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Sammanfattning    

Bakgrund och problemformulering: Hälso- och Sjukvårdslagen (1996:29, 2d§) 

föreskriver att när patienter går bort ska sjuksköterskor genom sitt handlande visa 

respekt för, hänsyn till och omtanke om de närstående. Forskning och egna erfarenheter 

visar dock på en stor osäkerhet hos sjuksköterskor i hur de ska bemöta närstående i kris. 

Syfte: Syftet var att identifiera studier och sammanställa resultat som beskriver 

närståendes behov och upplevelser av bemötande av sjuksköterskor i samband med 

oväntat dödsfall.  

Metod: Examensarbetet är en litteraturöversikt som grundas på båda kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Nio artiklars resultat är analyserade och sammanställda.  

Resultat: Resultatet presenteras i tre kategorier. Dessa är det första mötet, behov under 

vårdtiden och att ges möjlighet att gå vidare. Respektive kategori har också två till fyra 

underkategorier.   

Diskussion: Diskussionen har förts med hjälp av vårdteoretisk litteratur och aktuell 

forskning.  

 

Nyckelord: Närstående, Bemötande, Oväntad död, Upplevelser, Sjuksköterskor, Kris. 
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INLEDNING 

Att bemötandet av närstående inom vården kan vara bristfälligt är något som båda 

författarna har erfarit under sjuksköterskeutbildningen men även genom privata 

erfarenheter. Båda författarna anser att dagens vård bör fokusera mer på närstående och 

bli bättre på att tillgodose deras behov. För att ta ett steg i rätt riktning och för att 

uppmärksamma närstående valde vi att studera deras upplevelser av bemötande i 

samband vid oväntat dödsfall. Vår förhoppning är att resultatet ska komma att göra oss 

men även övriga personer inom hälso- och sjukvård som vill ta del av studien, mer 

säkra på hur de ska agera och inte minst våga bemöta närstående i kris. 

 

BAKGRUND 

Vid ett oväntat dödsfall kommer alltid beskedet till närstående som en chock. 

Sorgereaktioner och behov hos närstående kan skilja sig åt beroende på om döden är 

väntad eller oväntad och vid oväntad död har inte tid funnits till att ta avsked från den 

bortgångna. Inte heller har tid funnits till att prata ut om sådant som är ouppklarat. Ju 

mer oväntat ett dödsfall är desto svårare kan det bli för närstående att genomgå 

sorgearbetet (Lundmark, 2007; Kock-Redfors, 2012). Ett dödsfall medför stora 

påfrestningar för patientens närstående och vården under dessa förhållanden omfattar 

även de närstående.  

 

Närstående/anhörig  

Relationer mellan människor är viktig, speciellt de som står varandra närmast. 

Närstående har även en viktig roll i vården. Närstående kan i många fall ta ett stort 

ansvar för patienten och det kan leda till både positiv och negativ inverkan på 

situationen. Ur ett vårdvetenskapligt perspektiv tas hänsyn till det som patienten anses 

vara viktigt, vilket kan inkludera närstående om patienten så önskar. Begreppet 

närstående innefattar den som patienten själv anses sig har en nära relation till. Det kan 

således vara en familjemedlem, släkt, partner men också en vän eller granne. Anhörig är 

däremot någon som patienten har ett familj- eller släktband med (Dahlberg & Segesten, 

2010). Begreppet närstående användes i vårt examensarbete för att vi anser att det är 

patienten själv som ska bestämma vem som står denne närmast. 

 

Kris 

Att förlora en närstående i ett oväntat dödsfall blir en kris. Begreppet kris betyder 

plötslig förändring, avgörande vändning och en ödesdiger rubbning som kommer från 

grekiskans krisis (Cullberg, 2003). Kriser har olika ursprung och kan bero både på yttre 

förändringar, så som dödsfall men också på inre förändringar. Inre förändringar kan till 

exempel utlösas av händelser som hör livet till, så som att gå i pension eller 

barnafödande. När krisens olika faser beskrivs vore det obetänksamt att inte nämna 

Johan Cullbergs kristeori. Cullberg (2003) beskriver fyra olika krisfaser, chock, - 

reaktion, bearbetning- och nyorienteringsfasen. Dessa faser är inte konstanta utan 

variationer i ordningsföljd kan förekomma. Faser kan också utebli. Cullberg har dock 

ingen grund i vårdvetenskapen och nyare teorier har kommit att utvecklas på senare tid. 

