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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Sjuksköterskan är den person som är närmast patienten, och är den som oftast är med 
när en patient avlider. De anhöriga som lämnas kvar drabbas alltid av förlusten efter en död, och det 
är sjuksköterskans ansvar att sköta omvårdnaden av dessa anhöriga. I Sverige dör årligen cirka 90 
000 personer, varav 11600 räknas som plötsliga dödsfall. När döden kommer plötsligt orsakar den 
ett enormt trauma som riskerar att inverka negativt på de efterlevandes hälsa, om de inte får rätt 
omhändertagande. Syfte: Syftet med studien var att identifiera och beskriva sjuksköterskans 
bemötande av anhöriga som förlorat en familjemedlem i plötslig död. 
Design: Allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt. Metod: Litteratur söktes i 
databaserna CINAHL, PubMed, PsychINFO, Scopus, Eric och Swemed+. Under sökningen 
användes svenska Mesh-termer, booleska söktermer, fri sökning och thesaurus-sökning. 16 artiklar 
kvalitetsgranskades, varav 13 artiklar gick vidare för analys. Av dessa var 12 av kvalitativ art, och 
en av kvantitativ. Resultat: Bemötandet av anhöriga innefattar många områden. Följande 
huvudkategorier identifierades: Egenvård, att skapa en relation, att ge utrymme, att delge, att vara 
professionell, samt att lämna situationen. Konklusion: Då en patient har avlidit är det viktigt att 
sjuksköterskan är kompetent att ta hand om de sörjande anhöriga. Sjuksköterskan behöver vara 
relationsfokuserad i sitt bemötande av dessa, för att kunna se deras behov och ge dem rätt 
omvårdnad. De anhöriga är i akut behov av information för att skapa sig en förståelse och acceptans 
för det plötsliga dödsfallet.  
 
Nyckelord: ”plötslig och oväntat dödsfall”, ”sjuksköterska”, ”bemötande”, ”sorg”, ”anhöriga” 
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Abstract 
 
Background: The nurse is the person who is closest to the patient, and who is the one most 
commonly present at the patient’s death. The one’s left behind in the family always suffer from the 
death of a loved one, and it is the nurse’s responsibility to care for those bereaved family members. 
Approximately 90 000 persons die in Sweden each year, and of those 11600 count as sudden and 
unexpected deaths. When death is sudden it causes a great trauma that risks negative effects on 
surviving family members, if not cared for properly. Purpose: The purpose of this study was to 
identify and describe the nurse’s encounter of families who lost a loved one due to sudden death. 
Design: A general literature-study with a systematic approach. Method: Data was collected in the 
following databases: CINAHL, PubMed, PsychINFO, Scopus, Eric and Swemed+. In the data 
collection Swedish Mesh-terms were used, as well as Boolean search phrases, free searches and 
thessaurus-searches. This resulted in a total amount of 13 articles for analysis, of which 12 were 
qualitative, and 1 was quantitative. Result: The encounter of relatives comprises of many areas. The 
following main-categories were identified: Self-care, creating a relation, to give space, to share, 
being professional, and leaving the situation. Conclusion: When a patient has died it is important 
that the nurse possesses the competence to care for the bereaved family. The nurse needs to be 
relationship-focused in her encounter with them, to see their needs and to be able to give them the 
right nursing care. The family is in acute need of information to create an understanding and 
acceptance of the sudden death. 
 
Keywords: “sudden death”, “nurse”, “encounter”, “grief”, “family” 
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Inledning 
 All vårdpersonal måste vara kapabel att möta människor i sorg, oavsett sorgens ursprung 

(Socialstyrelsen Vårdprogramnämnden 1997). Sjuksköterskor är ofta de första som möter anhöriga 

vars familjemedlemmar nyligen dött, och har därmed stor möjlighet att inverka på deras situation 

(Pattison 2008). Varje sjuksköterska kommer någon gång att möta döden, i något sammanhang, i 

sitt yrkesliv (Walker 2010). Att möta plötslig död är en utmaning, då det är ett stort trauma för de 

anhöriga som lämnats kvar (Rosengren, Grimby & Nyberg 2015). Detta arbete kommer att utforska 

sjuksköterskans bemötande av anhöriga i sorg, när döden möts på akutmottagning eller 

intensivvårdsavdelning. Med detta menas sjuksköterskans strategier och agerande i mötet med 

anhöriga.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Döden i modern historia  

Döden är för många skrämmande, något som stör vår tillvaro. I vårt moderna samhälle är död en 
störande faktor som vi helst skjuter ifrån oss (Magnusson 2000). Under 1700-talet sågs döden 
genom romantiska ögon; detta vände under 1800-talet, då det dominerande synsättet var att döden 
var tabu. Alltsedan 1800-talet, då döden alltmer förflyttades från hemmet till sjukhuset, har vi 
kommit allt längre ifrån något som egentligen är en naturlig del av att vara levande, att vi alla ska 
dö (Magnusson 2000). Moderniseringen av vården har gjort att vi kunnat bota sjukdomar som innan 
lett till en snabb död, tack vare antibiotika och modern medicin (Ternestedt et al 2012). Då 
medicinen tog över vården av den döende patienten, och en begravningsindustri etablerades som tog 
hand om den döde, blev den anhörigas involvering i döden allt mindre (Ternestedt et al 2012). 
Under 1900-talets senare hälft ställde många psykiatrer och psykologer frågan om varför vi blundar 
för döden, och forskningsområdet thanatologi skapades (Mascarenhas Fonesca & Testoni 2011). 
Thanatologi betyder läran om döden, och har fått sitt namn från grekisk mytologi, där det existerar 
en gudom vid namn Thanos, som för bort de döda från jordelivet. De som forskade inom detta 
område grundade begreppet “tanatofobi”, vilket innebär en morbid rädsla för död och döende, något 
som Magnusson (2000) påstår blir allt vanligare i vårt samhälle i takt med teknikens framsteg. Vi 
kan i allt större utsträckning hålla oss vid liv, och därmed gör vi livets slut alltmer onaturligt 
(Magnusson 2000). Därmed är det naturligt att människan undviker sammanhang med död, då vi 
gör detta för att själva undvika sammanhang som kan orsaka oss allvarlig skada (Beit-Hallahmi 
2012). 
 
I Sverige dör årligen cirka 90 000 människor. Av dessa dör mertalet på sjukhus och 
vårdinstitutioner, och den vanligaste dödsorsaken är sjukdomar i cirkulationssystemet, följt av 
tumörsjukdomar. Av dessa 90 000 är dock inte alla dödsfall väntade: olyckor, självmord, plötsligt 
insjuknande, hjärtstopp, kvävning, blödning och våld leder till oväntade dödsfall, vilka förra året 
resulterade i 11 600 dödsfall i Sverige. I denna statistik är män överrepresenterade, främst inom 
områden såsom hjärtinfarkt och yttre dödsorsaker (Socialstyrelsen 2015 a). 
 

Definition av plötslig död 

Plötslig död definieras som “dödsfall som sker utan förvarning” (Mayer, 2011, Worden 2006 a s 
142 ). Inom detta begrepp ryms flera olika typer av död, bland annat självmord, olyckor, mord, och 
hjärtstopp. För att definiera plötslig död har ICD-10 genomgåtts för relevanta diagnoser som kan 
leda till plötslig död. De är som följer: O80-O84 (obstetrik), V01-Y98 (olyckor och våld), I21, I22, 
I24, I26, I44, I46 (kardiologisk etiologi), J80, J96 (respiratorisk etiologi), K56 (gasteroentestinala 
tillstånd), O00, O03, O04, O22, O46,O63,O67,O72, O87, O88 (obstetrik), R00 (hjärtarytmier), R04 
(blödningar), R06 (respiratorisk etiologi), R56 (kramptillstånd), R57 (systemiska chocktillstånd), 
R58 (annan blödning), R96 (plötslig död) (Socialstyrelsen 2010, Se bilaga 2 för diagnosförklaring).  
 
 

Sjukvårdens rutiner kring dödsfall 
I sjukvården finns det riktlinjer och lagar kring hur vården ska utföras och organiseras, så även vid 
dödsfall (SFS 1982:763). För dödsfall som sker inom slutenvård finns det lokala riktlinjer gällande 

 
 



 

 

 

 

 

region eller sjukhus. Samtliga av dessa rutiner är baserade på Socialstyrelsens föreskrifter, och 
Svensk författningssamling. Dödsfall kan endast konstateras av läkare, eller i undantagsfall av 
sjuksköterska: om dödsfallet varit väntat och skett på vårdboende, och sjuksköterskan har blivit 
delegerad uppgiften av läkare (SOSFS 2005:10). Läkaren ansvarar sedan för dokumentation kring 
dödsfallet (SFS 1990:1144), och även för kontakt med närstående, dock kan sjuksköterskor vara 
behjälpliga med detta. Den avlidne tas sedan om hand av sjuksköterska och undersköterska enligt 
riktlinjer från Vårdhandboken (Thulesius 2014 a), och hänsyn ska tas till anhörigas möjlighet och 
önskan att vara med vid iordningställandet av den avlidne (SFS 1982:763). Anhöriga ska även ta 
ställning till frågan om obduktion om sådan är aktuell, men har inte rätt att neka om obduktion 
ordineras på rättsmedicinsk grund. Med detta menas att dödsfallet skett på grund av oklar orsak, 
eller då det står klart att dödsfallet varit onaturligt. En obduktion genomförs alltid vid oväntade 
dödsfall (SFS 1995:832). Detta kan vara besvärande för de efterlevande av olika skäl: i vissa 
kulturer och religioner anses obduktion som en överträdelse, då kroppen ska lämnas orörd efter 
döden, för att helheten i kroppen är helig (Carpenter et al 2011).  
 
Om dödsfall sker på offentlig plats eller i hemmet ska patientansvarig läkare eller jourläkare 
konstatera dödsfall. Efter detta ska ställning tas till om polisanmälan ska upprättas eller ej, baserat 
på om dödsfallet kan anses vara “naturligt” eller ej. Polisanmälan sker alltid när döden är oväntad 
(SOSFS 1996:29). Om dödsfallet skett till följd av en olycka, och ambulans är först på plats, ska de 
meddela läkare som kan konstatera dödsfall, och stanna på plats och erbjuda stöd till anhöriga 
såvida de inte får larm av högre prioritet. 
 

Vid plötslig död är ett flertal medicinska och rättsliga myndigheter inblandade, exempelvis gällande 
död till följd av olyckor och mord. Detta leder till en långdragen rättsprocess, som kan orsaka en 
fördröjning av sorgearbetet för de anhöriga, och därmed försämra deras tillstånd ytterligare 
(Worden 2006). 
 
Omhändertagandet av anhöriga sker sedan, eller fortsätter, på ansvarig avdelning. Det är den 
avdelning som tagit hand om den avlidne, eller dit den avlidne förts. Sjuksköterskan tar ansvar för 
dem, och ska tala med dem om vad som skett, såvida inte läkarsamtal är indikerat eller önskat (SFS 
2014:821), samt erbjuda dem visning av kroppen och se över behov av vidare kontakt. Stöd till 
anhöriga beskrivs ingående i Vårdhandboken (Thulesius 2014 b), gällande kontakt med närstående 
och anhöriga, och avskedet av den avlidne. Sjuksköterskan kan bedöma att de anhörigas behov av 
stöd övergår avdelningens resurser, och kan då kontakta kurator, psykolog, eller hänvisa till 
vårdcentral. Vid alla dödsfall kan det vara aktuellt med sjukskrivning för anhöriga, för att kunna 
bearbeta förlusten (Rosengren, Grimby & Nyberg 2015). 
 
  
Påverkan på anhöriga vid plötslig död 
Socialstyrelsens definition av anhörig är ”person inom familjen eller bland de närmaste 
släktingarna” (Socialstyrelsen 2004). Närstående definieras “person som den enskilde anser sig ha 
en nära relation till” (Socialstyrelsen 2004). I denna litteraturstudie har författarna valt att använda 
termen “anhörig”, då det är lättare att identifiera en anhörig snarare än en närstående, som kan vara 

 
 



 

 

vem som helst.  
 
