera innan de kan 
gå vidare i sin sorgeprocess menar Worden (2006, s.44-53). Sorg kan yttra sig på många 
olika sätt. Detta kan vara viktigt för en ambulanssjuksköterska att veta i samband med 
att de lämnar ett dödsbesked. Sorgeprocesser är individuella och kan te sig olika från 
person till person. Olika uttryckssätt för sorg kan vara nedstämdhet, vrede, skuldkänslor, 
ångest, ensamhet, trötthet, hjälplöshet, chock, längtan, frigörelse, lättnad och 
känslolöshet menar Worden (2006, s.14-18 ). Enligt Rejnö, Danielsson och von Post 
(2012) kan sjuksköterskan bli mer säker i omvårdnadssituationen om denne engagerar 
sig personligt i patientens död och närståendes situation. Ett hastigt dödsfall skapar 
oftast större oro och frågor hos närstående än om det har varit ett väntat dödsfall eller 
avslut efter en längre tids sjukdom. 
 

Sjuksköterskans möte med sörjande 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskan (2005) betonas förmågan 
att kommunicera med närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt. 
Sjuksköterskor skall även kunna informera närstående. Detta kan vara lättare sagt än 
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gjort då ambulanssjuksköterskor kan vara de närståendes första kontakt med sjukvården 
i samband med ett dödsfall. Därmed blir det ambulanssjuksköterskans ansvar och 
uppgift att möta närståendes initiala behov (Bremer, 2009; s. 150-161; Purves & 
Edwards, 2005). Att se en patient avlida och senare möta dess anhöriga och lämna ett 
dödsbesked kan upplevas stressande och oroande för ambulanssjuksköterskan menar 
Bremer (2009, s. 150-161), Purves och Edwards (2005) samt Zalenski, Gillum, Quest 
och Griffith (2006). 
 
Möten med närstående till en avliden inom ambulanssjukvården är oftast olika varandra 
och med varierande tidslängd. Mycket kan påverka vid tillfället då dödsbeskedet ges. 
De faktorer som påverkar kan vara yttre omständigheter, plats samt tidigare erfarenheter 
och kunskap. Hur ambulanssjuksköterskan lämnar dödsbesked och uttrycker sig kan 
visa sig ha stor vikt för hur de närståendes sorgeprocess fortsätter. Ett dåligt 
omhändertagande kan ge de drabbade långtgående negativa konsekvenser i 
sorgeprocessen (Merlevede, Spooren, Henderick, Portzky, Buylaert, Jannes, Calle, Van 
Staey, De Rock, Smeesters, Michem & van Heeringen, 2004; Purves & Edwards, 2005). 
Tillfället då dödsbeskedet ges är också en känsloladdad och speciell situation för 
ambulanssjuksköterskan. Zalenski et. al. (2006) menar att sjuksköterskan är i behov av 
utbildning samt övning för att klara av att vara närståendes stöd i sorgebearbetningen. 
Lika viktigt är att använda rätt ord och veta hur kommunikation skall ske. 
Ambulanssjuksköterskan kan i vissa fall uppleva det svårt att finna rätt ord i 
kommunikationen med en närstående. En osäkerhet om hur ambulanssjuksköterskan 
skall kommunicera med närstående till en avliden uppstår således. Merlevede et al. 
(2004) kom fram till detta efter en studie kring närståendes behov och sorgereaktioner. 
 
Socorro, Tolson och Fleming (2001) nämner vikten av livserfarenhet, erfarenhet av egen 
sorg samt yrkesupplevd sorg i mötet med sörjande närstående. Många sa sig inte vara 
tillräckligt förberedda utbildningsmässigt för att ta hand om plötsligt sörjande trots lång 
erfarenhet. Istället har kunskapen kommit genom yrkeserfarenhet och livserfarenhet 
menade de. Purves och Edwards (2005) påpekar att det saknas utbildning i döds-, 
döende-, sorgeprocesser, kommunikationsförmåga och stresshantering, och att sådan 
utbildning borde genomföras (Purves & Edwards, 2005; Zalenski et al., 2006). 
 
 
PROBLEMFORMULERING 
Allt fler äldre vårdas och avlider i hemmet. Detta gör att ambulanssjuksköterskor möts 
av allt fler dödsfall i sin yrkesvardag. Ambulanssjukvården saknar idag nationella 
riktlinjer kring hanteringen av prehospitala dödsfall. Med tanke på detta är risken att 
omhändertagandet av avlidna och vårdandet av närstående hanteras olika inom 
ambulanssjukvården. Lagar och författningar talar sitt tydliga språk om hur dödsfall 
skall hanteras. Lokala behandlingsriktlinjer kan dock sakna instruktioner om hur 
dödsfall skall handläggas. I samband med dödsbesked är frågan hur avsaknaden av 
lokala behandlingsriktlinjer spelar in i förhållande till hur lagar och författningar 
tillämpas. Ambulanssjukvårdens lokala behandlingsriktlinjer berör först och främst när 
återupplivning skall påbörjas eller när patienten inte är möjlig att återuppliva. Detta kan 
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ambulanssjuksköterskor till viss del stödja sig emot i samband med dödsbeskedet. Att 
lämna och motta ett dödsbesked är dock känsloladdat och svårt. Därför är det viktigt att 
ambulanssjuksköterskor får rätt verktyg för att hantera dessa möten, dels för att de 
själva ska känna sig trygga i denna arbetsuppgift och dels för att närstående ska uppleva 
ett empatiskt och stödjande vårdmöte.   
 
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever att det är 
att lämna dödsbesked. 
 

Definitioner 
Författarna har valt att kalla intervjupersonen för sjuksköterskan. Idag finns det inga 
nationella krav på specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvården vilket 
gör att specialistkompetenserna kan variera mellan ambulanserna i riket. I denna studie 
var intervjupersonerna specialistutbildade sjuksköterskor inom ambulanssjukvård, 
anestesisjukvård och intensivvård samt sjuksköterskor med grundutbildning. För att 
variera språket används ibland begreppet ”ambulanspersonal”. I studien används 
genomgående begreppet ”närstående” istället för anhöriga på grund av att det är ett 
vidare och mer inkluderande begrepp som även omfattar andra än de som genom 
släktskap står patienten nära. 
 
 
METOD 

Kvalitativ intervjustudie 
För att besvara syftet valdes en intervjustudie med öppna frågor. Lantz (2007) beskriver 
att de öppna frågorna möjliggör för intervjupersonen att fritt utveckla vad den tycker 
och känner. I bästa fall främjas intervjupersonen till att resonera med sig själv omkring 
det valda ämnet. Kvale och Brinkman (2009, s. 17) menar att genom användandet av 
öppna frågor kan man på ett beskrivande sätt fånga den intervjuandes uppfattningar och 
upplevelser. Metoden valdes även för att kunna förstå våra intervjupersoners perspektiv 
utifrån deras kunskap och erfarenhet. 
 