Ann-Christin Lundmark är en psykolog som har moderniserat och utvecklat Cullbergs 
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kristeori. Faserna i hennes teori är chock-, kontroll-, reaktions-, bearbetnings- och 

nyorienteringsfasen (Lundmark, 2007).  

Sorg och sorgeprocessen 

Ordet sorg kan ha olika betydelser. Atting (2004) framställer sorg genom att beskriva 

det tillstånd av förlust som en person hamnar i, vid exempelvis ett dödsfall av en nära. 

Detta tillstånd kan omdefiniera våra livsomständigheter. Sorg är även en reaktion och 

respons på dödsfallet. Reaktionen innefattar alla de känslor som uppstår så som ångest, 

smärta och hjälplöshet. Här inses också att livet inte kommer kunna levas på samma sätt 

som tidigare. Reaktionen sker med vår fysiska energi; vi ändrar vårt sätt att leva och 

anpassar livet för det som är väsentligt för oss. Känslor uttrycks och bearbetas och i 

denna process sker en förändring.  

 

Sorgens olika faser har definierats av olika teoretiker (Kubler-Ross, 1976; Worden, 

2006) och här väljer vi att beskriva innehållet i en av dessa teoribildningar. Bowlby 

(1998) beskriver sin sorgteori som fyra faser en människa går igenom vid dödsfall av en 

närstående. Faserna är inte alltid entydiga och har ingen bestämd ordningsföljd. En 

människas sorgereaktion kan med andra ord variera mellan faserna utan bestämd 

ordning. De fyra faserna inbegriper förlamning, längtan, upplösning och nyorientering. 

Fasen förlamning innebär att det kan vara svårt att ta till sig sanningen om vad som har 

inträffat. Denna fas kan bestå mellan några timmar upp till en vecka. Den kan avbrytas 

av utbrott av till exempel extrem smärta och ilska. Fasen av längtan innebär en stark 

längtan och ett sökande. Den kan ta sig i uttryck i fantasier och föreställningar av att den 

bortgångne är i närheten. Fasen kan pågå mellan några månader upp till något år. 

Upplösningen beskrivs som en tid av oorganisation och förtvivlan. Fjärde fasen innebär 

en mer eller mindre form av nyorientering.  

 

Lidande 

Lidande är en subjektiv upplevelse och kan erfaras olika av olika människor. En 

begreppsanalys av ordet lidande är gjord av Eriksson och Herbert (1993) som 

resulterade i olika huvudgrupper och dimensioner av lidandet. Lidande kan beskrivas 

som orsakad av sjukdom eller skada, som till exempel ohälsa, plåga eller krämpa. Det 

kan också ses som något som ansätter människan, exempelvis smärta, sorg eller ångest. 

Andra dimensioner som uppdagades var lidande som kamp och prövning och lidande 

som en brist på något. För att få en djupare förståelse av lidandet innefattar 

begreppsanalysen också ordet lust. Begreppen har ett samband då de är varandras 

motpoler. Eriksson (2001) har därefter utvecklat en vårdvetenskaplig teori där tre olika 

aspekter av lidandet presenteras. Sjukdomslidande är den form av lidande som är ett 

resultat av sjukdom eller behandling. Vårdlidande är orsakat av vårdsituationer, som till 

exempel kränkning, utebliven vård eller maktutövning. Livslidande beskrivs som det 

lidande som kan relateras till det egna livet, som exempelvis död. Samtliga aspekter kan 

vara aktuella och relateras till detta examensarbete. 
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Caritas 