Den plötsliga och oväntade döden kan vara skrämmande och traumatisk, och leder till en katastrof 
för anhöriga (Rosengren, Grimby & Nyberg 2015). Det går inte att vara förberedd på plötslig död, 
och när det inträffar behöver anhöriga fysiskt och psykiskt stöd (Mayer 2011). Den plötsliga krisen 
leder till att anhöriga lätt får en overklighetskänsla gällande förlusten, och denna känsla kan bestå 
under lång tid. Det är också vanligt att den efterlevande känner sig paralyserad, handlingsförlamad, 
maktlös och hjälplös efter en sådan förlust. Det kan leda till att den efterlevande uttrycker ilska och 
vrede, som går över på någon annan, vilket leder till att sjukvårdspersonal ofta får ta emot hot, 
aggressivitet, upprördhet och liknande på grund av den kris efterlevande går igenom. Det är även 
viktigt att poängtera meningen i förlusten, och använda ordet “död”, i kontrast till “personen har 
lämnat oss”. Det hjälper inte att linda in besked eller situationer, detta inger endast känslor av 
vaghet och falskt hopp. Det är däremot lämpligt att stötta, och poängtera att den sörjande kommer 
att ta sig igenom sorgen, vilket kan ge en viss tröst till en person i kris (Dyregrow 2008).  
 

Efter en förlust beskriver många efterlevande en känsla av ensamhet, även när familj och vänner är 
stödjande. Många efterlevande till personer som dött en våldsam eller plötslig död beskriver en 
känsla av undvikande, “fråga inte, berätta inte”, det gäller speciellt anhöriga till personer som 
avlidit genom mord eller självmord. Denna död upplevs som ett tabu, den är för våldsam och för 
störande för att få ta plats i vardagen (Chapple & Ziebland 2010). Detta skapar en stor ensamhet, 
och utsatthet (Clements et al 2004). Ibland lever traumat kvar länge i form av mardrömmar och 
obehagliga bilder, även när den anhörige inte var med när dödsfallet inträffade (Worden 2006). 
Dessa känslor, samt obehagliga tankar och drömmar, är mycket vanligare vid oväntad död och 
påverkar alla aspekter i den anhörigas liv (Barlé, Wortman & Latack 2015). 
 

Sorgeprocess 
Sorg är en naturlig reaktion på förlust, därmed måste det förstås att de känslor som uppkommer i 
samband med sorg är naturliga och normala (James & Friedman 2008). Det är viktigt att 
sjuksköterskor har en förståelse för detta, då de ska vårda de anhöriga som befinner sig i sorg 
(Bugge 2000). Endast den sorgedrabbade kan värdera tyngden i sorgen, som är subjektiv (Fyhr 
2004). Sorg är en process som syftar till att bearbeta och läka såret efter en förlust (Fyhr 2004), och 
inte en slutpunkt. Målet med sorg är inte att glömma förlusten, snarare att komma ihåg den avlidna, 
förstå de förändringar som förlusten medför och förstå hur livet efter förlusten ska återfinna sin 
mening (Clements et al 2004). Under sorgeprocessen och sorgebearbetningen upplevs många 
omvälvande känslor, som försvåras om personen som sörjer har oavslutade frågor med avlidne 
(Fyhr 2004). Det tar tid att bearbeta en förlust, och om sorgen lämnas obearbetad har den 
fortfarande en levande kraft; sorgebearbetning kräver mycket energi, både fysisk och psykisk (Fyrh 
2004). För att påbörja sorgeprocessen, och förhindra att den anhöriga utvecklar komplicerad sorg, är 
det viktigt att rätt åtgärder sätts in från början; den plötsliga krisen riskerar annars att orsaka fysisk 
och psykisk ohälsa hos den anhöriga (Clements et al 2004).  
 
Alla situationer som innebär förlust av någon eller något som har hållits kärt innebär en övergång: 
en övergång från livet med detta, till livet utan. Det kan exempelvis vara en övergång från ett liv 

 
 



 

 

med en frisk kropp till livet med kroniska sjukdomar eller nedsättningar, eller en övergång från livet 
med en älskad familjemedlem till livet utan denne. Denna övergång, eller transition, är en process 
som varierar i tid mellan individer och situation (red. Meleis 2009). Meleis (2009) beskriver denna 
process som en “passage mellan olika livsfaser”, och innefattar även resultatet av denna process 
och dess inverkan på interaktionen mellan personen och dennes omgivning. Transitioner kan även 
innefatta mer än en person samtidigt, vilket innebär att en hel familj kan genomgå samma 
transitionsprocess (red. Meleis 2009, pp 67). Det finns inga klara tidsramar för en transition, då den 
varierar så stort mellan personer, och då det finns så många faktorer som påverkar. Processen har tre 
identifierbara faser: ingång, passage och utgång. En person som har genomgått en avslutad 
transition ska ha uppnått ett tillstånd av större stabilitet, eller mindre osäkerhet och störning, än 
innan (red. Meleis 2009). Det handlar exempelvis om att en person som förlorat en anhörig 
återkommer till ett fungerande vardagsliv, med fungerande rutiner. 
 
Sorg är en form av krisreaktion, och följer därför de vanliga faserna i en sådan: chock fas, 
reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. Den första fasen, chockfasen, kan vara mellan 
ett ögonblick till ett par dygn; personen i chock stänger av sig från omvärlden, och vill eller kan inte 
förstå eller ta in det som hänt. Detta är en skyddsmekanism, som skyddar personen mot de kraftiga 
känslorna som hotar personens tillstånd. I chockfasen kan personen upplevas som känslolös, då 
ingen reaktion uppvisas. Personen kan även gråta oavbrutet, eller upprepa samma ord eller mening 
konstant. Det är viktigt att så fort som möjligt få ut personen ur chocken, genom att ge trygghet; 
personen kan dock inte “tvingas” ur chocken. Nästa steg är reaktionsfasen; det är först nu den 
drabbade reagerar och börjar förstå vad som har hänt. Personen kan uppleva ångest och rädsla, och 
frågar “varför händer det just mig”. Känslorna kommer till ytan, därmed är det viktigt att personen 
blir lyssnad till och visad förståelse. Detta kan underlätta övergången till bearbetningsfasen. Då 
börjar den drabbade att se framtiden igen. Här kan personen till exempel ta hand om den avlidnes 
tillhörigheter; livet blir alltmer normalt, och individen börjat återuppta aktiviteter och kontakter med 
andra människor (Cullberg 2003). 
 
Det sista steget i krisbearbetning är nyorienteringsfasen, som pågår genom hela livet. Förlusten 
finns där, och kan göra sig påmind i vissa situationer, som födelsedagar, årsdagar, den första 
sommaren utan den personen, och så vidare (Cullberg 2003). 
 

Coping och sorg 
Alla sorters bearbetning involverar även begreppet coping, som enligt Folkman och Lazarus(1984, 
pp 141) innebär “en individs ständigt föränderliga kognitiva och beteendemässiga ansträngningar 
för att bemöta specifika externa och/eller interna krav som övergår individens resurser”, förenklat 
hur en individ kan möta problem för att reducera stress (Folkman & Lazarus 1984). Coping är en 
process som startar när individen ställs mot krav som överstiger dennes förmåga; beroende på 
vilken coping-strategi som individen använder sig av, medvetet eller omedvetet, varierar resultatet.  
 
De olika copingstrategier som identifierats av Lazarus och Folkman (Folkman & Lazarus 1984) är 
funktionella och dysfunktionella copingstrategier. Problemfokuserad, adaptiv och 
emotionsfokuserad coping är alla funktionella copingstrategier, i det att de aktivt hanterar de krav 
som överstiger individens förmåga eller resurser, medan undvikande coping är en dysfunktionell 

 
 



 

 

copingstrategi, då individen inte klarar av att bemöta de krav som ställs undviks och förträngs de 
helt enkelt. Vilken copingstrategi som används är olika för olika situationer, och beror på individens 
copingförmåga, resurser, och tidigare copingstrategier (Folkman & Lazarus 1984). I en 
sorgeprocess är det viktigt att individen har en fungerande copingstrategi för att kunna klara av 
situationen, därför är det viktigt för sjuksköterskor att ha kunskap om coping och hur de ska 
identifiera funktionell eller dysfunktionell coping hos anhöriga (Alhström et al 2006). 
 

Sjuksköterskans kompetens och arbete med döden 
Sjuksköterskor är en av de yrkesgrupper som jobbar mest patientnära, och som har helhetsbilden av 
patienten. Sjuksköterskan knyter alla berörda professioner till varandra, och till patienten 
(Beck-Friis & Strang 2008). I sjuksköterskans profession ingår ett antal kärnkompetenser, vilka är 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsförbättring, säker vård och informatik (Svensk sjuksköterskeförening 2014). De 
kompetenser som kan anses röra den döde eller döende patienten och dennes anhöriga i största 
utsträckning är personcentrerad vård, samverkan i team och evidensbaserad vård (Leksell & Lepp 
2013). Med dessa kärnkompetenser menas att sjuksköterskan ska jobba utifrån patientens behov, 
resurser, person och egna vilja, samt att kunna jobba tillsammans med andra professioner för att 
åstadkomma bästa möjliga vård för patienten, och att göra detta på ett vetenskapligt beprövat eller 
erkänt sätt. I relation till den döde patienten innebär detta att sjuksköterskan ska arbeta efter 
patientens och efterlevande anhörigas eventuella önskemål, och arbeta utifrån anhörigas resurser 
och behov. Det kan exempelvis gälla anhörigas önskemål om att få göra iordning kroppen, och i 
samverkan med andra professioner kan det handla om att sjuksköterskan ska se till att de anhöriga 
får bästa möjliga eftervård för att förhindra ohälsa. Samarbetet kan gälla undersköterskor som 
hjälper till på plats, läkarsamtal för att öka de anhörigas förståelse, visningar av kroppen på 
patologen, och så vidare. Sjuksköterskan är i sin roll central hos den döende och döde patienten, och 
för dennes anhöriga, som även ingår i “patienten” inom personcentrerad vård, i och med att de är de 
närmast patienten (Leksell & Lepp 2013). I sin yrkesroll ser sjuksköterskan till den döende 
patientens behov, fysiska, psykiska och andliga (Strang et al 2014), vilket sedan kan underlätta 
vården av de anhöriga. 
 
I sitt möte med patienter har sjuksköterskan även ICNs etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening 2014) att förhålla sig till: den klargör att sjuksköterskan har fyra 
grundläggande ansvarsområden, vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
minska lidande. I inledningen till koden står att sjuksköterskan ska vårda alla patienter på lika 
villkor, oavsett människornas olika förutsättningar eller drag, och enskilda personer vårdas likaväl 
som familjer (Svensk sjuksköterskeförening 2014). Travelbee poängterar att det inte endast är den 
sjuke eller skadade patienten som behöver sjuksköterskans stöd, utan även familjen, då patienten är 
en del av en större familjeenhet, som även de påverkas av patientens hälsotillstånd (Travelbee 
1971). Travelbees omvårdnadsteori baseras på att sjuksköterskan, för att kunna vårda på bästa 
möjliga sätt, måste skapa en relation till patienten på ett mänskligt plan, inte en 
sjuksköterska-patient-relation; hon måste se människan bakom patienten, och ha en genuin vilja och 
ett intresse av att vårda denna människa. Centralt i hennes omvårdnadsteori finns även begreppet 
“lidande”. Travelbee (1971) förklarar lidande hos anhöriga som känslan av att se en älskad lida, och 
att veta att ingen hjälp finns att få; att veta om olycka och sjukdom som hotar vardagen, samtidigt 

 
 



 

 

 

 

 

som hopp måste bevaras in i sista stund (Travelbee 1971). Travelbee anser att alla människor någon 
gång upplever lidande, det är en central del av att vara mänsklig, och det tillhör sjuksköterskans 
uppgift att lindra det lidande sjuksköterskan kan i sin roll som omvårdnadsansvarig (Travelbee 
1971).  
 