Deltagare/ Urval 
Intervjupersonerna har alla varit i situationer där de lämnat ett dödsbesked personligen. 
Var eller hur döden har inträffat var aldrig intressant utan om det berörts i intervjun så 
var det något som intervjupersonen själv nämnde. De tillfrågade sjuksköterskorna är 
valda genom ett bekvämlighetsurval (Polit & Beck, 2008, s. 341). Samtliga var 
verksamma inom en ambulansorganisation i sydvästra Sverige vid tiden för 
intervjuerna. Fördelningen av de sex intervjupersonerna slumpades så som visas i tabell 
1.  
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Tabell 1. Intervjupersonerna (n = 6) 
 
Ålder (år) Antal personer 

20-29 2 
30-39 0 
40-49 2 
50-60 2 

Kön   
Man 3 

Kvinna 3 
Yrkeserfarenhet (år)  

0-9 3 
10-19 1 
20-30 2 

Utbildning  
Grundutbildad sjuksköterska 2 
Specialistutbildad, IVA och anestesisjukvård 1 
Specialistutbildad, ambulanssjukvård 3 
 

Datainsamling 
Ett informationsbrev skickades via mail till verksamhetschefen för det tilltänkta 
ambulansområdet. Brevet innehöll information om studiens syfte, tillvägagångssätt och 
innehåll. Därefter kontaktades verksamhetschefen personligen och denne gav ett 
skriftligt godkännande till studiens genomförande (se bilaga 1).  
 
Intervjupersonerna kontaktades personligen på författarnas arbetsplats, vid besök på 
annan ambulansstation eller per telefon. Syftet med studien förklarades och 
intervjupersonerna tillfrågades om de ville medverka i studien. Därefter fick alla 
informationsbrev via mail innan intervjun (se bilaga 2). Enligt Patel och Davidsson 
(2003, s. 70) är det viktigt att information om studiens syfte och vilka som är ansvariga 
ges via brev och före intervjun och bestämmande av tid och plats. De tillfrågade tackade 
alla ja och fick välja tid och plats för intervjun. En del intervjuades i anslutning till 
arbetsplatsen på ambulansstationen och en del på hemadressen. Då intervjuer 
genomfördes på arbetsplatsen eller i nära anslutning till arbetet var författarna noga med 
att intervjupersonerna inte var i tjänst. Vid samtliga intervjuer valdes ett stilla och ostört 
rum. Lantz (2007) nämner vikten av att välja ett neutralt rum för intervjun som är fredat 
från intrång, telefon eller störande ljud och att även informera om detta innan intervjun 
startar. Intervjupersonerna delades in så att författarna intervjuade tre personer var. 
Innan intervjun startade kontrollerades att intervjupersonerna fått den skriftliga 
informationen, följt av en kortfattad repetition av innehållet. 
 
Intervjuerna inleddes med: ”Beskriv din upplevelse av att lämna dödsbesked”. Genom 
hela intervjuerna följde därefter korta följdfrågor för att få ett mer beskrivande och 
utförligt svar. Det kunde vara följdfrågor som: ”Kan du beskriva hur du upplevde det?” 
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och ”Hur kändes det?”. Intervjuerna ljudinspelades med hjälp av telefoner och varade 
mellan 35-45 minuter. De transkriberades därefter ordagrant. Under intervjuerna gjordes 
även anteckningar för stöd till efterkommande följdfrågor. 
 

Kvalitativ innehållsanalys 
Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys där det latenta 
innehållet tolkades av författarna, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013). 
Analysprocessen består av ett antal begrepp såsom analysenhet, meningsenhet, 
kondensering, kod och kategori. Analysenheten utgör i denna studie en hel intervju 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Författarna lyssnade igenom intervjuerna och 
skrev ordagrant ner dessa. Därefter lästes texterna igenom tills det huvudsakliga 
innehållet var identifierat utifrån syftet. Därefter markerades de meningsbärande 
enheterna i texten, dvs. de textdelar som svarar mot syftet. Genom kondensering 
kortades meningsenheterna ned utan att det huvudsakliga innehållet gick förlorat. 
Kondenseringen gjorde författarna tillsammans. Sedan abstraherades den förkortade 
meningen till koder i form av ord eller kortare meningar som beskrev de 
meningsbärande enheterna (se tabell 2). Koden är en etikett på den urplockade 
meningsenheten och ett hjälpmedel för att kunna reflektera kring innehållet menar 
Lundman och Hällgren Graneheim (2013, s. 189-190). Flera gemensamma koder 
utgjorde därefter en underkategori och flera underkategorier bildade en kategori. Genom 
abstraktionen i bildandet av underkategorier och huvudkategorier görs dessa tillämpbara 
och förståeliga även då textmassan arbetats bort. De koder som framkommit via 
kondensering av meningsbärande enheter kan kopplas till de olika underkategorierna. 
Olika underkategorier bildar sedan en huvudkategori, se tabell 3.  
 
Tabell 2. Exempel på kondensering och kodning 
 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande 
enhet 

Kod 

”Och jag är ju såpass ny också och man 
vågar liksom inte säga det här att man död, 
det är liksom om det är något farligt över det 
lite...” 

Ny i yrket och våga 
inte säga det att man 
är död.  

Vågar inte 
säga det där att 
man är död. 

”När man var yngre och hade mindre 
erfarenhet var det ju svårare. Man visste inte 
hur man skulle göra...” 

Svårare när man är 
yngre och mindre 
erfaren.  

Osäkerhet 
bland de som 
är oerfarna i 
yrke 

vad ska jag säga? Hur ska jag gå till väga, å 
va kan ja, asså, vad kan jag framföra? Så det 
inte blir fel. Å man tänkte rent juridiskt, asså, 
vem få…., asså allt det här hinner ju svämma 
upp i huvvet...” 

Vad skall jag säga och 
hur skall jag göra. 
(Oerfaren)  

Inte färdig 
med egna 
tankar  
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Tabell 3. Exempel på kategorisering 
 
Kod Underkategori Kategori 
Vågar inte säga det där att 
man är död. 