Alla tre lidandeformer skulle kunna lindras om sjuksköterskan intar ett caritativt 

förhållningssätt. Caritas är enligt Eriksson (1990) ett grundmotiv inom vårdvetenskapen 

och kan översättas med människokärlek och barmhärtighet. Caritativ vård kännetecknas 

av viljan att vårda och hjälpa andra människor genom att förmedla en känsla av tro, 

hopp och kärlek. Detta uppnås genom lekande, lärande och ansning. Ansa innebär bland 

annat att sjuksköterskor tillgodoser människors grundläggande behov så som att ge dem 

näring men också att låta dem få ventilera problem. Genom leken vill sjuksköterskor 

ombesörja växt och utveckling genom att fantisera och öva tillsammans med patienter. 

Till lärandet hör sjuksköterskors arbete att motivera, lära ut kunskap och uppmuntra till 

självaktivitet. Dessa tre element hör samman, där ansningen är grunden och det mest 

centrala. I en studie av Näsman, Lindholm och Eriksson (2008) intervjuades vårdare i 

fokusgrupper och data samlades även in med enkäter. Vårdare intervjuades om etiskt 

tänkande och handlande som utgör grunden för caritativt vårdetik. Näsman med 

medarbetare fann att sjuksköterskorna bar på ett caritativt etiskt perspektiv men att de 

hade svårt att uttrycka detta i ord. Vårdarna ansåg att om de haft ha mer kunskap i etisk 

teoribildning skulle det kunna förbättra och vara till hjälp vid svåra etiska situationer. 

 

Sjuksköterskans upplevelser  

I dagläget finns inte mycket forskning som berör vad närstående har för behov vid ett 

oväntat dödfall. Däremot finns det mer vetenskaplig litteratur som skildrar 

sjuksköterskans perspektiv i samband med oväntade dödsfall. (Tye, 1993; Socorro, 

Tolson, & Fleming, 2001; Bremer, Dahlberg & Sandman, 2011). I studien gjord av 

Bremer et al., (2011) intervjuades sjuksköterskor som arbetade på en akutmottagning 

om sina upplevelser av att förlora en patient. Sjuksköterskorna berättade att de kände ett 

primärt ansvar för patienten men även ett ansvar för de närstående. De beskriver akuta 

situationer där de tvingades prioritera mellan närstående och patient. Känslor av 

otillräcklighet uppstod när de tvingas prioritera bort närstående. Sjuksköteskorna 

upplever att omvårdnaden av närstående inte innefattas av strukturerade riktlinjer som 

det är vid behandling av patienter. I dessa situationer utgår sjuksköterskorna från sig 

själva och deras egna känslor och intuitioner. I en annan studie gjord av Lopez-Socorro, 

Tolson och Fleming (2001) intervjuades sjuksköterskor på en akutmottagning om deras 

erfarenheter av plötsligt sörjande familjemedlemmar. Sjuksköterskorna berättar att de 

upplever sig ha otillräcklig kunskap av att hantera närstående i situationer av kris. Även 

om dessa situationer är allt annat än ovanliga på arbetsplatsen beskriver de känslor av 

otillräcklighet och okunskap i vad som förväntas göra och sägas av dem. 

 

Sjuksköterskors ansvar 

Som tidigare nämnts är sorg en stor påfrestning för människor som drabbas och det kan 

bli en mycket långdragen process och resultera i såväl psykiska som fysiska besvär. Det 

är av stor vikt att sjuksköterskor vet hur de ska gå tillväga i mötet med närstående för att 

i största mån kunna lindra och förebygga ohälsa i samband med att en närstående har 

dött. Sjuksköterskor ansvarar inte enbart för patienters hälsa, utan vården sträcker sig 

även till närstående. Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS 1982:763, 2d§) föreskriver att när 



 4 

patienter avlider ska sjusköterskor genom sitt handlande visa respekt, hänsyn och 

omtanke för de närstående. I arbetsuppgifterna ingår också att arbeta förebyggande med 

hälsoproblem genom att informera om metoder för att förebygga ohälsa och skada (SFS 