Sjuksköterskans bemötande av familjen vid dödsfall kan hjälpa familj och anhöriga att ta sig an 
sorgen på ett väl fungerande sätt, och därmed minska lidande. Detta kan sjuksköterskan göra genom 
att leda familjen genom döendeprocessen, och finnas som ett stöd gällande planering och 
kringarbete vid dödsfall. En del av detta kringarbete kan vara planering för död i hemmet, stöd vid 
omhändertagande av kroppen efter döden, lättare vägledning i byråkratin som hör döden till, och 
genom att ta kontakt med andra instanser: till exempel vid behov av vidare stöd från psykolog eller 
kurator (Bugge 2000). Ett speciellt stöd som sjuksköterskan kan ge vid plötsliga dödsfall är att 
erbjuda visning av den döde: detta ger tillfälle att bekräfta dödsfallet, som annars kan ses som 
overkligt, och ger även ett avslut till väntade dödsfall (Socialstyrelsen Vårdprogramnämnden 
1997;Pattison 2008). 
 

 
 

Problemformulering  
Tidigare litteratur fokuserar huvudsakligen på anhörigas erfarenheter och sorgehantering; det finns 
även en utbredd kunskap gällande palliativ vård, och anhörigas situation i denna (Cullberg 2003; 
Fyhr 2004; Thulesius 2014 a). Dock är området att möta anhöriga i sorg efter plötslig död är inte 
speciellt utforskat. Att möta död är inte en enkel uppgift, utan den kräver förberedelse och kunskap. 
Det är viktigt att kunna närma sig de anhöriga, och att erbjuda information, avlastning och stöd, för 
att de ska orka med. Behovet av stöd varierar mellan människor, och beror delvis på deras relation 
till den döde, och den livssituation de själva befinner sig i (Socialstyrelsen Vårdprogramnämnden 
1997). Detta arbete ämnar till att bidra med kunskap till andra sjuksköterskor, för att förbättra 
bemötandet av anhöriga som förlorat en familjemedlem i plötsligt dödsfall. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att identifiera och beskriva sjuksköterskans bemötande av anhöriga som 
förlorat en familjemedlem i plötslig död. 

 

Metod  
Design 
För detta arbete valdes allmän litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt som metod, då 
detta ansågs mest lämpat för att besvara syftet, samt att metoden ger en god överblick över den 
aktuella forskningen inom området (Forsberg & Wengström 2016).  

 

 
 



 

 

 

Urval 
För att finna artiklar relevanta för studiens syfte valdes inklusionskriterier, och ett 
exklusionskriterium (Forsberg & Wengström 2016). Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 
2000-2015, studier gällande sjuksköterskor, som skulle vara skrivna på engelska. De sörjande 
anhöriga och avlidna skulle vara >18 år. Studierna skulle vara av kvantitativ och kvalitativ art, 
genomförda i Europa, USA, Kanada, Storbritannien, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Andra 
inklusionskritierie gällde att samtliga artiklar skulle vara peer-reviewed och finnas med i Ulrichs 
periodicals international directory, samt att de skulle ha ett tydligt etiskt resonemang enligt 
Helsingforsdeklarationen (WMA 2013). Exklusionskritieriet som använts är review-artiklar. 

 

Datainsamling 
I september 2015 gjordes en provsökning i databaserna CINAHL, PubMED och PsychINFO, för att 
undersöka om området av vård av anhöriga vid plötslig död var aktuellt för en litteraturstudie. Med 
detta menas att det fanns ett tillräckligt underlag av studier genomförda inom området som kunde 
besvara studiens syfte. Till provsökningen skapades sökord, som användes i olika kombinationer. 
Sökorden var som följer: bereavment, death, sudden death, family and relatives, nurse, nursing, 
grief, grieving, grievingprocess, emergency room, emergency department, emegency care, 
emergency nursing.  
 
Huvudsökningen genomfördes under november och december 2015, med en kompletterande 
sökning i februari 2016. Sökorden som användes vid huvudsökningen översattes till Svenska 
Mesh-termer (Karolinska institutets bibliotek 1998) för relevanta databaser. “Mesh” står för 
“medical subject heading”, och är en vokabulär inom medicinsk forskning; terminologin underlättar 
sorterandet och sökandet av material och artiklar i medicinsk-vetenskapliga databaser (Karolinska 
Institutets bibliotek 1998). De sökord som använts till huvudsökningen, förutom ovanstående, var 
följande: nurs*, unexpected death, family support, family or relatives, sudden death of a loved one, 
bereavement och violent death. I sökningarna har trunkering använts. Detta är en teknik för att 
bredda resultaten, genom att använda tecknet “*”, exempelvis genom att skriva nurs*. Samtliga 
sökningar har använt booleska termer, för att få ett så specifikt urval som möjligt. De termer som 
använts är AND/OR, exempelvis “nursing AND (sudden death OR unexpected death) AND (family 
OR relatives); detta kallas booleska termer, och används för att utöka eller avgränsa 
litteratursökning. 
 
PubMed fokuserar främst på medicin, med inslag av omvårdnad och psykologi, PsychINFO är en 
psykologidatabas med inslag av omvårdnad, psykiatri, sociologi och pedagogik. CINAHL är en 
bred databas med fokus på omvårdnad och medicin. Swemed + är en databas med fokus på 
medicin, arbetsterapi och omvårdnad med flera. Eric är en databas för pedagogik och psykologi. 
Scopus är en bredare databas, så kallad multidisciplinär. 
 
Kompletterande sökningar genomfördes 2016-02-09 samt 2016-02-12, då det material som fanns ej 
räckte till för en analys. Sökningarna genomfördes i samma databaser som tidigare använts, och 
författarna lade då till sökorder “professional-family relations”. Sökningarna expanderades till att 
omfatta åren 2000-2015. Vid detta tillfälle genomfördes även manuell sökning. Då författarna ansåg 

 
 



 

att de uttömt alla eventuella källor på allt material som kunde besvara syftet ansågs datamättnad ha 
uppnåtts. Datamättnad uppstod vid ett resultat av 16 artiklar. Samtliga artiklar och deras sökvägar 
presenteras i tabell 1 nedan. För att sedan stärka arbetet med aktuell statistik över dödsfall i Sverige 
sökte författarna i Socialstyrelsens statistikdatabas över dödsorsaker (Socialstyrelsen 2015 b). För 
att kunna söka i basen valde författarna ut relevanta ICD-10-koder gällande plötslig död. (Se bilaga 
2- förklaringsmodell ICD-10-koder).  
 
 
  

 
 



 

Tabell 1,Översikt av litteratursökning i aktuella databaser 
 

Databas / 
Datum 

Sökord / avgränsningar Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal 
granskade 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar  

PsychINFO / 
15-11-12 

nursing AND grieving process / 
2000-2015, peer-reviewed 
 

42 8 2 2 

Cinahl / 
15-11-12 

grieving process AND sudden death 
AND nursing / 2000-2015 

94 10 1 1 

PsychINFO / 
15-11-13 

nurs* AND emergency department 
AND family or relatives AND death / 
2000-2015, peer-reviewed 

30 2 1 1 

PubMed / 
15-11-15 

bereavement AND death / OR sudden 
death AND professional-family 
relations / 2000-2015, peer-reviewed 

237 5 1 1 

Cinahl / 
15-11-16 

sudden death of loved one / 
2000-2015 

10 1 1 1 

Cinalh/ 
16-02-15 

death OR sudden death AND nurs* 
AND professional-family relations / 
2000-20015 
Full text 

92 2 2 2 

PubMed / 
16-02-05 

bereavement AND emergency 
nursing AND professional family 
relation / 2000-2015 

46 2 2 2 

PsychINFO / 
16-0209 

"suicide" OR "homicide" OR 
"myocardial infarction" OR "stroke" 
OR "accident" OR "trauma" OR 
"childbirth" OR " "bleeding, AND 
nurs* AND death OR sudden death / 
2000-2015, peer-reviewed, full text 

138 1 1 1 

PsychINFO/ 
16-02-09 

death OR sudden death AND nurs* 
AND professional-family relations / 
2000-2015 
Engelska  
All adult 

124 1 1 1 

PsychINFO / 
16-02-12 

nursing AND grieving process / 
2000-2015, peer-reviewed, engelska, 
all adult 

42 1 1 1 

 Totalt: 855 33 13 13 

 
 



 

 

Sökningar som inte resulterat i artiklar för analys inkluderas ej i tabellen. 
 

 

Tillvägagångssätt 
Kvalitetsgranskning av samtliga 16 artiklar genomfördes med hjälp av tillhandahållna 
granskningsmallar från universitetet; en granskningsmall för kvalitativa studier (LiU 2012a), och en 
för kvantitativa (LiU 2012b). Granskningsmallen för kvalitativa studier var “granskningsmall för 
patientupplevelser - kvalitativ metod” (LiU 2012a), och den kvantitativa granskningsmallen var 
“granskningsmall för quasi-experimentella studier (ej RTC)” (LiU 2012b). Dessa mallar gick 
författarna gemensamt igenom, och bedömde vad som var av vikt för studiens kvalitetsgrad. 
Mallarna är uppbyggda för att enkelt kunna gå igenom och bedöma olika delar av artikeln separat: 
detta med hjälp av dikotoma frågor, ja- eller nej, gällande närvaron av kvalitetsindikatorer i artikeln, 
exempelvis gällande om artikeln har ett tydligt presenterat syfte.  
 
Kvalitetsgranskning genomfördes för att trygga ett analysmaterial med hög tillförlitlighet Detta 
genomfördes genom att författarna satte upp kvalitetskrav utifrån kvalitetsmallarna; dessa krav var 
övergripande mallarna. Kraven som sattes för hög kvalitet var att studien skulle ha ett tydligt 
beskrivet syfte, och eventuella frågeställningar presenteras tydligt, en tydligt beskriven metod, ett 
tydligt och för studien relevant urval, en tydlig diskussion gällande validitet och reliabilitet, ett 
tydligt etiskt resonemang, en välbeskriven och förståelig analys och ett tydligt och välbeskrivet 
resultat. Dessutom skulle studien ha ett för syftet rimligt antal deltagare, samt ett tydligt presenterat, 
och gärna minimalt, bortfall. För att artikeln skulle beskrivas som medelkvalitet hade kraven: ett 
tydligt beskrivet syfte, en välbeskriven metod, en diskussion gällande validitet och reliabilitet, ett 
delvis relevant urval med delvis presenterat eller relativt högt bortfall, ett tydligt etiskt resonemang, 
en delvis tydligt beskriven analys och ett tydligt och begripligt resultat. Om artikeln ej kunde 
uppfylla dessa krav bedömdes artikeln vara av låg kvalitet, och exkluderades därmed från 
analysmaterial.  
 
För att stärka validiteten i litteraturstudien genomfördes stickprov av artiklar med hjälp av 
handledare. Detta stärker validiteten i arbetet, då kvalitetsgranskningen av analysmaterial 
genomgått bedömning av fler instanser. För att stärka arbetets reliabilitet lästes alla artiklar av båda 
författarna, individuellt och gemensamt. Dessutom är metod och kvalitetsgranskning tydligt 
beskrivna, vilket möjliggör replikation av arbetet (Forsberg & Wengström 2016). 
 
Först lästes abstract för att kunna sålla ut irrelevanta artiklar. Totalt lästes 33 abstract. Att läsa 
abstracts ska göras med ett kritiskt öga, men ett öppet sinne; det gäller att fokusera på studiens 
syfte, samtidigt som författarna behöver kunna se all eventuell nytta av studien för det egna arbetet 
(red. Friberg 2012). Alla artiklar som författarna fann relevanta för vidare läsning, totalt 16 stycken, 
lästes gemensamt för att säkerställa ett väl valt urval. Den gemensamma läsningen genomfördes 
genom att författarna först läste artikel eller abstract individuellt, och sedan diskuterades artikeln 
och kvalitetsbedömdes gemensamt. 16 artiklar kvalitetsbedömdes, och av dessa valdes 13 artiklar ut 
för analys. Av dessa 13 var 12 av kvalitativ art, och endast 1 av kvantitativ art: 5 av dessa ansågs ha 

 
 



 

 

hög kvalité, och 8 bedömdes vara av medelhög kvalité. Alla artiklar som har ansetts kunna besvara 
syftet enligt författarna lästes gemensamt.  
 