Osäkerhet bland de som är 
oerfarna i yrke 

Blockerad av olika rädslor 

Osäkerhet bland de som är 
oerfarna i yrke 
Inte färdig med egna tankar  
 

Etiska övervägande  
Informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav är de fyra 
huvudkraven vid forskning. Informationskravet innebär att intervjupersonen skall vara 
informerad av forskaren om studiens syfte och vilka villkor som gäller kring den 
aktuella forskningen. Samtyckeskravet innebär att intervjupersonen när som helst kan 
avbryta sitt deltagande och bestämma över sin medverkan. Med konfidentialitetskravet 
menas att inga obehöriga tagit del av datamaterial eller varit delaktiga på ett sätt som 
kan avslöja intervjupersonernas identiteter. Nyttjandekravet betonar vikten av att 
forskningsdata endast används för forskningsändamål och inte för kommersiellt bruk 
(Vetenskapsrådet, 2012, s. 7-14).  
 
Intervjupersonerna fick i god tid skriftlig och muntlig information inför intervjuerna. 
Deltagandet var frivilligt och intervjupersonerna fick information om att de när som 
helst fick avsluta sitt deltagande. Intervjupersonerna fick en samtyckesbilaga att skriva 
under för att ge sitt godkännande till medverkan i studien (se bilaga 2). Allt datamaterial 
har förvarats i författarnas ägo och ingen annan än författarna och handledaren har tagit 
del av materialet. Intervjupersonerna informerades om att alla uppgifter skulle hanteras 
konfidentiellt och att avidentifiering görs för att inte avslöja intervjupersonens identitet. 
Genom avidentifieringen har alla namn och ambulansstationer tagits bort. Efter att detta 
tagits bort bedömdes risken som liten att några skador skulle uppstå. Istället bedömdes 
studiens nytta, i form av mer kunskap om det studerade ämnet, överstiga de potentiella 
riskerna att orsaka skada. En risk som övervägdes var att studien kunde väcka starka 
känslor och att intervjupersonerna kunde säga sådant som de senare kunde ångra 
(Kvale, 1997, s. 88-93).  
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RESULTAT 
De kategorier som framkom efter att ha analyserat samtliga sex intervjuer presenteras i 
tabell 4. 
 
Tabell 4. Resultatöversikt  
 
Kategori Underkategori  

Hinder i vårdmötet 
 

Vara osäker att inte nå fram 
Känna osäkerhet som oerfaren 
Saknar ord 
Känna stress och obehag 
Bära med sig minnen 

Mod att stanna Vara närvarande 
Vara tydlig och ärlig 
Främja trygghet med reflektion 

 

Hinder i vårdmötet 
Sjuksköterskor upplever en osäkerhet i samband med lämnandet av dödsbesked. 
Osäkerhetskänslan kan övergå till en rädsla att inte bli förstådd. I värsta fall blir 
sjuksköterskan hindrad eller blockerad av rädsla. 
 
Kategorin Hinder i vårdmötet byggs upp av underkategorierna: Vara osäker att inte nå 
fram, Känna osäkerhet som oerfaren, Saknar ord, Känna stress och obehag och Bära 
med sig minnen. 
 

Vara osäker att inte nå fram 
Sjuksköterskorna uttrycker att de känner osäkerhet över om de når fram till närstående 
eller inte. Osäkerhetskänslan bottnar bland annat i språksvårigheter. Närstående kan tala 
ett språk sinsemellan som sjuksköterskan inte behärskar vilket kan göra det svårt att 
förstå vad närstående vill eller säger. Detta i sin tur gör det svårt för sjuksköterskan att 
veta om närstående tagit till sig informationen som de fått i mötet. De sa sig ofta undra 
ifall närstående förstått vad denne sa och om de accepterade det eller huruvida de 
närstående helt enkelt inte vill förstå och acceptera.  Kulturella skillnader är något som 
ansågs skapa osäkerhet. Att inte förstå närståendes behov när kulturella skillnader råder 
upplevs som frustrerande. Oberoende av kulturella skillnader så upplever de en 
osäkerhet över att inte nå fram med sitt budskap vid lämnandet av dödsbeskedet då 
närstående inte tycks acceptera det som sägs.  
 

”Ibland är det ju svårt. Man vet inte om man nått fram. Jag tycker det är 
speciellt svårt med olika kulturer. Man vill ju inte klampa in och förstöra”. 
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Känna osäkerhet som oerfaren 
Som oerfaren sjuksköterska inom ambulanssjukvården upplevs det svårare att lämna ett 
dödsbesked. Detta på grund av att en erfarenhetsbank inte hunnit byggas upp och att det 
i vissa fall upplevs som begränsande att vara ung och osäker i sin professionsroll. 
Oerfarenhet skapar en osäkerhet som gör att den oerfarna inte vet vad som är lämpligt 
att säga till närstående och inte vet vad som är rimligt att göra. De upplever även en 
rädsla för att göra fel och att göra en svår situation ännu svårare. De beskriver det som 
att de inte är färdiga med sina egna tankar. Först när man är färdig med egna tankar om 
livet och döden anser de att de kan göra ett bra jobb med att ta hand om närstående till 
någon som avlidit. Då upplever de istället en trygghet i att lämna ett dödsbesked.  
 

”Då var man ju ung och osäker va. Visste inte så mycket. Nu har man ju 
hunnit med en del och hunnit tänka färdigt själv också om livet och om 
döden”. 

Saknar ord 
Det finns också andra upplevelser som rör svårigheter i samband med att lämna 
dödsbesked. Det är generellt sett svårare att lämna ett dödsbesked då det rör sig om 
yngre personer som avlidit. Reaktionerna hos närstående upplevs som kraftigare och 
kravet på sjuksköterskorna upplevs därmed öka. Det är också en skillnad mellan 
naturliga dödsfall och självmord. Vid självmord upplevs ett mått av otillräcklighet. 
Sjuksköterskorna beskriver att de i många av dessa fall inte kan svara på närståendes 
frågor och att de inte kan göra allt för närstående. Vid vissa dödsfall upplever 
sjuksköterskan det som svårare att veta vad de ska säga. Det kliniska och faktamässiga 
upplevs oproblematiskt medan det medmänskliga samtalet ibland kan upplevas som 
svårt. Oftast tycks detta bottna i att närstående är blockerade av själva händelsen och det 
dödsbesked de just mottagit. 
 

”Alla dödsfall är ju olika. Jag tycker det är svårast när det rör sig om 
självmord eller att det är yngre personer som dött”. 

Känna stress och obehag 
Känslor av stress och obehag vid lämnande av dödsbesked kan uppstå av flera skäl. 
Sjuksköterskorna påpekade att det saknas riktlinjer och verktyg för hur de skall ge ett 
dödsbesked till närstående. Detta menar de skapar en stress och obehagskänsla för vad 
som var rätt och fel i samband med överlämnandet av dödsbeskedet.  
 