1982:763, 2c§). Sjuksköterskor bör finnas till hands och ge stöd vid dödsfall 

(Vårdhandboken, 2011). Sjuksköterskors etiska kod (ICN, 2007) framhåller också att 

sjuksköterskan ska respektera värderingar och sedvänjor hos såväl individ som familj. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Forskning visar på att vårdpersonal har svårt att hantera situationer av sorg hos 

närstående. När en patient oväntat dör rör det inte bara upp känslor hos närstående utan 

även hos de sjuksköterskor som är involverade. Våra egna erfarenheter säger att hälso- 

och sjukvårdspersonal överlag brottas med tankar som; ”vad ska jag säga” och ”vad vill 

de höra”. De kan också finnas en risk för att de upplever rädsla att inte vara tillräckliga 

och är rädda att förvärra tillståndet hos de närstående ytterligare. Sjuksköterskors 

uppgift är att visa och ge omsorg men det finns en risk att de känner sig osäkra inför 

mötet med en närstående i kris. Många sjuksköterskor rapporterar tidsbrist som ett 

problem på arbetsplatsen, där de tvingas prioritera mellan patient och närstående. Om 

vårdare inte uppmärksammar och ser till närståendes behov kan detta leda till ett 

förvärrat tillstånd hos närstående då de inte ges ytterligare möjlighet att bearbeta och 

uttrycka sina känslor kring händelsen. Hur upplever närstående bemötandet då de 

oväntat förlorar någon som står dem nära? Vad är det som är betydelsefullt för 

närstående i sådana situationer? 

 

SYFTE 

Syftet är att sammanställa forskningsresultat som beskriver närståendes behov och 

upplevelser av bemötande av sjuksköterskor i samband med oväntat dödsfall. 

 

METOD 

Syftet med en litteraturöversikt (Friberg, 2006) eller en litteraturstudie (Axelsson, 2012) 

är att kartlägga kunskapsläget inom ett vårdvetenskapligt område. Det kan också 

användas för att förbereda grunden för en kommande studie. Inledningsvis görs en pilot- 

eller inledande sökning för att skapa en översikt över det valda forskningsområdet. 

Denna sökning är undersökande till sin karaktär. Sökningarna kan också användas för 

att ge inspiration och nya idéer till den egentliga, systematiska sökningen. Den 

systematiska sökningen bör föregås av en pilot- och/eller osystematisk sökning vilket 

skapar en bra grund att stå på. Den systematiska sökningen ska hjälpa till att skapa 

struktur och få fram det slutgiltiga materialet som resultatet byggs vidare på. Sökningen 

dokumenteras vanligtvis som en del i arbetet. Det material som erhålls under 

litteratursökningen kvalitetsgranskas utifrån en mall och analyseras sedan. Därefter 

presenteras resultatet följt av en diskussion (Friberg, 2006; Axelsson, 2012). Axelsson 

(2012) skiljer på två olika typer av litteraturstudier. Den allmänna litteraturstudien 

karaktäriseras av att det inte behöver vara någon tydlig systematik gällande 
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artikelsökning och granskning. Den systematiska litteraturstudien bör däremot vara en 

stringent process där endast primärkällor godkänns.  

 

Vårt examensarbete är ett exempel på en litteraturöversikt enligt Fribergs (2006) 

beskrivning. Vår litteratursökning strävar efter att efterlikna en systematisk sökning där 

genomförandet har präglats av stor noggrannhet. Examensarbetet inkluderar både 

kvalitativa och kvantitativa studier för att synliggöra olika perspektiv inom det valda 

problemområdet. 