Analys 
Som analysmetod användes innehållsanalys enligt Friberg (2012), vilket innebär att författarna läste 
igenom samtliga artiklar ett flertal gånger för att skapa sig en uppfattning om vilka faktorer som 
återkom, och vilka som skilde sig åt i artiklarna. Dessa skillnader och likheter är grunden för 
resultatet av en innehållsanalys. Utifrån detta identifierades nyckelfynd, som är de fynd i form av 
citat eller meningar som besvarar arbetets syfte. Nyckelfynden, eller subkategorierna, kondenseras 
sedan till underkategorier och huvudkategorier. Detta grundar för ett väldigt tydligt och 
lättförståeligt resultat, som presenteras i tabell 2 nedan med varje huvudkategori för sig (Friberg 
2012). 
 
För att genomföra analysen lästes samtliga artiklar av båda författarna individuellt, under samma tid 
identifierades intressanta delar av materialet. Författarna läste sedan igenom artiklarna tillsammans 
och granskade vilka stycken som identifierats som intressanta för den egna studien, och såg över om 
de var överens om vilket material som ansågs relevant. De utvalda styckena samlades sedan i ett 
dokument, som författarna ånyo gick igenom för att kontrollera att allt material som fanns däri 
fortfarande var relevant. Materialet gicks sedan igenom för att se över innebörden i styckena, denna 
process gjordes om två gånger för att säkerställa att de subkategorier som utvanns ur materialet var 
korrekta. De subkategorier som fanns listades sedan av författarna som gemensamt gick igenom 
dem och såg över huvudkategorier dessa kunde anses passa i (tabell 2). 
 
  

 
 



 

 
Tabell 2. Subkategorier och huvudkategorier baserade på nyckelfynd från artiklar 

Subkategorier Huvudkategorier  

Att fråga kring vardagsstrukturer 
Att fråga kring ADL 
Bedöma fysisk och psykisk hälsa 
Att se över egenvårdsresurser 
Att arbeta enligt omvårdnadsprocessen 
Att förstå en persons beteendemönster 
Att förstå en persons behov 
Att remittera vidare 
Att följa upp 

Egenvård 
❖ Egenvårdsbedömning 
❖ Att lära känna  
❖ Uppföljning 

Att bekräfta förlust och sorg 
Att vara närvarande 
Att tillåta sorg 
Relationsorientering 
Att spendera tid tillsammans 
Att fråga om något saknas 
Att erbjuda små saker 
Att se till detaljer 
Att visa kompetens för situationen 
Att trygga närvaro 
Att vara ärlig 
Att vara realistisk 
Att vara delaktig i sorgen 
Att vara känslomässigt engagerad i relationen och 
sorgen 
Att identifiera sig i situationen 

Att skapa en relation 
❖ Validering  
❖ Relationsskapande 
❖ Små gester 
❖ Att skapa trygghet och tillit 
❖ Att vara delaktig 

Att ge utrymme för sorg 
Att ge tid för tankar och känslor 
Att skapa fysiskt utrymme, och avsaknad av denna 
Att låta familjen vara samman och att ge ostörd tid 
Att sära på familjen 

Att ge utrymme 
❖ Att ge utrymme 

Att inspirera till hopp 
Att ge dåliga nyheter 
Information 
Att kommunicera på “rätt sätt” 
Anhörigas brist på kunskap 
Vikten av att hålla samtal 
Att involvera anhöriga i vården och erkänna deras 
vikt 
Att erbjuda deltagande 

Att delge 
❖ Att ge och ta ifrån hopp 
❖ Att ge information 
❖ Att skapa delaktighet 
❖ Att hindra 

 
 



 

 

 

Att föra en dialog 
Att söka konsensus i beslut 
Att hindra anhöriga från deltagande 
Att inte tillåta anhöriga på plats 

Helikopterperspektiv över situationen 
Att förstå inverkande faktorer 
Vikten av att inte ha en tidigare relation 
Vikten av att kunna forma en “ren” relation 
Att anhöriga inte behöver ta hänsyn 

Att vara professionell 
❖ Helhetsperspektiv 
❖ Att vara utomstående 

Att hålla sig borta från situationen och anhöriga 
Att inte känna sig redo att möta anhöriga 
Att vara rädd för döden 
Att uppleva avsaknad av kompetens för att klara av 
situationen 
Att undvika skapandet av en relation 
Att se en kollegas kompetens och ta hjälp av denna 
Att lämna över situationen till en kollega 

Att lämna situationen 
❖ Undvikande 
❖ Att hitta rätt person 

 
 

 

Etiska ställningstaganden 
För att denna litteraturstudie skulle ha ett etiskt perspektiv valde författarna att alla valda artiklar 
skulle vara granskade av en etisk kommitté, och följa Helsingforsdeklarationen (WMA 2013). 
Artiklar utan etiskt ställningstagande togs bort från analysmaterial i kvalitetsgranskningen. 
Helsingforsdeklarationen är en konvention gällande forskningsetiska regler för forskning som 
involverar människor; den innebär att alla försök som involverar mänskliga objekt måste ha 
informerat tillstånd från försökspersonen, samt kunna garantera försökspersonens anonymitet, och 
att försökspersonen ska kunna avstå från deltagande utan att behöva frukta konsekvenser (WMA 
2013). 
Författarna var noggranna med citering och referering för att undvika plagiat. Det lades även vikt 
vid att alla resultat av analysen redovisades objektivt, oavsett författarnas egna erfarenheter och 
förväntningar och/eller värderingar (Carroll & Zetterling 2009). 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Resultat 
Egenvård 
I detta område identifierades tre kategorier; egenvårdsbedömning, att lära känna och uppföljning. 
 
Egenvårdsbedömning 
Sjuksköterskorna genomförde egenvårdsbedömningar av de sörjande anhöriga, som i vissa fall var 
patienter på vårdcentral eller mottagning(Ferszt & White 2009). Detta genomfördes vid ett flertal 
tillfällen, innan, direkt vid eller efter en förlust, och visades genom att sjuksköterskorna frågade om, 
eller observerade, den anhörigas egenvårdsförmåga. Dessa egenvårdsbedömningar kunde resultera i 
en intervention, som senare utvärderades enligt omvårdnadsprocessen (Ferszt & White 2009). När 
sjuksköterskorna upptäckte en bristande egenvårdsförmåga kompenserade de för denna, genom 
åtgärder, mestadels genom information. I Danielsson, Rejnö & vonPost (2013) citerades en 
sjuksköterska som pratade om hur sjuksköterskor i allmänhet ser till de anhöriga som sörjer, och ser 
till att de får sina grundläggande behov av vätska, näring och vila tillfredsställda, genom att se till 
att de åt och drack, och påminde dem om att sova och vila (Danielsson, Rejnö & vonPost 2013). I 
egenvårdsbedömningen ingick även en bedömning av egenvårdsresurser. Dessa inkluderade 
exempelvis socialt nätverk, copingstrategier och personliga egenskaper (Ferszt & White 2009). 

 
Att lära känna 
Vikten av att lära känna den anhöriga som omvårdnadsobjekt poängterades ett flertal gånger, genom 
att sjuksköterskorna uttalade sig om vikten av att känna personen för att kunna ge vård på bästa sätt. 
Det behövde inte handla om en djup relation, utan endast om att kunna känna personen ytligt nog 
för att veta dennes behov (Bailey, Murphy & Porock, 2011). Det kunde exempelvis vara att kunna 
bedöma om personen var redo att prata om dennes förlust, genom att kunna känna till personens 
beteendemönster (Ferszt & White 2009). 
 
Uppföljning 
För att ge trygghet till anhöriga såg sjuksköterskorna till att följa upp de sörjandes hälsa. Detta 
genom att exempelvis planera in uppföljningsmöten, eller via telefon (Ferszt & White, 2009). 
Telefonuppföljning var något som identifierades som högt uppskattat, många familjer var 
tacksamma över att någon tog sig tiden att ta reda på hur de mådde (Brysiewicz 2006).  
 

Att skapa en relation 
I detta område identifierades fem kategorier; validering, relationsskapande, små gester, att skapa 
trygghet och att vara delaktig. 
 
Validering 
Genom att fråga om förlusten och be anhöriga berätta om sin sorg kunde sjuksköterskorna validera 
de anhörigas sorg och lidande (Moules & Thirsk, 2013). Sjuksköterskorna frågade avsiktligt om 
förlusten, normaliserade känslor och höll en positiv ton, samtidig som de erkände den anhöriges 
förlust (Ferszt & White, 2009). Det kunde även ske genom att sjuksköterskan själv uttryckte sorg, 

 
 



 

 

 

 

smärta eller deltagande i förlusten; detta utan att själv ta över anhörigas sorg (Bloomer et al 2013). 
Att sjuksköterskan vågade närvara i de anhörigas sorg ansågs som respektfullt och empatiserande, 
anhöriga uppskattade den närvaron, och ansåg att det underlättade deras egen hantering av sorgen 
(Moules & Thirsk 2013).  
 
 
 
Relationsskapande  
För sjuksköterskan är det centralt att skapa en relation med patienten, men så även med patientens 
anhöriga. I vårdar-relationen skapas tillit och utrymme för informationsutbyte, då båda parter kan 
våga efterfråga och delge information utan att behöva censurera sig (Bailey, Murphy & Porock 
2011). Detta underlättar för den fortsatta eftervården, då de anhöriga, i en god relation till 
sjuksköterskan, lättare kan acceptera de beslut som tas om deras familjemedlems vård; de kan även 
ha större inverkan på vården, då de har en större tendens att dela med sig av sina och patientens 
åsikter och vilja (Gerow et al 2010). Det ger dessutom sjuksköterskan en djupare tillfredsställelse i 
sitt jobb då sjuksköterskan får ett större utbyte tillbaka (Stayt 2009;Gerow et al 2010). 
 
I en artikel beskrivs hur sjuksköterskan, innan hen lämnar rummet, böjer sig ner och kysser den 
döde patientens panna när den anhörige sitter vid sängen; den anhörige såg detta som en stor gest, 
som även om de inte kände varandra bra sedan innan direkt skapade ett band emellan dem. Den 
visade närheten, och investeringen av känslor och respekt i relationen till den döde patienten, 
skapade indirekt en relation till den sörjande anhöriga (Bailey, Murphy & Porock 2011).  
 
Det är dock inte alltid lätt att skapa en god vårdrelation; underlåtandet av detta kan ge negativa 
konsekvenser för den fortsatta vården, då även kommunikationen fallerar som en följd (Rejnö, Berg 
& Danielsson 2013). Förmågan att skapa en relation är väldigt individuell för sjuksköterskan, och 
varierar därmed med individer (Rejnö, Berg & Danielsson 2013).  
 
Små gester 
För att upprätthålla en positiv vårdarrelation, och för att visa omsorg mot anhöriga, brukade 
sjuksköterskorna göra små gester mot de anhöriga för att de skulle känna sig omhändertagna. Detta 
kunde exempelvis vara en kopp kaffe, eller att fråga om de anhöriga önskade något. De små 
sakerna, som annars kunde verka obetydliga, uppskattades stort av anhöriga (Brysiewicz 2008). 
 
Små gester kunde även vara riktade mot den avlidne patienten, för att få de anhöriga bättre till 
mods. Det kunde exempelvis vara att se till att deras anhörige är ren och ompysslad, för att de skulle 
känna att de var väl omhändertagna (Bloomer et al 2013). Att se sin avlidne familjemedlem, med 
rent och välkammat hår, gav en känsla av lugn och tillfredsställelse (Brysiewicz 2008). 

 
Att skapa trygghet och tillit 
I en god relation är trygghet centralt, och därför försökte sjuksköterskan skapa trygghet hos de 
anhöriga, och försäkra dessa om sjuksköterskans kompetens i att vårda deras akut döende 
familjemedlem (Rejnö, Berg & Danielsson 2013). Tryggheten som sjuksköterskorna försökte skapa 
i ett flertal fall syftade till att få de anhöriga betryggade om att vården som gavs var säker, 

 
 



 

 

 

 

 

respektfull och att allt som kunde göras gjordes för deras döende eller döde familjemedlem. 
Sjuksköterskorna försökte ge trygghet till de anhöriga med sin närhet hos den döde patienten, så att 
de kunde våga lämna dennes sida under korta stunder (Rejnö, Danielsson & vonPost 2013). 
 