Att arbeta i en organisation med ständiga förändringar var något som sjuksköterskorna 
upplever som stressigt. Att under ett informationstillfälle, få till sig om sparkrav, 
sparbeting och förändringar i arbetsorganisationen och sedan åka ut på 
ambulansuppdrag och lämna ett dödsbesked, skapar en negativ känsla över individens 
framtida roll i organisationen vilket upplevs som stressande i mötet med närstående i 
samband med att lämna ett dödsbesked. 
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Sjuksköterskan upplever en skillnad mellan att lämna dödsbesked på dagen jämfört med 
natten. Att sent på natten, eller tidigt på morgonen behöva ge närstående ett dödsbesked 
upplevs som jobbigare än under dagtid. Detta för att sjuksköterskan själv var trött och 
inte lika alert som på dagen. 
 

”... så jag trampade riktigt i klaveret. Det har levt i mig ända sen 
dess...//...har jag ju med mig hela tiden”. 

Närstående reagerar ofta olika i samband med att de tagit emot ett dödsbesked. Det 
finns de som skriker, de som är tysta, de som är aggressiva och de som är lugna. Att inte 
veta innan hur reaktionen kommer att bli upplever sjuksköterskorna som stressigt och 
obehagligt. Detta är inget som de kunde förbereda sig för, utan bara vara medveten om 
att reaktionerna är olika.  
 
Slutligen upplevs även stress då kollegor och närstående förväntar sig mer av dem än de 
känner att de kan göra eller säga.  
 

Bära med sig minnen 
Att lämna ett dödsbesked tar tid. Sjuksköterskorna upplever att de inte bara kan säga att 
någon är död och åka därifrån utan det är ett samtal som tar längre tid än man tror. Detta 
gör att de upplever att det tar mycket kraft och energi och de känner sig psykiskt trötta 
efteråt. Kvar finns ofta en undran över om de gjort eller sagt rätt när de lämnat ett 
dödsbesked.  
 
Sjuksköterskorna säger att de ofta bär med sig sitt möte med lämnande av dödsbeskedet 
under arbetspasset. Denna upplevelse kan vara olika, men sjuksköterskorna upplever att 
de ofta bär med sig dessa upplevelser mer än andra ambulansuppdrag. Denna upplevelse 
med sorg inblandat försöker de undvika att bära med sig till kommande uppdrag så att 
det inte skall påverka dem negativt i vårdmötet. Ibland kan det dock vara svårt att tränga 
undan upplevelsen och denna bärs med även under andra ambulansuppdrag. 
 

”Att man, man vill ju att det ska bli så bra som möjligt. Ibland kan man ju 
nästan känna hur sorgen fyller rummet. Men man får skala bort, tänka bort 
allt och göra det så bra det går”.  

 

Mod att stanna 
Sjuksköterskorna upplever att de i samband med dödsbeskedet måste ha modet att 
stanna hos och med de närstående. Att förstå och på så sätt ta sig tid för närstående i 
mötet anser sjuksköterskorna betydelsefullt. Likaså att vara förklarande och förstående 
inför närstående upplevs som viktigt.  

 



18 

Kategorin: Mod att stanna byggs upp av underkategorierna: Vara närvarande, Vara 
tydlig och ärlig och Främja trygghet med reflektion. 
 

Vara närvarande  
Efter att ett dödsfall inträffat är risken ofta att fokus hamnar på det materiella och att 
plocka ihop all utrustning som använts, istället för att fokusera på de närstående. 
Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt att ta sig tid för närstående i ett 
dödsbeskedsögonblick. De upplever det betydelsefullt att sitta ner och att prata och att 
svara på frågor från närstående. De nämner att alla frågor inte kommer med en gång, 
utan ibland kan det behövas tid för att sitta ner och dricka en kopp kaffe med närstående 
och inte låta sig påverkas av situationen utanför rummet. Det gäller att kunna 
”avskärma” sig eftersom sjuksköterskorna kan ha varit på ett allvarligt olycksfall innan 
eller hör att det händer något anmärkningsvärt på ambulansradion under tiden de är på 
plats hos närstående. Då är det viktigt att inte låta sig påverkas, utan försöka vara i nuet. 
Sjuksköterskorna nämner att det är viktigt att ge närstående tid i mötet och inte lämna 
dem för fort utan våga vara kvar och inte låta sig störas.  
 

”Jag låter det, jag rent ut sagt skiter i det. Dom ringer och tjötar att det 
trycker på, ja det är… Om hela världen ramlar ner, så då förstår jag, men om 
det är vanliga larm, vanliga transporter typ, nej, nej, vi är här nu, så då är 
det, det som gäller”. 

Att i svåra stunder sitta ner, ta sig tid och att hålla om och vara nära samt visa välvilja, 
empati och delaktighet är något som sjuksköterskorna upplever som viktigt i samband 
med dödsbeskedet. 
 
Att visa sig delaktig trots att det inte är sjuksköterskornas närstående som är död är 
viktigt. Även att visa att de förstår sorgen, upplevs som bra i samband med 
dödsbeskedet. Genom att titta varandra i ögonen och bekräfta närståendes sorg menar de 
att närstående upplever att de gör något bra. Det handlar inte alltid om att göra något på 
ett visst sätt utan istället göra så gott de kan utifrån situationen.  
 

”Att man, eller vi lyssnar av och försöker förstå anhöriga. Att vi är ärliga 
mot anhöriga och säger hur det ligget till”. 

Vara tydlig och ärlig 
Sjuksköterskorna anser att det är viktigt att vara tydlig och tänka på hur de talar och 
formulerar sig inför närstående i samband med dödsbesked. Som sjukvårdskunnig är det 
lätt att blanda in medicinska termer vilket kan vara ett oförståeligt och främmande språk 
för närstående, som därför inte förstår samtalet. Sjuksköterskorna betonar att det är 
viktigt att de ”menar” vad som sägs och förklarar vad som gjorts innan och varför de 
handlat som de gjort. Detta minskar missförstånden och förbättrar även närståendes 
sorgebearbetning anser de. Genom att upprepa sig och hela tiden återkomma till kärnan, 
att någon dött, kan närstående gå vidare i sorgeprocessen. Tydlighet i kommunikationen 
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kan vara både verbal och icke-verbal kommunikation, men är båda lika viktiga i 
samband med dödsbeskedet upplever sjuksköterskorna.   
 

”Ja man, man vill ju ge information alltså. Så bra information som går. Sen 
vet man ju av erfarenhet att anhöriga behöver mycket information”. 