 

Datainsamling 

En inledande sökning gjordes för att få en överblick av området. Därefter gjordes en 

mer specificerad identifiering av sökord. Sökverktygen MESH och Cinahl-Headings 

användes för att identifiera korrekta vetenskapliga termer för respektive databas. Under 

sökningens gång har sökord dokumenteras i strävan efter att efterlikna en systematisk 

sökning (Friberg 2006). Östlundh (2006) beskriver Boolesk Sökteknik och 

närhetsoperatorer som en hjälp vid sökning av vetenskaplig litteratur. En 

närhetsoperator är ett ord som används för att göra sökningar mer exakta. Det innebär 

att vid vår litteratursökning skrevs exempelvis, “NOT infant”, “NOT hospice” efter 

sökordet Death. Detta gjordes för att begränsa utfallet av artiklar som innehöll 

spädbarnsdöd och vård i livets slutskede då dessa var exkluderade i litteraturöversikten. 

På grund av att det varit problematiskt att hitta relevanta artiklar har ordböcker används 

för att hitta synonymer och utveckla sökfältet. Artiklar som inte har funnits som fulltext 

har beställts som fjärrlån. “Söksupporten” på Högskolan i Borås bibliotek har utnyttjats 

där tips på söktekniker har getts. Sökord har också hittats genom att använda andra 

artiklars sökord. Databaser som CINAHL, PubMed och Scopus användes. Specificerat 

sökningsfält så som Title, Abstract och Word in Subject Heading användes till vissa 

sökord för att identifiera användbara artiklar. Abstract lästes översiktligt på alla artiklar 

som påträffades. Sedan skrevs 19 artiklar ut och lästes mer noggrant. Se Bilaga 1 för en 

söktabell på de sökord och databaser där artiklar påträffades.  

 

Urval 

I detta examensarbete inkluderades artiklar som berör oväntade dödsfall. Då svårigheter 

förelåg att hitta en definition av oväntad död bestämdes att artiklar som behandlande 

oväntat dödsfall minuter upp till 14 dagar efter symptom skulle inkluderas. Då det har 

varit problematiskt att hitta för syftet relevanta artiklar valdes att inte ta hänsyn till 

publiceringsårtal för att utöka utfallet av artiklar. Vårt datamaterial ger ett internationellt 

perspektiv på problemområdet och innehåller studier som har genomförts med både 

kvalitativa och kvantitativa metoder.  

 

Många av de patienter som dör oväntat har innan dödsfallet vårdats på en 

intensivvårdsavdelning eller i en ambulans på väg till sjukhuset. Dessa områden tillhör 

specialistsjuksköterskans område och inte allmänsjuksköterskans. Då det varit 

problematiskt att finna artiklar med ett allmänt perspektiv bestämdes att inkludera ett 

fåtal artiklar som speglar specialistnivå men som ansågs vara relevanta för syftet och för 

grundutbildade sjuksköterskor. Två artiklar är inkluderade som undersöker närståendes 

upplevelser och behov på en intensivvårdsavdelning (Fridh., Forsberg., & Bergbom, 
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2009; Van der Klink et al., 2010). Att vårdas på en intensivvårdsavdelning jämfört med 

en allmän vårdavdelning kan sannolikt upplevas som en skillnad ur olika avseenden. 

Resultaten anses dock vara allmängiltiga. Därför har dessa två artiklar inkluderats i 

examensarbetet. Schmidt och Harrahill (1995) studie beskriver närståendes upplevelser 

av oväntade dödsfallet utanför sjukhus. Denna studie inkluderar både närstående till 

personer som dött hastigt och personer med sjukdom i terminalt skede. Resultatet visade 

dock ingen signifikant skillnad på de närståendes behov vid oväntad respektive väntad 

död. Därför ansågs artikeln vara relevant. Jones och Buttery har artikel publicerades 

1981. Diskussioner har förts angående om artikeln fortfarande är tidsenlig och relevant. 

Dock ansågs artikeln fortfarande vara en god källa för förståelsen av närståendes behov 

då artikeln är refererad till femton studier i databasen CINAHL varav åtta av dem är 

från 2000-talet.  

 

I examensarbetet exkluderades vetenskapliga artiklar som rör plötslig spädbarnsdöd och 

barn under tio år. Vår uppfattning är att upplevelsen att förlora ett barn jämfört med en 

vuxen skiljer sig åt och på denna grund valdes dessa artiklar bort från arbetet. Det andra 

exklusionskriteriet var vård i livets slutskede. Troligt är att närståendes behov skiljer sig 

åt om döden kommer plötsligt eller om patienten vårdats palliativt under en längre tid. 