Precis som trygghet, är tillit centralt i goda relationer. De anhöriga måste kunna lita på att de som 
vårdar deras akut döende familjemedlem är kunniga och professionella. Tilliten blir en grund för 
tryggheten, och utan tillit blir det svårt att uppnå god vård (Rejnö, Berg & Danielsson 2012). För att 
bygga upp den tilliten ville sjuksköterskorna vara närvarande hos de anhöriga, och svara på deras 
frågor, och om möjligt alltid erbjuda fysiska möten för att främja närhet (Rejnö, Berg & Danielsson 
2012; Stayt 2009). Det visade sig även viktigt att vara ärlig i kontakten för att främja tillit, och 
förlorad tillit visade sig svår att återfå (Rejnö, Berg & Danielsson 2013). Att skapa tillit var inte 
endast sjuksköterskans uppgift, utan hela teamets; i och med detta måste teamet tillsammans se till 
att behålla den tillit som finns mellan dem och de anhöriga. Därför måste teamet agera som ett, och 
ge enhälliga beslut och information till de anhöriga; om motstridig information ges, och teamet 
brister i sin samhållighet, skadas de anhörigas förtroende (Rejnö, Berg & Danielsson 2013). 
 
Att vara delaktig 
För att vara delaktig i en relation måste sjuksköterskan visa sig mänsklig, öppna upp sig, och vara 
villig att investera i relationen (Stayt 2009). Många sjuksköterskor drog sig dock för att vara 
emotionellt närvarande i relationen till de anhöriga, då de inte ansåg det lämpligt att visa sina egna 
känslor, exempelvis vid en patients död. Det förväntades att endast de anhöriga skulle sörja, och att 
sjuksköterskan skulle stötta dem igenom sorgeprocessen (Gerow et al 2010). Det har dock visat sig 
att det är fördelaktigt att sjuksköterskan visar sig emotionellt engagerad; detta ger även en stor 
tillfredsställelse hos sjuksköterskan (Stayt 2009;Danielsson, Rejnö & vonPost 2013). 
Sjuksköterskan måste få visa sig mänsklig i mötet med döden, även om det är sjuksköterskans jobb 
att hålla ihop situationen och ta hand om de sörjande; det är dock viktigt att det görs vid rätt tid, och 
på ett lämpligt sätt (Brysiewicz 2006). 
 
Som en skyddsåtgärd, för att inte visa för mycket känslor, kunde sjuksköterskor “sluta sig inne” i 
sig själva. Detta för att skydda sig själva och tillåta sig att känna sorg, samtidigt som de fortsatte att 
agera professionellt (Gerow et al 2010). Sorgen av en patients bortgång, och familj förlust, kan 
påverka sjuksköterskan starkt (Stayt 2009; Socorro, Fleming & Tolson 2001). 
 

Att ge utrymme 
I detta utrymme identifierades en kategori, som ansågs vara så stor och oförenlig med de andra att 
den sedan utgjorde en egen huvudkategori. 
 
Att ge utrymme 
En viktig aspekt i bemötandet av plötsligt sörjande anhöriga visade sig vara att kunna ge dem 
utrymme, både fysiskt och psykiskt (Ferszt & White 2009; Brysiewicz 2006). Sjuksköterskan kunde 
därmed vara till hjälp genom att ta på sig rollen att hålla familjen samman samtidigt som de “faller 
isär” (Moules & Thirsk 2013), eller genom att visa att de har utrymme och är tillåtna att visa och 
agera ut känslor (Ferszt & White 2009).  

 
 



 

 

 

 

 
En studie kom fram till att anhöriga gärna vill vara nära sin familjemedlem (Brysiewicz, P. 2006), 
men detta är inte alltid en möjlighet, då akutenheter och intensivvårdsavdelningar ofta saknar ett 
anhörigrum (Brysiewicz 2006; Bloomer et al. 2013; Socorro, Fleming & Tolson 2001). Det är inte 
ens garanterat att patienten har ett eget rum, patienterna kan ligga flera stycken på en öppen sal, 
med endast gardiner att dra för. Detta upplevdes av sjuksköterskorna som inkräktande, då familjen 
aldrig kunde få den enskildhet som de behövde (Bloomer et al 2013). Sjuksköterskor försökte i stor 
utsträckningen ändå att skapa utrymme för familjen, även när det gick emot förevisningar gällande 
vilka patienter som hade rätt till en säng eller ett eget rum. I en artikel beskrivs en situation gällande 
en döende man, som inte hade rätt till att stanna på akuten då ingen akut vård kunde ges, men som 
ändå tilldelades ett eget rum på avdelningen av en sjuksköterska, som ansåg att mannen och hans 
familj behövde den tid de kunde få tillsammans innan mannen avled (Bailey, Murphy & Porock 
2011). 
 
Sjuksköterskorna ville gärna låta familjen vara samman i den mån det var möjligt, i alla situationer 
(Halgrimsdottir 2004). Detta kunde dock visa sig problematiskt, då ett stort antal sjukvårdspersonal 
ansåg det vara olämpligt att låta anhöriga vara med vid återupplivningsförsök. De ansåg att de 
anhöriga var i vägen, och ville inte traumatisera dem med den upplevelsen (Halgrimsdottir 2004). 
 
När patienten väl avlidit ansågs det även viktigt att erbjuda visning av kroppen för de anhöriga, för 
att de ska kunna ta in realiteten av dödsfallet. Det ska dock inte ske under tvång, utan det är de 
anhörigas egen önskan om att se kroppen eller ej som ska styra (Brysiewicz 2006). 
 
Under det aktiva döendet kunde sjuksköterskan på olika sätt skapa utrymme för att de anhöriga 
skulle få leva ut sina känslor (Rejnö, Berg & Danielsson 2013). Det kan vara mycket befriande att 
en sjuksköterska tar på sig ansvaret för att ta hand om familjen, det öppnar upp för individer att 
släppa fram känslor (Moules & Thirsk 2013). De anhöriga befinner sig ofta i chock, och behöver tid 
och förståelse för att klara situationen (Rejnö, Berg & Danielsson 2013). 
 

Att delge 
I detta område identifierades fyra kategorier; att ge information, att ge och ta ifrån hopp, att skapa 
delaktighet och att hindra. 
 
Att ge information 
För att möjliggöra anhörigas involvering i eftervården krävs att de har tillgång till den information 
de behöver, och för att kunna ta väl genomtänkta beslut gällande det fortsatta omhändertagandet av 
den döde patienten. Den fortsatta omsorgen i detta sammanhang behöver inte innebära att patienten 
lever, utan involverar även eftervården då patienten är avliden, samt vård vid dödsögonblicket 
(Rejnö, Berg & Danielsson 2012; Rejnö, Berg & Danielsson 2013). Att ge information är en uppgift 
som är central inom sjuksköterskans roll, och identifieras i flera artiklar som något som bör 
genomföras så snart som möjligt, och kontinuerligt (Rejnö, Berg & Danielsson 2012; Stayt 2009; 
Rejnö, Berg & Danielsson 2013). Samma information bör även återupprepas ett flertal gånger, då 
anhöriga i situationer gällande plötslig sjukdom eller död kan befinna sig i chock, och kan därmed 

 
 



 

 

 

ha svårt att ta in konkret information vid endast ett tillfälle (Rejnö, Berg & Danielsson 2012). 
 
Att ge information är dock inte alltid helt enkelt, i situationer gällande givandet av negativ 
information ansåg sjuksköterskor att det var svårt att ge korrekt information, främst gällande 
dödsbud och dåliga nyheter (Stayt 2009). När den sjuke eller skadade familjemedlemmen avlidit 
blev information en central del av efterlevandevården; många anhöriga visste inte vad de skulle ta 
sig till, och vad som skulle hända härnäst (Bloomer et al 2013; Rejnö, Berg & Danielsson 2012). 
Det blev sjuksköterskans roll att vägleda dem gällande att ta kontakt med rätt instanser, och att 
hänvisa till den pappersexercis som behövde genomföras (Bloomer et al 2013). För att underlätta 
denna informationsgivning önskade flera sjuksköterskor att de kunde dela ut ett skriftligt 
informationsmaterial. som täckte vanliga frågor och svar; det skulle minst ge en känsla av att ha 
gjort något konkret för familjen (Brysiewicz 2006; Brysiewicz 2008). Det var annars brukligt att ge 
de anhöriga kontaktuppgifter gällande de som varit involverade i vården av deras familjemedlem, 
om frågor skulle uppstå efter att vården var avslutad (Brysiewicz 2006; Brysiewicz 2008). 
 
Att ge och att ta ifrån hopp 
I situationer med plötslig död är det vanligt att anhöriga tappar hopp gällande situationen och 
framtiden; som vårdpersonal är det då viktigt att försöka inspirera till hopp, och bevara det som 
finns (Ferszt & White 2009). Det kan handla om att ge sanningsenlig information utan att ta ifrån 
hopp, istället för att bygga falska förhoppningar som sedan grusas, exempelvis gällande 
möjligheterna att ta hand om kroppen eller närvara vid eftervård av den döde (Rejnö, Berg & 
Danielsson 2012). Informationen som ges kan även vara hoppfull, i det att sjuksköterskan klargör 
att situationen är oklar, och att allt som kan göras kommer att göras (Stayt 2009). Sjuksköterskor 
ansåg att det var viktigt att de själva trodde att det kunde bli bättre för familjen, för att kunna ge 
dem hopp (Moules & Thirsk 2013). 

 
När det konstaterats att livsuppehållande åtgärder inte var aktuella, hade sjuksköterskan tyvärr inte 
mycket mer val än att ta ifrån anhöriga det lilla hopp som fanns (Stayt 2009). Det kunde vara något 
så litet som att ta bort den intravenösa infusionen med motivationen att den numera inte kunde göra 
familjemedlemmen någon nytta, utan att personen ändå skulle dö (Rejnö, Berg & Danielsson 2012).  
 
Att skapa delaktighet 
Ännu en förutsättning för att anhöriga ska kunna vara delaktiga i eftervården är att sjuksköterskan 
bjuder in till delaktighet; det är svårt att som anhörig ta plats och försöka göra sig hörd inom 
vården, då de är på okänd mark och inte sitter på en maktposition i situationen (Bloomer et al 2013). 
När patienten har avlidit kan anhöriga vara en stor resurs, genom att hjälpa sjuksköterskan, då de 
kan representera sin familjemedlem i vilja och åsikt: exempelvis gällande religiös kontakt vid 
döden, begravningsarrangemang eller organdonation (Rejnö, Berg & Danielsson 2012; Gerow et al 
2010). Anhöriga bör dock inte åläggas att ta beslut om exempelvis obduktion; det slutgiltiga 
ansvaret bör ligga hos sjukvården, men anhöriga ska kunna göra sin vilja och sin åsikt känd, och 
denna ska respekteras i den mån det är möjligt (Rejnö, Berg & Danielsson 2012; Rejnö, Danielsson 
& vonPost 2013). 
 

 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

Att hindra delaktighet 
När sjukvårdspersonal inte tycker att det är lämpligt att anhöriga deltar eller är närvarande, 
exempelvis gällande situationer som återupplivningsförsök, kan anhörigas närvaro hindras. 
Hindrandet kan anses olämpligt, och diskuteras i flera fall, då många anser att anhöriga bör få vara 
vid sin familjemedlems sida (Brysiewicz 2008; Halgrimsdottir 2004). Det kan dock vara svårt att 
åstadkomma, då sjukvårdspersonal måste kunna arbeta ohindrat, vid exempelvis 
återupplivningsförsök (Halgrimsdottir 2004). I liknande situationer kan anhöriga utsättas för chock, 
och riskera att vara i vägen, varför många inom vården exkluderar anhöriga från dessa tillfällen 
(Brysiewicz 2008). 

 
Att vara professionell 
I detta område identifierades två kategorier; helhetsperspektiv och att vara utomstående. 
 