Sjuksköterskorna talar även om att vara ärlig inför närstående. Att vara ärlig menar de är 
att undvika att linda in svaren vid närståendes frågor. Genom att vara så tydlig och ärlig 
som möjligt och svara så att närstående förstår är viktigt. Likaså att vara sig själv och 
samtidigt professionell i situationen är några positiva egenskaper som nämns. Detta 
tillsammans med tydlighet gentemot närstående upplever de som något positivt vid 
dödsbeskedstillfället. 
 

”Det är viktigt att vara…//…vara professionell i situationen. Att man, eller 
vi lyssnar av och försöker förstå anhöriga. Att vi är ärliga mot anhöriga och 
säger hur det ligget till” 

Främja trygghet med reflektion 
Genom tidigare utbildning inom sorgebearbetning, möten med sörjande samt 
yrkeserfarenhetsmässig kunskap och förståelse skapas erfarenheter, vilket ger en 
trygghet i yrket. Mötet med närstående underlättas med hjälp av yrkesutbildning men 
även av att sjuksköterskorna är personligt trygga och har förståelse kring situationen. 
All erfarenhet spelar in och kan användas. Genom att jobba nära döden skapas en 
kontinuerlig lärandeprocess.  
 
Sjuksköterskorna nämner även fördelarna med om de själva funderar över ämnen som 
livet och döden. Genom detta blir då inte själva samtalet så känslopåverkat utan istället 
finns en inre trygghet hos dem vilket styrker dem i samtalet. De menar även att 
oberoende av om de har lång eller kort erfarenhet så är det viktigt att gå till sig själv för 
att fråga sig hur jag vill bli mottagen vid lämnandet av ett dödsbesked. Allt detta skapar 
en trygghet inför framtida möten.  
 
Med hjälp av erfarenhet och med tiden i yrket skapas strategier i arbetet. Det kan handla 
om att ta tillvara sina erfarenheter och lära sig av dem och ta med dem till nästa tillfälle, 
för att då förbättra sig själv och hjälpa den man möter. Detta är något som byggs upp 
genom åldrande och mognad och skapar en trygg sjuksköterskeroll. En sjuksköterska 
uttryckte det på följande sätt: 
 

”Att man har skapat sig en inre bild av vilket som är bra på nått sätt, över 
tid”. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013, s. 187-202) är det viktigt i kvalitativa 
studier att förhålla sig till begreppen giltighet, tillförlitlighet, överförbarhet och 
delaktighet. Dessa används för att stärka trovärdigheten i kvalitativa studier.  
 
Eftersom syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att lämna 
dödsbesked, valdes en kvalitativ ansats för studien. Kvalitativ intervju bedömdes som 
lämplig metod. Kvalitativa ansatser har som syfte att uttyda och förstå hur och på vilket 
sätt ett fenomen erfars menar Nyberg (2000). Efter diskussion valdes ett ämne som hade 
med döden att göra. Det diskuterades om studien kunde göras på något annat sätt eller 
med andra hjälpmedel. En kvantitativ enkätstudie valdes bort på grund av att författarna 
ville få möjligheten att följa upp eventuella frågor och komma närmare den personliga 
upplevelsen kring studiens syfte.   
 
Intervjupersoner valdes ut utifrån bekvämlighetsurval enligt Polit och Beck (2008, s. 
341). Enligt Polit och Beck (2008, s. 341) är nackdelen med bekvämlighetsurvalet att 
det är en svårighet att överföra det framkomma resultatet till en större grupp. Detta på 
grund av att det är oklart ifall de intervjupersoner som deltagit kan representera alla 
sjuksköterskor. Detta kan ha försvagat tillförlitligheten i studien på grund av att 
tillfälligheter kan ha påverkat urvalet.  
 
Alla intervjuer startade med en öppen fråga för att få intervjupersonen att berätta om 
sina upplevelser av att lämna dödsbesked. Lundman och Hällgren Graneheim (2013, s. 
188) skriver om vikten av att komma åt en detaljerad beskrivning och att sanningen 
finns i betraktarens öga. Under intervjun ställdes följdfrågor för att få en mer detaljerad 
beskrivning av upplevelsen att lämna dödsbesked. Risken var att följdfrågorna kunde 
bli ledande istället för strävan med öppna följdfrågor. Patel och Davidsson (2003) 
menar att det är den som intervjuar som skall hålla ihop samtalet så att det knyter an till 
syftet med intervjun och få en så fyllig bild som möjligt av intervjupersonens 
erfarenheter. Enligt Patel och Davidsson (2003, s. 77-82) finns det en risk att bandade 
intervjuer kan påverka intervjupersonernas svar. Intervjusituationen kan göra att 
intervjupersonerna inte blir lika spontana utan istället mer formella. Detta har 
författarna tagit i beaktande och försökt fånga personliga men samtidigt detaljerade och 
beskrivande svar från intervjupersonerna. Författarna har även strävat efter att hålla 
intervjuerna så lättsamma som möjligt för att undvika formella svar. Författarnas 
bristande erfarenhet i intervjuteknik kan ha påverkat tillförlitligheten negativt. Lundman 
och Hällgren Graneheim (2013, s. 187-202) menar att det inte behöver vara en nackdel 
att använda olika intervjutekniker bara man har samma syfte. Det kan istället vara en 
fördel då man kan få olika variationer av upplevelsen av studiens ändamål. Efter 
intervjuerna transkriberades de så fort som möjligt, allt för hålla samtalet och 
atmosfären runt omkring i minnet och minska risken för att något missades.  
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Efter första och andra intervjun bedömdes om det fanns tillräckligt med data inom det 
valda området. Efter uppföljningen bedömdes att det fanns meningsbärande enheter 
som svarade mot syftet och författarna valde därför att intervjua sex personer. Kvale 
och Brinkman (2009, s. 90-92) menar att det kan skifta i deltagarantalet beroende på tid 
och resurser samt undersökningens syfte.  
 
Med tanke på författarnas bristande erfarenhet av att skriva magisteruppsats och 
studiens begränsade tid så har detta påverkat resultatet av intervjuerna, till exempel 
mängden av kvalitativt innehåll från intervjuerna vilket har påverkat tillförlitligheten 
och överförbarheten. Intervjupersonernas spridning avseende kön, ålder och år i yrket 
berodde helt och hållet på slumpen. Variationen bedöms ha stärkt giltigheten då det 
finns en spridning i livs- och yrkeserfarenhet hos båda könen.  
 