 

Analys  

 

Nio av nitton artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning enligt Fribergs (2006) modell. 

Kvalitetsgranskning kan ske med hjälp av utformade frågor, vilket kan ge indikation om 

studiernas kvalité men framförallt lämpligheten för valt problemområde. Frågorna 

besvarades och presenterades i en tabell, se bilaga 2. Därefter kvalitetsgranskningen 

analyserades datamaterialet. Syftet med en analys är att hitta likheter respektive 

skillnader mellan artiklarna och sedan göra en sammanställning som kan presenteras i 

resultatet (Friberg, 2006). Efter att båda författarna läst igenom artiklarna åtskilliga 

gånger delades materialet upp där vi tog ansvar för fyra respektive fem artiklar var. 

Dessa sammanfattades på egen hand. Kategorier och underkategorier identifierades och 

antecknades ner. Tillsammans sammanställdes materialet och kategorierna och 

underkategorierna som identifierats jämfördes med varandra. Likheter respektive 

skillnader urskiljdes och presenteras i resultatet. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i form av tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier. 

Huvudkategorierna är: det första mötet, behov under vårdtiden och att ges möjlighet att 

gå vidare.     

 

Huvudkategori Subkategori 

Det första mötet Önskan om ett varmt välkomnande 

Betydelsen av personligt engagemang vid 

dödsbeskedet 

Behov under vårdtiden Behovet av avskildhet under den sista tiden 

Betydelsen av att få vara nära 

Betydelsen av visad omsorg genom 
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komfortåtgärder 

Att ta farväl av kroppen 

Att ges möjlighet att gå vidare Behov av vägledning 

Längtan efter att få sina frågor besvarade 

Önskan att få ge uttryck för känslor genom 

ett uppföljningssamtal 

 

Det första mötet 

Den första kontakten med vården var ett återkommande tema i flera av artiklarna. Vad 

som är av betydelse för närstående vid det första mötet med vården presenteras i två 

underkategorier, nämligen: önskan om ett varmt välkomnande och betydelsen av 

personligt engagemang vid dödsbeskedet.   

 

Önskan om ett varmt välkomnande 

I studien gjord av Merlevede et al. (2004) fick närstående svara på ett frågeformulär 

avseende deras upplevelser av ett oväntat dödsfall, deras behov som närstående och 

deras sorgereaktioner. Författarna redogjorde för att några av de intervjuade närstående 

inte var tillfreds med mottagandet på akutmottagningen då det hade tagit lång tid att få 

någon information. De närstående beskrev även att de hade blivit lämnade ensamma 

efter dödsbeskedet utan någon information. I en studie av Fridh, Forsberg och Bergbom 

(2009) där 17 närstående intervjuades kände de flesta sig välkomna och berättade att 

personalen hade mött dem vid ingången och visat dem till patientens rum. Dock fanns 

det vissa klagomål hos de närstående som inte fått samma bemötande. De berättade att 

det var mycket frustrerande när de blev uppringda att komma till sjukhuset och att det 

inte var någon som mötte dem och de fick själva springa runt och leta.  

 

Jones och Buttery (1981) intervjuade 22 närstående i sin studie och fann att flera var 

mycket besvikna på själva mottagandet på akutavdelningen. De närstående berättade att 

de kände sig hjälplösa, oviktiga, oinformerade och inte involverade. De invände mot att 

de var tvungna att fylla i papper innan de fick motta någon information om patientens 

tillstånd. De reagerade även starkt mot att få sitta och vänta länge i väntrummet utan 

någon kontakt med vårdpersonal. De närstående hade hellre önskat att mötas utav 

kompetent, empatisk personal som brydde sig om dem och tagit dem till ett privat rum 

där de fick information om situationen. Därefter kunde personalen hjälpa till med att 

fylla i pappersarbete, erbjuda kaffe och telefon och sedan hålla kontakten med dem tills 

de fick ytterligare information. Detta ansåg de närstående skulle lindra det lidande som 

beskrivits ovan. De närståendes ilska över bristen i mottagandet på sjukhuset hade 

påverkat dem flera månader efter händelsen och distraherade deras sorgearbete.  