Helhetsperspektiv 
I sin roll som sjuksköterska, och mest patientnära, är det enkelt för sjuksköterskan att skapa sig en 
helhetsbild av den döde patienten och dess närstående, samt deras behov (Moules & Thirsk 2013). 
Detta möjliggör en objektiv syn på deras problem, som grundar för en personcentrerad vård, i det att 
sjuksköterskan “utifrån” kan granska familjens problem på ett annat sätt, och se över lämpliga 
lösningar på dessa (Moules & Thirsk 2013). Sjuksköterskorna såg det även som naturligt att se 
familjen som en enhet, och identifierade vikten av att hjälpa hela enheten, och inte endast den sjuke 
eller skadade individen (Halgrimsdottir 2004). Detta helhetsperspektiv underlättade för det fortsatta 
omhändertagandet, då det förenklade problemlösning och underlättade förändringsarbete inom 
familjen (Bailey, Murphy & Porock 2011). 
 
Att vara utomstående 
I en artikel poängterades vikten av att sjuksköterskan är utomstående till familjen. Med detta menas 
att sjuksköterskan inte har en tidigare relation till familjen. Det underlättar för vården i och med att 
de anhöriga inte måste ta någon speciell hänsyn till sjuksköterskan som familjemedlem eller 
anhörig (Moules & Thirsk 2013). De kan förlita sig på sjuksköterskans professionalitet, och 
förmåga att vårda dem (Moules & Thirsk 2013). Som utomstående kan sjuksköterskan hålla 
situationen samman, och leda den framåt, utan att själv dras med i emotionell påverkan (Moules & 
Thirsk 2013). 
 

Att lämna situationen 
I detta område identifierades två kategorier; undvikande och att hitta rätt person. 
 
Undvikande 
Det är en påfrestande uppgift att ta hand om familjer i kris, och detta är något inte alla 
sjuksköterskor kände att de mäktade med eller var förberedda på (Halgrimsdottir 2004). Detta ledde 
till att sjuksköterskor kunde använda ett undvikande beteende för att undfly liknande situationer 
(Bailey, Murphy & Porock 2011; Rejnö, Berg & Danielsson 2012). Att bli undvikt var väldigt 

 
 



 

 

 

påfrestande för anhöriga, som kände sig övergivna (Brysiewicz 2008).  
 
Det undvikande beteendet kan vara mycket problematiskt, då det inte möjliggör en god vårdrelation 
(Stayt 2009). Alla sjuksköterskor var inte medvetna om sitt undvikande beteende, men de som var 
medvetna om detta uppgav att de i sitt undvikande använde sig av flera olika tekniker; vissa valde 
att distansera sig från familjen genom att hålla kommunikationen stängd (Stayt 2009), andra valde 
att undvika att spendera tid med familjen (Rejnö, Berg & Danielsson 2012). Den största 
anledningen till att sjuksköterskor undvek dessa situationer var dock att de själva upplevde en rädsla 
för död och förlust (Socorro, Fleming & Tolson 2001). 
 
Att hitta rätt person 
De sjuksköterskor som tillkännagav för sig själva och sin omgivning att de inte kunde hantera en 
situation med en familj i kris efter plötslig död såg ofta till att hitta en kollega som kunde ta över 
deras roll (Bailey, Murphy & Porock 2011). De sjuksköterskor som kallades in som stöd 
identifierades av sina medarbetare som kompetenta i liknande situationer, med stor vana av att 
vårda patienter och familjer i livets slutskede (Bloomer et al 2013). Dessa sjuksköterskor kallades 
ofta även in som stöd även när känslig information och dåliga nyheter skulle delges patienten och 
dennes anhöriga (Rejnö, Berg & Danielsson 2013). 

 
 
 

 
  

 
 



 

 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
De huvudkategorier som kom fram vid analys av utvald litteratur är egenvård, att skapa en relation, 
att ge utrymme, att delge, att vara professionell och att lämna situationen; dessa huvudkategorier 
har 17 underkategorier.  
 
Egenvård 
Det som framkom inom detta område handlade främst om sjuksköterskans förmåga och arbetssätt i 
egenvårdsbedömningen av sörjande anhöriga; ett flertal artiklar tog upp egenvårdsbedömning eller 
egenvårdskompensation, och även sjuksköterskans arbetssätt i och med omvårdnadsprocessen. 
Även om de anhöriga inte är sjuksköterskans “primära mål” inkluderades dessa i sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete; när sjuksköterskan gjorde en egenvårdsbedömning av de anhöriga, och 
identifierade egenvårdsbrister, sattes det in åtgärder lämpliga för situationen. I många fall handlade 
det endast om information, kring hur den anhörige kan hantera situationen, vilka egenvårdsresurser 
som kan sökas, samt om att den anhörige bör se efter sin egen hälsa och vara uppmärksam på 
riskfaktorer, såsom fysisk eller psykisk ohälsa. Detta innebär att den anhörige bör utveckla eller 
använda en fungerande copingstrategi, och kan behöva en sjuksköterskas stöd för att åstadkomma 
detta (Folkman & Lazarus 1984; Johansson et al 2006). För att förklara begreppet egenvård menar 
Orem på att detta är en individs förmåga och resurser för att ta hand om sig själv: för att maximera 
hälsa, minimera lidande och främja välmående (Orem 1987). När en individ brister i 
egenvårdsförmåga är det sjuksköterskans uppgift att kompensera för den förlorade 
egenvårdsförmågan, vilket kan göras med information, delvis kompenserad egenvård, eller helt 
kompenserad egenvård (Orem 1987). De anhöriga i dessa artiklar var ofta i behov av information 
eller delvis kompenserad egenvård, men då endast till en lättare grad, såsom tillsyn av mat- och 
vätsketillförsel eller påminnelser. För att sedan följa upp detta var det vanligt att sjuksköterskan 
bokade in någon form av uppföljning, antigen över telefon, i form av ett fysiskt möte, eller med en 
remiss till en annan instans (McDaid et al 2008).  
 
Sjuksköterskan bedömde även de anhörigas egenvårdsresurser efter ett plötsligt dödsfall; då det är 
en mycket påfrestande situation, med plötsligt insättande och väldigt stark sorg, krävs att de 
anhöriga har tillräckliga egenvårdsresurser för att möta de krav som ställs på dem. 
Egenvårdsresurserna kan bestå av personliga attribut, copingstilar, och socialt nätverk med flera 
(Lazarus & Folkman 1984). Egenvårdsresurser kan även vara “samlade” inom familjer, som inte 
bara kan vara ett socialt skyddsnät, utan även ha en “aktiv” bearbetning tillsammans (Wiegand 
2012). 
 
Då de anhöriga ingår i patienten enligt patientcentrerad vård anser författarna att det är naturligt att 
sjuksköterskans omvårdnadsarbete sträcker sig även till den anhöriga. Många anhöriga behöver 
tillsyn för att ta hand om sig, då de befinner sig i chock relaterat till det plötsliga dödsfallet, och 
sorg.  
 

 
 



 

 

 

Att skapa en relation 
Ett för författarna föga förvånande resultat av analysen var den stora vikten av att som 
sjuksköterska bygga en relation till den akut döende patienten och dennes anhöriga. 
Relationsskapandet är centralt för att kunna ge god vård och omsorg (Berg & Danielsson 2007), 
som tidigare nämnt i samband med Travelbees mellanmänskliga omvårdnadsteorier (1971). I så gott 
som alla artiklar nämndes vikten av att sjuksköterskan skapar en god relation med patienten, något 
som kunde göras på många olika sätt; många gånger försökte sjuksköterskan skapa tillit och visa 
omsorg (Belcher & Jones 2009), genom att finnas där för de anhöriga om de ville ställa frågor, eller 
genom att bekräfta förlust och sorg. Sjuksköterskan kunde förmedla närhet och omsorg genom 
lättare fysisk kontakt när inte ord fanns, och försökte annars att se efter familjen med små vänliga 
gester, som att bara hämta en kopp kaffe för att bekräfta deras närvaro och sorg. Relationen som 
skapades byggdes på tillit, både till sjuksköterskan som professionell, men även som person (Berg 
& Danielsson 2007). Det var sedan viktigt att upprätthålla denna relation, och den tillit som skapats; 
den fick inte riskeras genom att sjuksköterskan senare skulle undvika familjen, eller genom att 
delge dem felaktig, eller inkomplett, information. Det är förståeligt att vikten av den goda 
vårdarrelationen så många gånger poängteras, då den är central för sjuksköterskan och dennes 
omvårdnadsarbete: om relationen skadas blir det svårt att ge god vård. En central del för att en god 
vårdrelation ska kunna skapas är att tillit finns i relationen. Detta är inte alltid enkelt att skapa, och 
det är till stor del upp till sjuksköterskan att skapa en grund för att tillit ska kunna finnas, då 
patienterna redan från början befinner sig i ett underläge (Belcher & Jones 2009). 
 
Att ge utrymme 
Detta område var så pass omfattande att det fick bli en egen huvudkategori; detta var ett resultat 
som var oväntat. Området handlade om att ge utrymme, både emotionellt, psykiskt och fysiskt. 
Sjuksköterskan behövde i många fall ge utrymme för de anhöriga att visa sin sorg, och att uttrycka 
sin förlust: detta kom annars inte lika naturligt. I det akuta skedet vid dödsfallet handlade det dock 
mest om att ge fysiskt utrymme, eller snarare, bristen på fysiskt utrymme; en sak som återkom i ett 
flertal artiklar var det faktum att det inte fanns något speciellt utrymme för anhöriga på vare sig 
akutmottagningar eller intensivvårdsavdelningar. Detta var något som förvånade författarna, då det 
annars anses självklart att anhöriga ska kunna vara nära sin döende eller döde familjemedlem. I brist 
på fysiskt utrymme försökte sjuksköterskorna i många fall skapa emotionellt utrymme och 
avskildhet för familjen ändå, genom att exempelvis dra för skärmar eller gardiner; det var mer än att 
göra ingenting, men ändå något som inte ansågs räcka till (Edwards & Purves 2005). 
 
Direkt efter ett plötsligt dödsfall var frågan om utrymme ännu viktigare, då de anhöriga ofta befann 
sig i ett chockliknande tillstånd, och därmed inte var förmögna att hantera sin omgivning eller att ta 
in information; att de då kunde visas den hänsyn att få det utrymme de behövde för att kunna ta in 
förlusten och börja bearbeta sorgen var otroligt viktigt, och en uppgift som hörde sjuksköterskan 
till, i det att sjuksköterskan är ansvarig för även familjens omvårdnad. Då är det essentiellt att 
sjuksköterskan har en förförståelse för sorg och kris (Bugge 2000). En del av det utrymmet som bör 
ges efter ett plötsligt dödsfall för att hjälpa familjens sorgeprocess var att ge möjligheten att se den 
avlidne: detta var något som poängterades i ett flertal artiklar, och som funnits även i annan 
litteratur som författarna sökt gällande detta påstående (Chapple & Ziebland 2010; Omerov et al 
2014; Scott 2007; Armour 2006). Samtliga artiklar kom fram till att de anhöriga bör erbjudas en 

 
 



 

 

visning, men inte tvingas; det måste vara deras egen vilja och val att se deras avlidne. Det hjälper 
dock introduktionen till sorgeprocessen samt sorgebearbetning, då det ger ett avslut som annars 
riskerar att utebli vid plötsliga dödsfall, det bekräftar slutgiltigt personens bortgång. Detta ger även 
de anhöriga en naturlig ingång till en transitionsprocess i samband med sorgeprocessen, och ger en 
förbättrad möjlighet att genomgå en transition då det kan göras konkret att deras familjemedlem är 
avliden (red. Meleis 2009). 
 
 
Att delge 
För att möjliggöra anhörigas involvering i eftervården, och självklart patientens involvering i den 
egna vården, gällande önskningar om eftervård och organdonation, är informationsgivande centralt, 
för att de involverade ska kunna skapa sig en förståelse för situationen, samt fatta välgrundade 
beslut. Detta gäller givetvis även när en patient har avlidit, och informationsgivande blir nästan 
ännu viktigare när denna bortgång sker hastigt och oväntat; de anhöriga behöver då information för 
att förstå vad som har hänt, så att de kan acceptera förlusten och bearbeta sin sorg. Familjen och de 
anhöriga kan sedan delge varandra information, som bekräftas av sjukvårdspersonal, och genom 
denna process kan de inom familjen skapa en gemensam sorgeprocess, som underlättas av det stöd 
familjen då kan visa varandra (Bosticco & Thompson 2005). Om de inte ges redskap för att 
acceptera och bearbeta sin sorg riskerar de att fastna i komplicerad eller långdragen sorg, som kan 
bli ett patologiskt tillstånd (Love 2007). Det har dock visat sig att informationsgivandet inte är en 
enkel uppgift för sjuksköterskan, speciellt inte när det gäller att delge dödsbud eller dåliga nyheter; 
de flesta sjuksköterskor kände inte att de hade tillräcklig träning eller kunskap för att kunna sköta 
denna uppgift med självförtroende. Detta kan lätt leda till att informationen inte ges på ett optimalt 
sätt, och är ett återkommande tema i litteratur, som pekar på att sjukvårdspersonal behöver mer 
träning och kunskap i att samtala om svåra ämnen såsom död (Boogle & Go 2015). Det tillhör dock 
sjuksköterskans uppgifter att delge information, vilket kan tyda på att mer utbildning behövs inom 
detta område (Leksell & Lepp 2013). 
 