Författarnas erfarenhet av ambulanssjukvård diskuterades och om förförståelsen skulle 
komma att distrahera det framkomna resultatet i analysprocessen. Enligt Lundman och 
Hällgren Graneheim (2013, s. 187-202) så inkluderar förförståelsen teoretisk kunskap, 
tidigare erfarenheter och förutfattade meningar. Med hjälp av förförståelse så menar de 
att det finns risk att man påverkas av sitt undermedvetna. Detta genom att man förstår 
sin intervjuperson i sammanhanget utan att be personen utveckla det mer detaljerat och 
med egna ord. Författarna har varit medvetna om risken för omedvetna tolkningar vid 
intervjutillfället på grund av att flera intervjupersoner arbetar på samma arbetsplats som 
författarna. Risken har diskuterats från början men trots detta har förförståelsen varit 
svår att bortse ifrån. Detta kan ha påverkat resultatets tillförlitlighet och giltighet 
negativt. Samtidigt har författarna kunskap och erfarenhet av det valda området, vilket 
ändå kan ses som en styrka för studien. 
 
Materialet analyserades enligt Graneheim och Lundman (2004). En svårighet under 
själva analysarbetet var att det framkomna datamaterialet skulle vara ömsesidigt 
uteslutande. Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2013, s. 187-202) är detta en 
svårighet då texter som handlar om upplevelser är sammanflätade, dvs. data kan passa 
in under två eller flera kategorier. Författarna försökte att placera data under så lämplig 
kategori som möjligt men trots detta finns det risk för viss upprepning. Författarna har 
flera gånger läst igenom de transkriberade intervjuerna samt varit noga med att inte 
ändra något utan utgått ifrån intervjupersonernas egna ord. Därefter har det i resultatet 
kontinuerligt lagts in citat för att stärka studiens giltighet. Det finns ändå risk att det 
skulle blivit skillnad i resultatet ifall någon annan gjort undersökningen med samma 
metod.  
 
Genom innehållsanalys har författarna strävat efter att vara så textnära som möjligt, för 
att minska risken för tolkningar. Lundman och Hällgren Graneheim (2013, s.187-202) 
påtalar att det finns en risk att man tappar helheten, men samtidigt nämner de att 
tolkningar behövs för att få forskningen begriplig och meningsfull. 
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Resultatdiskussion 
I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde blandade känslor i samband med att 
dödsbesked lämnas. Det kunde variera mellan negativa och positiva känslor. Negativa 
känslor upplevdes genom en osäkerhet framför allt hos oerfarna sjuksköterskor samt 
även känslor som stress och obehag. Att vara ”oerfaren sjuksköterska” nämns vid ett 
flertal gånger i resultatet och förklaras genom att man saknar tillräckligt med 
livserfarenhet och yrkeserfarenhet. Detta beskrivs likt kategorin som hinder i vårdmötet. 
Positiva känslor upplevdes genom sjuksköterskornas handlande så som att vara trygg 
emot närstående i lämnandet av dödsbeskedet. Att vara närvarande och tydlig emot dem 
är viktigt. Detta beskrivs som att sjuksköterskorna skapade mod att stanna kvar hos 
närstående.  
 

Hinder i vårdmötet 
Ambulanspersonalen i en tidigare studie poängterar vikten av att kommunicera med 
närstående, speciellt då ett dödsfall sker utanför sjukhus. Många i ambulanspersonalen 
uppgav att de får minimal utbildning och övning i kommunikation när det gäller att ge 
ett dödsbesked (Douglas, Cheskes, Feldman & Ratnapalan, 2012). Sjuksköterskorna i 
föreliggande resultat upplevde obehag, otillräcklighet och kände sig obekväma i 
samband med överlämnandet av ett akut dödsbesked. De kände även rädsla att säga 
något fel inför närstående i samband med överlämnandet av dödsbeskedet. Detta resultat 
bekräftas av tidigare studier som visar att ambulanspersonalens upplevelser kring 
dödsögonblicket och att lämna dödsbesked är något som är både oroande och stressande 
(Bremer, Dahlberg & Sandman, 2012; Purves & Edwards, 2005; Zalenski, Gillum, 
Quest & Griffith, 2006). Douglas et al. (2012) menar att ambulanspersonalen uttryckte 
känslor som hjälplöshet, obehag och att vara obekväm i situationen med att lämna ett 
dödsbesked. I svåra situationer är risken större för långvarig psykisk stress och för att 
förhindra detta föreslår Dyregrov (2002, s. 256-258) stöd från ledning och kollegor.  
 
Resultatet visade att avsaknaden av tydliga riktlinjer och kunskap om lagar och 
författningar för att hantera situationer kring dödsbesked och omhändertagandet av 
närstående skapade en obehagskänsla av att göra fel. Det nämns också vikten av att 
finnas tillhands för närstående och kvarstanna på plats för deras skull. Detta för att 
närstående skulle kunna komma med fler frågor och eventuell uppföljning i samtalet. 
Vikten av att ta sig tid vidhölls trots att sjuksköterskorna upplevde att de kunde känna 
sig påverkad av yttre faktorer och kunde behövas på annat ambulansuppdrag. Merlevede 
et al. (2004) anser att uppföljningsinformation är viktigt för närstående i kris som har 
efterkommande frågor. Även LeBrocq, Charles, Chan och Buchanan (2003) anser att 
information både till personal och närstående är viktigt. De nämner även vikten av 
uppföljning för både närstående och personal en tid efter ett dödsfall. McLaughlin, 
Melby och Coates (2013) listar vad de anser viktigt för ambulanssjuksköterskan i 
omhändertagandet av närstående till någon som dött. De påpekar behovet av utbildning 
inom akutsjukvården. Detta utbildningsbehov kan tillgodoses med utbildnings- och 
övningsprogram samt ett obligatoriskt avlastningssamtal med personal som varit 
inblandade vid ett dödsfall eller omhändertagandet av närstående. McLaughlin et al. 
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(2013) anser dessutom att uppföljningsprogram för närstående är något som bör 
övervägas. 
 
Resultatet visade att reaktionerna från närstående varierade och var individuella. Vissa 
reagerade genom att vara tysta och andra genom att skrika och bli arga. Att möta 
närstående utan att veta hur de kommer att reagera var stressande och fyllt med obehag. 
Worden (2006, s. 31-40) beskriver närståendes reaktioner som att de upplever en 
overklighetskänsla. Detta är något som framför allt drabbar närstående i samband med 
ett snabbt och oväntat dödsfall. Genom att prata med och informera den närstående 
menar Worden (2006, s. 31-40) att det skapas en medvetenhet hos den närstående som 
drabbats av overklighetskänsla. Detta är det första som måste göras innan de kan ta itu 
med förlustens känslomässiga inverkan.   
 