 

Fraser och Atkins (1990) skickade ut frågeformulär till närstående som fick svara på 

vilka sjuksköterskehandlingar de uppfattade som hjälpsamma respektive ohjälpsamma. 

Av de tillfrågade svarade 72 % (n=29) att de ansåg det hjälpsamt eller att det skulle ha 

varit hjälpsamt om de hade fått hjälp med allt pappersarbete. Endast 10 % ansåg inte 

detta som nödvändigt. Li, Chan och Lee (2002) identifierade 33 hjälpsamma 

sjuksköterskehandlingar efter hastigt dödsfall och lät 76 närstående betygsätta de olika 
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handlingarna utifrån hur hjälpsamma de ansåg att de var. Möjligheten att få information 

om patientens tillstånd så fort som möjligt skattades av de närstående som nummer fyra 

av 33. Att bli mött av personal i det ögonblicket närstående kommer till sjukhuset 

rankades som nummer åtta av 33. Utifall att närstående hade blivit kontaktade via 

telefon värderade de att få ett namn som de kunde fråga efter vid ankomsten till 

sjukhuset som nummer 17 av 33. Att få träffa en sjuksköterska som är närvarande under 

hela besöket skattades som 16 av 33.  

 

I Brysiewiczs (2008) studie intervjuades fem närstående till patienter som hastigt dött 

gällande deras upplevelser av mötet med vården. De närstående i studien berättade att 

de hade fått ett kallt mottagande av vårdpersonalen som uppfattades som osympatiska. 

Ivarsson, Larsson, Johnsson, Lurs och Sjöberg (2008) som intervjuade 18 närstående till 

patienter som genomgått hjärtoperation men med dödlig utgång fann dock att de 

närstående var nöjda med de mottagande de fick på sjukhuset.  

 

Betydelsen av personligt engagemang vid dödsbeskedet 

Jones och Buttery (1981) fann i sin intervjustudie att närstående ansåg det var mycket 

viktigt att den person som gav dödsbeskedet gjorde det i en varm, stöttande, trygg och 

kompetent ton. Tydlighet var också en viktig del för att minimera risken av 

missförstånd eller falska förhoppningar. Forskarna fann även att de närstående hellre 

ville bli informerade av en omsorgsfull sjuksköterska, än av en läkare som kunde mer 

om anledningen till dödsfallet men som inte känslomässigt verkade bry sig om att 

patienten hade dött. När dödsbeskedet gavs ansåg närstående att det var viktigt att få 

vara i ett enskilt rum, dock blev många informerade i korridorer eller väntrum 

omringade av folk de inte kände. Vikten av att den som ger ett dödsbesked är tydlig och 

rak rapporterades även från fler studier (Fraser & Atkins, 1990; Li et al., 2002; Ivarsson 

et al., 2008; Fridh m.et al., 2009).  

 

Fraser och Atkins (1990) rapporterade att 88 % (n=33) av de tillfrågade närstående 

ansåg att det hade varit viktigt eller skulle ha varit viktigt om den som kom med det 

tunga beskedet var tydlig och rak. Li et al. (2002) redogör för att närstående i deras 

studie skattade tydlig och rak kommunikation vid dödsbesked som nummer 13 av 33 

hjälpsamma sjuksköterskehandlingar.  Fridh et al. (2009) fann även de att det hjälpte 

närstående att förstå situationen bättre när vårdpersonal var raka när de kom med 

dödsbeskedet. Upprepning av informationen ansågs även viktigt liksom att få en 

detaljerad information om patientens medicinska situation. I Ivarssons et al (2008) 

studie ansåg en del av närstående att de tyckt att vårdpersonalen lät alldeles för positiv i 

telefonen när de ringde om dödsbeskedet. De hade uppskattat en mer rak 

kommunikation för att undvika misstolkningar.  