Ett annat ämne som även återkom var avsaknaden av tryckt information som kunde delges de 
anhöriga; även detta var något författarna inte hade förväntat sig. Avsaknaden av, och längtan efter 
tryckt material speglades i nästan varje artikel; sjuksköterskorna var i många fall osäkra på vad de 
skulle informera de anhöriga om, och de anhöriga visste inte alls vad de skulle ta sig till rent 
praktiskt efter ett dödsfall (van der Klink et al 2010). Det är okänt hur denna situation ser ut i 
Sverige och den egna vårdregionen, men det ger en tanke om att sådant material bör efterfrågas, och 
utvecklas om det saknas, då det kan vara viktigt för de anhöriga att få “fast” information att hålla 
tag i. 
 
Ett sista ämne författarna vill diskutera inom detta område är kategorin “att hindra”. I ett flertal 
artiklar framkom det att vårdpersonal aktivt hindrade anhöriga från att vara nära sin familjemedlem, 
eller från att delta i vården av denna: exempelvis i situationer gällande återupplivningsförsök, som 
ansågs som en olämplig miljö för anhöriga. Detta var något som förvånade författarna, då detta 
ämne även diskuterats inom den egna utbildningen. I artiklarna hindrade vårdpersonalen främst 
anhöriga från att vara närvarande vid återupplivningsförsök, med motiveringen att det skulle 
traumatisera de anhöriga ytterligare, och att de riskerade att vara i vägen för sjukvårdspersonal. 

 
 



 

 

 

Detta resulterade i flera fall i att de anhöriga inte fick vara med sin familjemedlem i 
dödsögonblicket, utan fick se sin familjemedlem endast en stund efter att döden inträtt; detta var en 
stor sorg för många anhöriga, som önskat att de hade fått vara med sin familjemedlem när de som 
mest behövde detta, och att de hade fått säga farväl (Hadders 2007). Det kan även vara skadligt för 
de anhöriga att inte få vara en del av den absolut sista tiden, då det tidigare visats att de redan löper 
en ökad risk för ohälsa i samband med en familjemedlems plötsliga bortgång: komplikationer som 
isolering och komplicerad sorg ses oftare vid dessa fall (Love 2007; Clements et al 2004). Ingen av 
vare sig artiklarna eller studierna kunde uppvisa någon evidens bakom uteslutandet av anhöriga från 
återupplivning, men alla diskuterade huruvida det borde tillåtas; många ansåg inte att det var 
lämpligt att sära på familjer, utan snarare att närvaro vid återupplivning kan ge ett värdigt avslut. 
 
 
Att vara professionell 
Det återkommande var att sjuksköterskan, som professionell snarare än medmänniska, kunde hjälpa 
de anhöriga i deras sorg genom olika former av stöd, och ibland genom att endast vara professionell 
sjuksköterska; genom att sjuksköterskan i sin omvårdnadsprofession tog över omsorgsarbete över 
familjen i det initiala sorgearbetet gav detta plats för de anhörigas känslor och möjlighet att bearbeta 
sin sorg. Professionalism var också att förmedla en känsla av lugn och säkerhet, trots att 
sjuksköterskor upplevde egen ångest, sorg och känslor av otillräcklighet (Bremer, Dalhberg & 
Sandman. 2012). De anhöriga uppskattade detta, då de kunde fokusera på den egna sorgen; i och 
med att sjuksköterskan inte hade en relation med de anhöriga på ett personligt plan var 
sjuksköterskan inte involverad i sorgen, och därmed behövde de anhöriga inte ta hänsyn till någon 
form av sorg hos sjuksköterskan, utan kunde fokusera på den egna förlusten. Detta kan anses höra 
till den patientcentrerade omvårdnad en sjuksköterska ska bedriva, där individens behov ska mötas 
(Leksell & Lepp 2013). 
 
Författarna förstår att sjuksköterskan bör vara en utomstående, då andra former av relationer, annat 
än vårdarrelationen, annars riskerar att äventyra kvalitén på vården och den relation som en 
sjuksköterska ska kunna hålla med en patient; att bli alldeles för personlig eller privat kan göra att 
patienten kommer för “nära” sjuksköterskan, som därmed kanske inte kan behålla sitt 
helhetsperspektiv på dennes vård, och kanske inte ser de alternativ som annars skulle vara 
gynnsamma för patientens vård. Detsamma gäller om sjuksköterskan inte lyckas skapa en 
vårdarrelation till patient eller anhöriga på grund av en “bekantskaps-relation”, där de involverade 
känner varandra på långt håll, och inte har en önskan om att ingå i den intima relation som en 
vårdarrelation faktiskt innebär; sjuksköterskan måste kunna se patienten som en person för att 
kunna ge god vård. Därför är det förståeligt att sjuksköterskan helst ska vara en främling för 
familjen, så att alla får chansen att bygga vårdarrelationen från grunden. Enligt Travelbees 
mellanmänskliga relationsteori behöver sjuksköterskan se den som vårdas som människa, men 
relationen behöver vara fortsatt professionell då sjuksköterskan måste kunna ge rätt omvårdnad utan 
att själv vara för subjektiv i sin bedömning (Travelbee 1971; Leksell & Lepp 2013; Strang et al 
2014). 
 
Att lämna situationen 
Något författarna blev förvånade över var att detta tema identifierades. Det är högst mänskligt att 

 
 



 

 

 

fly en situation som upplevs hotande, detta är en skyddsmekanism och kan även anses vara 
missanpassad coping (Lazarus & Folkman 1984). Det grundar dock inte för en säker eller god 
omvårdnad, då sjuksköterskan är närmast patienten och måste kunna ha översikt över hela 
situationen, och gärna ge kontinuitet i vården (Leksell & Lepp 2013). Sjuksköterskan lämnar dock 
situationen, inte bara på grund av rädsla, utan även på grund av okunskap; många sjuksköterskor 
kände sig inte förberedda på att hantera allvarligt skadade eller döende patienter och deras anhöriga, 
och lämnade då hellre över situationen till en mer erfaren kollega än att själva stanna kvar och 
riskera att göra något som i efterhand kunde anses som “fel” (Bremer, Dalhberg & Sandman 2012). 
Det har visats i flera artiklar att utbildning inom ämnet bemötande av död saknas, och därför bör 
kunskapen och utbildningen inom ämnet förbättras och utvecklas, så att bemötandet av anhöriga 
kan hålla en bättre kvalitet, samt att fler sjuksköterskor vågar stanna i sammanhang med döende 
eller döda patienter, och därmed utveckla sin yrkesmässiga kompetens. Att utbildningen inom detta 
område är begränsad är beklagligt, då alla sjuksköterskor kommer att möta plötslig död i något 
sammanhang; alla sjuksköterskor behöver kunna hantera området, vilket även kan vara ytterst 
utvecklande, både på ett personligt och på ett professionellt plan. Det är sjuksköterskans yrke att 
vårda alla människor på lika villkor, detta kan även anses beröra vilken hälsa de är i, och även om 
de är döende, döda, eller efterlevande efter ett dödsfall (Svensk sjuksköterskeförening 2014). 

Även om det är beklagligt att många sjuksköterskor drar sig för att vara närvarande i 
sammanhang med döda eller döende patienter, eller sammanhang med plötslig död, måste 
det ändå ses som positivt att de söker lämna över till kollegor som de anser lämpade för 
detta. I en artikel diskuterades att sjuksköterskorna lämnade över till kollegor med lång 
erfarenhet inom ämnet, samt de som hade personliga egenskaper som grundade för en god 
palliativ vård. Detta gör att vården som ges till den döende och dennes anhöriga ändå håller 
god kvalitet, då sjuksköterskorna såg till att fördela den egna kompetensen (Bailey, Murphy 
& Porock 2011; Bloomer et al 2013).  

 
  

 
 



 

 

 

 

 
Metoddiskussion 
Att göra en litteraturstudie med systematiskt tillvägagångssätt innebär att studien omfattar den 
existerande kunskapen inom ett specifikt område, i form av vetenskapliga artiklar som väljs ut 
systematiskt. Genom att studera färdigställda studier, och granska dem i sökandet på gemensamma 
teman, kan existerande kunskap sammanställas till ett nytt resultat, som ger incitament till vidare 
forskning (red. Friberg 2012). Studien håller sig till aktuell forskning, i det att författarna har valt att 
avgränsa artiklarnas ålder till 15 år (mellan åren 2000-2015), med höga krav på artiklarnas validitet 
och reliabilitet, för att få för studien relevanta resultat (Forsberg & Wengström 2016).  
 
Att göra en litteraturstudie ansågs vara en lämplig metod för att kunna besvara studiens syfte. Andra 
existerande metoder är enkätstudier, som har kvantitativ ansats, och intervjustudier, som kan vara 
kvantitativa eller kvalitativa. Då författarna är medvetna om att plötslig död är ett känsligt ämne 
ansåg de bäst att göra en litteraturstudie, då det kan vara svårt att få deltagare till enkät- eller 
intervjustudier. Författarna kan heller ej tillhandahålla stöd om så skulle ha behövts för 
intervjuobjekten, och avstod därför från intervjumetod.  
 
För att skapa ett relevant kunskapsurval har artiklar sökts i alla tillgängliga databaser som kan röra 
omvårdnad, och är tillgängliga via Linköpings Universitet. Detta säkerställer en bred sökning, och 
stärker studien, då risken för att exkludera relevant material minskas. Till informationssökningen 
har det använts ett stort antal sökord, som har förändrats under studiens gång; sökord som inte har 
gynnat goda resultat har exkluderats eller omarbetats. Att samtliga sökord, när möjligt och 
behövligt, har omarbetats eller översatts till Svenska Mesh eller thesaurus-termer stärker arbetet 
ytterligare, då det förbättrar chanser för relevanta träffar. Sökningarna har vidare avgränsats, när så 
behövs på grund av stort antal träffar, har avgränsningar använts, gällande språk först och främst: 
engelska är då det valda språket, då det är det språk, av de valbara inom databaserna, som 
författarna delar. I denna avgränsning är författarna medvetna om att relevant material kan ha 
förlorats, och uppmuntrar till vidare forskning inkluderande större material. 
 
Då det varit nödvändigt att avgränsa sökningen ytterligare har geografiska avgränsningar använts. 
Avgränsningarna har gällt länder och kulturer som författarna har bedömt som västvärld, då studien 
ska röra den egna vårdkulturen. Dessa länder och områden inkluderar: Europa, USA, Kanada, 
Storbritannien, Sydafrika, Australien och Nya Zeeland. Dessa begränsningar sattes då studien 
ämnades skrivas för den egna vårdkulturen och dödskulturen som finns i västvärldssamhällen. I och 
med detta har resultat som gäller andra kulturer exkluderats, vilket indicerar vidare forskning i 
ämnet för att bättre förstå vårt multikulturella samhälle. Gällande urvalet har ett enda 
exklusionskriterium använts, vilket är översiktsartiklar. Dessa kan inte användas i en 
litteraturstudie, då de redan är kunskapssammanställningar; endast vetenskapliga orginalartiklar har 
använts. För att kontrollera artiklarnas originalitet användes Ulrich’s periodical international 
directory, som är en kvalitetsdatabas vari det finns antecknat om artikeln är peer-reviewed eller ej. 
Detta styrker enligt författarna arbetet ytterligare, då alla artiklar som använts för analys passerat 
denna granskning. 