Resultatet visar att sjuksköterskor inom ambulanssjukvården ofta bär med sig minnen 
från möten då de lämnat dödsbesked, vilket i sin tur bärs med till kommande 
ambulansuppdrag. Douglas et al. (2012) menar att den prehospitala miljön är unik och 
kan betyda utmaningar av många olika slag. Ambulanspersonalen upplever det svårt att 
ställa om sig från en klinisk roll till en stödjande roll efter det att en patient dött. 
Dödsfall som skett via trauma, oväntat, med möjlighet att förebygga, barn inblandat, om 
det var första gången personen var med om det eller en situation som 
ambulanspersonalen kan identifiera sig själva med, upplevs som svårare och mer 
stressfyllda än andra situationer då ambulanspersonalen skall ge ett dödsbesked. Detta 
kan jämföras med föreliggande studies resultat då sjuksköterskorna upplevde en 
stressande och negativ känsla av att arbeta i en organisation som ständigt förändras och 
med sparbetingsåtgärder som kunde påverka deras professionsroll.   
 

Mod att stanna 
Ur resultatet framkommer det positivt när närstående får tydlig och ärlig information i 
samband med att dödsbeskedet lämnas. Bremer (2012) menar att ambulanspersonalen 
på ett tydligt och empatiskt sätt skall/bör informera närstående kontinuerligt under tiden 
de är på plats i samband med dödsfall. Det kan även vara fördelar att ge kort och tydlig 
information vid ett flertal tillfällen, för att närstående skall känna sig informerad och 
bekräftad (Bremer, 2012; Dyregrov, 2002, s. 97-100). För att underlätta närståendes 
fortsatta sorgeprocess i ett längre perspektiv påtalar Merlevede et al. (2004) vikten av ett 
omhändertagande av närstående på ett godartat sätt för att undvika konsekvenser som 
kan påverka dem värre i den redan chockfyllda situationen. Resultatet påvisade att 
genom att använda lätt förklarad konkret fakta och så tydlig information som möjligt så 
minskar risken för missuppfattningar enligt sjuksköterskorna. I resultatet framkom även 
vikten av att vara närvarande och att stanna kvar på platsen hos närstående. Att vara 
närvarande och sitta hos den närstående och ge dem tid var något som gav en positiv 
känsla hos sjuksköterskorna. Detta stärks av Enqvist och Bengtsson (2005, s. 103-107) 
när de skriver om att möta människor i kris om vikten av att närvara i mötet. Detta görs 
genom att vara delaktig i mötet, lyssna och se samt vara lyhörd för den andres signaler 
och behov.  
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Erfarenhet skapar mod 
Resultatet visade att tidigare erfarenhet och kunskap av att lämna dödsbesked är viktigt. 
Som oerfaren upplevdes det jobbigare och en känsla av att inte våga föra samtalet i 
mötet med närstående. Genom att ha längre erfarenhet av att lämna dödsbesked var 
upplevelsen att det fanns en bättre förståelse för närståendes situation. Erfarenheten 
skapade kunskap om närståendes reaktioner men även de egna reaktionerna i samband 
med lämnandet av dödsbeskedet. Erfarenheten skapade en trygghet för sjuksköterskorna 
inför mötet med närstående. Liknande resultat har funnits av Socorro, Tolson och 
Fleming (2001) och Douglas et al. (2012) som i sina studier understryker vikten av 
erfarenhet av tidigare dödsbesked vid mötet med närstående. I föreliggande resultat 
framkom att sjuksköterskorna, genom att samla all sin erfarenhet i en så kallad 
kunskaps- eller erfarenhetsbank, kunde ta till vara sin erfarenhet och använda den som 
stöd vid kommande situationer. Att inte ha en kunskaps- eller erfarenhetsbank ser 
sjuksköterskorna med kort erfarenhet som en brist hos sig själva. Innebörden av att vara 
”oerfaren” beskrevs bland annat som att vara helt ny i yrket men även som att vara 
sjuksköterska med ambulanserfarenhet men utan att ha varit med om något dödsbesked. 
Scott (2013) skriver att kunskaperna från de som är erfarna skall tas tillvara och 
användas så att de som är mindre erfarna kan ta del av dessa och dra lärdom av dem. 
Man bör även fundera över sina egna styrkor och kunskaper i mötet med närstående. 
Allt detta för att vidareutveckla sjukvårdspersonalen i möten med sorg inblandat. 
Genom erfarenhet och kunskap av att ha lämnat dödsbesked tidigare upplevde 
sjuksköterskorna att de kan ta tillvara på detta för att använda det som strategier för 
bättre framtida möten. Dyregrov (2002, s. 229-232) menar att kontinuerligt med 
erfarenheten så ökas förmågan att sortera och bearbeta intryck som uppkommer i dessa 
situationer. Douglas et al. (2012) uppger att ambulanspersonalens tidigare erfarenheter 
spelar in på hur de hanterar sina egna känslor under en stressfylld situation så som att 
lämna ett dödsbesked samt att personliga erfarenheter spelar en stor roll för hur 
kommunikationen med närstående sker. 
 
 
SLUTSATSER 
Känslor av stress och obehag var något som sjuksköterskorna upplevde i situationer då 
dödsbesked lämnades. Att inte på förhand veta de närståendes reaktioner var även det 
något som påverkade dem negativt. En bristande erfarenhet av att inte ha lämnat 
dödsbesked tidigare var även det något som påverkade och skapade obehag. Ovetskapen 
om hur de själva skulle reagera och vad de vågade säga till de närstående skapade en 
osäkerhet som var specifikt uttalad hos de oerfarna menade sjuksköterskorna. Positivt 
laddade känslor upplevde sjuksköterskorna när de gav sig tid för närstående. Att ge sig 
tid var till exempel att sitta ner och inte stressa i mötet med närstående. Tydlighet och 
ärlighet inför närstående var också det något som upplevdes bra. Sjuksköterskorna 
påpekade även vikten av att ha en personlig trygghet, vilken som speglar vad man har 
med sig från tidigare erfarenheter både i yrket men också privat.  
 
Vidare forskning behövs inom ämnet, speciellt avseende sjuksköterskornas önskemål 
om bättre kunskap och övning i lämnandet av dödsbesked. En interventionsstudie skulle 
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kunna ge kunskap om utbildning och övning leder till mer positiva erfarenheter av att 
lämna dödsbesked.  
 

Kliniska implikationer 
Utifrån denna studie bör följande punkter beaktas:  
 

- Tydliga riktlinjer kan stödja ambulanssjuksköterskans agerande i fall då de 
tvingas lämna ett dödsbesked.  

 
- Ett informationsmaterial som ambulanssjuksköterskorna kan gå igenom 

tillsammans och senare lämna till närstående bör tas fram. Detta 
informationsmaterial skulle innehålla viktiga kontaktuppgifter samt praktisk 
information om vad som händer nu och på sikt. 

 
- Ett forum för kollegialt erfarenhetsutbyte bör inrättas. I detta forum skulle 

erfarenheter och upplevelser kunna tas tillvara och delges hela kollegiet. Ett sätt 
för detta skulle kunna vara att ambulanssjuksköterskan har möjlighet till 
kollegial handledning i strukturerad form. 

 
- En utbildning för ambulanssjuksköterskan är önskvärd om hur olika kulturer 

hanterar döden och hur de kan göra för att möta deras behov. 
 

- Utbildning i krishantering och sorgebearbetning kan främja 
ambulanssjuksköterskans förmåga att skapa ett vårdande möte med närstående. 
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Bilaga 1 

Verksamhetschefs godkännande av datainsamling  
 
Vi är två sjuksköterskor som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med 
inriktning mot ambulanssjukvård, Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör 
vi ett examensarbete på avancerad nivå. Syfte med examensarbetet är att belysa 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvårdens upplevelse av att lämna dödsbesked.  
Hur upplever sjuksköterskor inom ambulanssjukvården det att ge närstående ett 
dödsbud i en ofta kaotisk situation? 
 
Metoden i examensarbetet är en kvalitativ intervjustudie.  
Datainsamling kommer att ske som intervjuer av sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården.  
 
Vi önskar intervjua 6-8 sjuksköterskor inom ambulansverksamhet med varierande antal 
år inom yrket samt blandat kvinnor och män. Vi söker deras upplevelse av att lämna 
närstående ett dödsbesked. Intervjuerna kommer att genomföras dagtid på plats som 
bestäms av intervjupersonen. Intervjuerna beräknas ta cirka 45 minuter. 
 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. Informerat 
samtycke kommer att inhämtas skriftligt från deltagaren innan intervjun inleds. 
Deltagaren kan när som helst ta tillbaka sitt samtycke med omedelbar verkan och utan 
motivering. Intervjuerna kommer att avidentifieras och därmed behandlas konfidentiellt. 
Ingen obehörig kommer att ha tillgång till datamaterialet. Deltagandet i vårt 
examensarbete kommer inte att på något sätt påverka deltagarnas fortsatta arbete som 
sjuksköterska i ambulans. 
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Hälsningar  
 
 
 
__________________________         __________________________  
Svante Lagerlöf                     Tomas Olsson  
E-post: svantelagerlof@hotmail.com          E-post tomas.p.olsson@vgregion.se  
Tfn 073-317 21 17          Tfn 070-574 12 07  
Handledare  
Kristina Lundberg 
Doktorand  
Institutionen för vårdvetenskap  
Högskolan i Borås  
E-post: Kristina.Lundberg@hb.se  
Tfn 033-435 45 08 
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Godkännande  
Undertecknad verksamhetschef godkänner härmed att Svante Lagerlöf och Tomas 
Olsson genomför datainsamling inom ramen för vad som ovan beskrivits.  
 
Trollhättan 2014-11-18  
 
 
 
 
_______________________________  
Ulf-Peter Lundberg  
Verksamhetschef 
Akutkliniken 
NU-sjukvården 
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Bilaga 2 

Att lämna dödsbesked 
− en intervjustudie med sjuksköterskor inom ambulanssjukvården 

 
Vi är två studenter som studerar på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 
mot ambulanssjukvård vid Högskolan i Borås. Som en del i denna utbildning gör vi ett 
examensarbete på avancerad nivå där Du ombeds delta.  
Syftet med vårt examensarbete är att beskriva hur sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården upplevelse av att lämna dödsbesked. 
Årligen dör drygt 90000 personer i Sverige. Ett antal av dessa dödsfall sker prehospitalt, 
vilka sjuksköterskor inom ambulanssjukvården blir delaktig i ett stort antal av. Genom 
detta blir ambulanssjuksköterskan tvungen att möta och bemöta närstående i många 
svåra och komplexa situationer. Vi är därför intresserade av att höra mer omkring de 
situationer då sjuksköterskor inom ambulanssjukvården lämnar ett dödsbesked, och hur 
sjuksköterskor inom ambulanssjukvården upplever detta. 
Som metod för vårt examensarbete har vi valt att göra en kvalitativ intervjustudie.  
Datainsamling kommer att ske genom kvalitativa intervjuer med sjuksköterskor inom 
ambulanssjukvården. Intervjuerna kommer att spelas in och beräknas ta ca 45 minuter. 
Intervjuerna avses ske på Din arbetsplats efter överenskommelse.  
Inklusionskriterier för deltagande i vårt examensarbete är att Du som deltagare 
sjuksköterska inom ambulanssjukvård. 
Ditt deltagande är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din medverkan utan 
motivering. Du kommer att få lämna Ditt informerade samtycke skriftligt innan 
intervjun inleds. Du kan när som helst ta tillbaka Ditt samtycke med omedelbar verkan 
och utan motivering. Din intervju kommer att avidentifieras och därmed behandlas 
konfidentiellt. Ditt deltagande kommer inte att på något sätt påverka ditt fortsatta arbete 
som sjuksköterska inom ambulanssjukvården. Ingen obehörig kommer att ha tillgång till 
datamaterialet. Inför intervjutillfället önskar vi att Du tänker tillbaka på tillfällen där Du 
gett närstående dödsbesked.  
Vi handleds i examensarbetet av nedanstående handledare. 
 
Hälsningar 
 
 
________________________                 _________________________ 
Svante Lagerlöf                  Tomas Olsson 
E-post: svantelagerlof@hotmail.com                 E-post: tomas.p.olsson@vgregion.se 
Tel: 0733-172117                                       Tel: 070-5741207 
Handledare 
Kristina Lundberg 
Doktorand 
Institutionen för vårdvetenskap 
Högskolan i Borås 
E-post: Kristina.Lundberg@hb.se  
Tel:033-435 45 08 

mailto:tomas.p.olsson@vgregion.se
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Informerat samtycke 
Jag lämnar härmed Mitt informerade samtycke om deltagande i examensarbetet ”Att 
lämna dödsbesked, -en intervjustudie med sjuksköterskor inom ambulanssjukvården” 
skrivet av Svante Lagerlöf och Tomas Olsson enligt vad som ovan beskrivits. 
Jag är medveten om att jag när som helst kan ta tillbaka mitt samtycke med omedelbar 
verkan och utan motivering. 
 
Datum:   Ort: 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Namn  
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