 
 



 

 

 

 
Under arbetets gång har artikelsökningen behövt utvidgas; då det antal artiklar som var tillgängliga 
för analys inte var tillräckligt tillfredsställande underlag för att besvara syftet, gjordes en ny sökning 
i februari 2016, med utvidgad ålder på artiklarna, från 10 års ålder (2005-2015) till 15 års ålder 
(2000-2015). I och med denna sökning gick samtliga sökningar som redan gjorts igenom ånyo, för 
att söka efter ytterligare för studien relevanta artiklar. Detta anser författarna är en stor styrka i 
arbetet, då det säkerställer en grundlig sökning med minimal förlust av relevant material. 
 
De nyckelord som valts för denna litteraturstudie är alla översatta Mesh-termer, förutom termen 
bemötande, encounter. Detta ord finns tyvärr inte som Mesh-term, vilket kan visa på ett behov av 
att detta system ses över och eventuellt revideras för att bredda dess innehåll: bemötande och 
relationsskapande är centralt inom omvårdnad, och därmed kan en revidering av svenska Mesh vara 
nödvändig. 
 
För att studien ska kunna hålla en hög kvalité har författarna gjort sitt yttersta för att inte införliva 
egna erfarenheter och åsikter i arbetets gång. 
 
Författarna anser att arbetet kan anses ha en god validitet, i det att de granskningsmallar som 
använts för att klassa artiklarnas kvalitet är granskade och omarbetade av universitetet. Författarna 
har även tagit stöd av handledare i kvalitetsbedömning, i det att stickprov har genomförts på 
bedömda artiklar för att säkerställa konsensus i bedömning. Detta anser författarna grundar för en 
god validitet i arbetet. Även en hög reliabilitet kan anses finnas, då materialet som använts för 
analys har omarbetats och bearbetats ett flertal gånger, och därmed har det blivit säkerställt att 
materialet som använts till ett resultat är hållbart. Med en god reliabilitet menas att det resultat som 
funnits är tillförlitligt, och att materialet kan omprövas med samma resultat. Med en god validitet 
menas att de granskningsmallar som använts har mätt det de förväntas göra på ett korrekt sätt 
(Forsberg & Wengström 2016). Författarna anser att denna litteraturstudie kan anses har uppnått en 
god extern validitet, vilket innebär att litteraturstudiens resultat kan vara generaliserbart, detta då 
författarna i sökandet efter relevanta artiklar har uttömt de källor som funnits, samt att 
granskningsmallar noggrant har följts. Den interna validiteten, som står för tillförlitligheten av 
resultatet, kan även den anses vara hög, då författarna varit noggranna i analysen av materialet, som 
är noggrant utvalt (Forsberg & Wengström 2016). 
 

Konklusion 
Sjuksköterskan har en central roll i omhändertagandet av den döde patienten, och bemötandet av de 
sörjande anhöriga. Vid plötslig död går de anhöriga igenom ett stort trauma: det är därför viktigt att 
sjuksköterskan är kompetent i omhändertagandet och omvårdnaden av dessa, för att kunna 
underlätta bearbetning av förlusten och initiera en sorgeprocess. I sitt bemötande av anhöriga bör 
sjuksköterskan vara relationsfokuserad, och behöver snabbt kunna bygga upp en god vårdrelation 
till de anhöriga. Sjuksköterskan bör även se till att de anhöriga kan vara nära sin döende eller döde 
familjemedlem, de bör även följas upp gällande förlusten och sorgebearbetningen, för att förhindra 
komplicerad sorg och ohälsa. 
 

 
 



 

 

 

 

Klinisk relevans 
Av detta arbete har det framkommit att bemötandet av plötslig död och anhöriga i sorg är något som 
många sjuksköterskor känner sig oförberedda på, men behöver kunna hantera inom sin profession. 
Vid plötslig död behöver anhöriga akut krisstöd, med ett noggrant omhändertagande från vårdens 
sida, för att kunna påbörja sin sorgebearbetning; de behöver även följas upp, då dessa anhöriga är i 
risk för komplicerad och utdragen patologisk sorg. De anhöriga är dessutom i akut behov av 
information, och om möjligt bör sjuksköterskan kunna ge de anhöriga tryckt information, då chock 
ofta förhindrar att informationen tas in den första gången den delges. 
 

Rekommendationer för vidare forskning 
Den forskning som finns om ämnet plötslig sorg och plötslig död fokuserar mestadels på anhörigas 
erfarenheter av död och sorg, samt på sjuksköterskors strategier för att hantera den egna sorgen efter 
en patients oväntade bortgång. Då omvårdnad av de anhöriga vid plötsliga dödsfall är 
sjuksköterskans ansvar anser författarna att detta område behöver utforskas mer i framtiden, 
exempelvis genom fördjupande intervjustudier som undersöker vilka behov sörjande anhöriga har, 
samt hur sjuksköterskor resonerar som sin omvårdnad i dessa situationer. 
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gällande etiska 
problem och 
anhörig vård 
vid plötslig och 
oväntad död 

kvalitativ 
intervju / 
innehållsanalys 
/19(0) 

Vikten av tillit i 
samtliga relationer. 
Vikten av 
relationsbyggande 
och 
informationsutbyte 

Hög 

Rejnö, Å., 
Berg, L. 
&Danielsson, 
E. / Sverige / 
2013 

Strategies 
for handling 
ethical 
problems in 
sudden and 
unexpected 
death 

Att uppfölja 
beskrivningen 
av 
stroketeams 
erfarenheter 
av etiska 
problem och 

Kvalitativ 
intervju/ 
innehållsanalys 
/16(1) 

Vikten av att 
informera anhöriga 
samt vikten av att 
involvera anhöriga 
och skapa en 
relation med dessa 

Medel 

 
 



 

situationshante
ring in 
samband med 
plötslig och 
oväntad död 

Rejnö, Å., 
Danielsson, E. 
& von Post,I. / 
Sverige / 2013 

The 
unexpected 
force of 
acute stroke 
leading to 
patients' 
sudden 
death as 
described 
by nurses 

Att beskriva 
hur 
sjuksköterskor 
upplever 
patienters 
dödande och 
död i samband 
med akut 
stroke  

Kvalitativ 
intervju/ 
hermeneutisk 
innehållsanalys 
/10(okänd) 

De etiska problem 
som uppstår i 
samband med akut 
stroke då 
sjuksköterskan inte 
kan styra sitt arbete. 

Medel 

Socorro, L., L., 
Fleming, V., & 
Tolson, D. / 
Spanien / 2001 

Exploring 
Spanish 
emergency 
nurses' lived 
experience 
of the care 
provided for 
suddenly 
bereaved 
families 

Att undersöka 
erfarenheten 
hos 
akutsjuksköter
skor i vården 
av anhöriga i 
plötslig sorg 

Kvalitativ 
intervju/ 
hermeneutisk 
innehållsanalys 
/7(0) 

Vikten av 
relationskapande, 
behovet av utbildning 
i sorgestöd  

Hög 

Stayt, LC. / 
Storbritannien / 
2008 

Death, 
empathy 
and 
self-preserv
ation: the 
emotional 
labour of 
caring for 
families of 
the critically 
ill in adult 
intensive 
care 

att utforska 
sjuksköterskor
s emotionella 
arbeten i 
vården av 
anhöriga till 
kritiskt sjuka 
patienter 

Kvalitativ 
intervju/ 
Colaizziz 
innehållsanalys 
/12(okänd) 

Det känslomässiga 
är en viktig del av 
sjuksköterskans 
jobb. Död och patient 
relationer orsakar 
stor stress i 
samband med 
vården av anhöriga 
till kritiskt sjuka eller 
döda patienter.  

Medel 

Thirsk, L., M. / 
Kanada /2013 

I can just be 
me': 
Advanced 
practice 
nursing with 
families 
experiencin
g grief 

Vad anhöriga 
anser 
hjälpsamt i 
sorgehantering
ssamtal med 
sjuksköterskor 

Kvalitativ 
intervju / 
hermeneutisk 
innehållsanalys 
/9(0) 

Sjukösterskans 
expertis i relationer 
spelar roll för 
familjens 
läkeprocess 

Hög 

 

 
 



 

        

 
 



 

Bilaga 2. ICD-koder och förklaringar 
O80-O84 Förlossning: Spontan förlossning, instrumentell förlossning, kejsarsnittsförlossning, 
förlossning med förlossningshjälp, flerbördsförlossning 
V01-Y98 Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar): Trafikolyckor och tillbud 
med fordon inblandade, olyckstillbud i hemmet, kontakt med giftiga djur och växter, 
självskadebeteende och självmord, övergrepp med eller utan tillhygge(med dödlig utgång) 
I21 Akut hjärtinfarkt 
I22 Reinfarkt: förnyad eller utvidgad hjärtinfarkt 
I24 Andra akuta ischemiska hjärtsjukdomar: koronartrombos, postinfarktsyndrom och andra 
specificerade former av akut ischemisk hjärtsjukdom 
I26 Lungemboli 
I44 Atrioventrikulärt block eller vänstersidigt grenblock (retledningsrubbning mellan förmak och 
kammar respektive i den vänstra skänkeln): Av block av varierande grad, retledningsrubbning, 
komplett och inkomplett vänstersidigt grenblock, isckespecificerat ventrikulärt block 
I46 Hjärtstillestånd: Plötslig hjärtdöd, hjärtstillestånd 
J80 Akut andningssvikt hos vuxen 
J96 respiratorisk insufficiens (andningssvikt) som ej klassificeras annorstädes: Hypoxi med eller 
utan hyperkapné 
K56 Paralytisk ileus (tarmvred) eller tarmpassagehinder utan uppgift om bråck: Volvulus, 
adherrensileus, invagination, gallstensileus, annan tilltäppning av tarmen, ileus ospecificerad 
O00 Utomkvedshavandeskap: Extrauterin graviditet, äggstocksgraviditet, graviditet i äggledaren, 
graviditet i bukhålan 
O03 Spontanabort: Spontanabort utan komplikationer eller med komplikationer, utan blödning, 
med utdragen lätt/ymnig blödning, komplicerad av emboli 
O04 Legal abort: utan komplikationer eller med komplikationer, utan blödning, med utdragen 
lätt/ymnig blödning, komplicerad av emboli 
O22 Venösa komplikationer under graviditeten; Åderbråck i ben/könsorgan/anus, cerebral 
ventrombos, djup ventrombos, ospecificerad ventrombos 
O46 Blödning före förlossningen som ej kan klassificeras annorstädes 
O63 Utdragen förlossning: Förlängt öppningsskede, förlängt utdrivningsskede, fördröjd förlossning 
vid flerbörd, förlängt värkarbete ospecificerat 
O67 Värkarbete eller förlossning komplicerades av blödning under förlossningsarbetet, som ej 
klassificeras annorstädes: blödning ledande till koagulationsrubbning, annan blödning 
O72 Blödning i efterbördsskedet: fördröjd och sekundär blödning, blödning på grund av 
förlossningsskada, blödning efter placentaavgång 
O87 Venösa komplikationer under barnsängstiden: ytlig tromboflebit, djup ventrombos, 
hemorrojder 
O88 Obstetrisk emboli: luftemboli, emboli på grund av trombos, fostervattenemboli, obstetrisk 
septisk emboli, annan specificerad obstetrisk emboli 
R00 Onormal hjärtrytm: Bradykardi, takykardi, hjärtklappning, andra och icke-specificerade 
onormala hjärtrytmer 
R04 Blödning från luftvägarna: Epistaxis, blödning från svalget, hemoptys, blödning från andra 
lokalisationer i luftvägarna 

 
 



 

R06 Onormal andning: Dysnpé, stridor, väsande andning, periodisk andning, hyperventilation, 
munandning och snarkning, hicka, nysningar 
R56 Kramper som ej klassificeras annorstädes: feberkramper, affektkramper, kramper som ej 
specificeras annorstädes 
R57 Chock som ej klassificeras annorstädes: Kardiogen chock, hypovolemisk chock, septisk chock, 
annan chock 
R58 Blödning som ej klassificeras annorstädes 
R96 Annan plötslig död av okänd orsak: ögonblicklig död, död inom 24 timmar efter 
symptomdebut som ej kan förklaras på annat sätt 
 

 
 