 

Dock visade en annan studie att nästan hälften (26/57) av de tillfrågade närstående var 

nöjda med hur dödsbeskedet hade givits till dem. Av de närstående valde 21 att inte 

svara på frågan och 10 ansåg att de var missnöjda. Främsta förklaringen till 

missnöjdheten var för att de inte fick veta tillräckligt och att de blev lämnade ensamma 

efter beskedet. Värt att lägga märke till är att informationen given till dessa närstående 

inte enbart hade getts av vårdpersonal, utan även av polis och andra närstående utanför 

sjukhuset (Merlevede et al., 2004). Schmidt och Harrahill (1995) intervjuade 31 
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närstående via telefon om deras upplevelser och behov efter att ha mist någon nära 

utanför sjukhuset. Författarna fann att i alla fall (n=31) utom ett hade vårdpersonal 

stannat hos de närstående och inte lämnat de ensamma. På det hela taget var de 

närstående i denna studie mycket nöjda med vårdpersonalen på plats. I de två andra 

studierna kunde ingen utvärdering av själva dödsbeskedet urskiljas (Brysiewicz, 2006; 

van der Klink et al., 2010) 

 

Behov under vårdtiden 

I några av de studier där patienterna avlidit på sjukhus identifierades olika behov hos de 

närstående under sjukhusvistelsen. De presenteras i fyra underkategorier. Dessa är: 

behov av avskildhet under den sista tiden, betydelsen av att få vara nära, betydelsen av 

visad omsorg genom komfortåtgärder och att ta farväl av kroppen. 

 

Behovet av avskildhet under den sista tiden 

Jones och Buttery (1981) fann att det var viktigt för närstående att patienten låg i ett 

enbäddsrum. De närstående kunde då känna sig mer bekväma och våga uttrycka känslor 

bättre än om de hade behövt dela rum med andra patienter. Liknande resultat såg Fridh 

et al. (2009) där hälften av patienterna till de intervjuade närstående hade försetts med 

ett enkelrum. De närstående var mycket tacksamma för avskildheten från andra 

patienter och dess närstående och värderade det mycket högt. Ivarsson et al. (2008) 

rapporterade att de flesta närstående de intervjuade var nöjda med det avsked de fick ta 

av patienten och att denne hade placerats i en avskilt rum. Fraser och Atkins (1990) fann 

att 90 % (n=30) av de närstående i deras studie ansåg att enkelrum var hjälpsamt eller 

hade varit hjälpsamt jämfört med endast 7 % som inte ansåg det.  De närstående i Li et 

al. (2002) studie rankade möjligheten att bli erbjuden en enskild plats som nummer 22 

av 33 hjälpsamma sjuksköterskehandlingar. I de resterande artiklarna togs ämnet inte 

upp (Brysiewicz, 2006; van der Klink, 2010; Merlevede, 2004) och i den artikeln där 

patienten dött hemma var det inte en aktuellt att behandla frågeställningen (Schmidt & 

Harrahill, 1995).  

 

Betydelsen av att få vara nära  

I tre av studierna (Fraser & Atkins, 1990; Brysiewiczs, 2006; Fridh et al., 2009) där 

patienten hade avlidit på sjukhus ansågs det som viktigt att få vara närvarande med den 

döende. Fridh et al. (2009) fann att närstående värderade högt att få spendera tid med 

den döende patienten. De närstående berättade att det var påfrestande för dem att 

behöva lämna patienten om de så bara skulle gå till kafeterian. De upplevde det även 

mycket frustrerande att behöva vänta utanför eller i väntrummet när vårdpersonalens 

handlingar krävde plats eller avskildhet. Närstående uppfattade denna tid som att 

dyrbara minuter som kunde använts till att vara nära den döende kastades bort medans 

patienten blev allt sämre och sämre. Brysiewiczs (2006) rapporterade att närstående 

ansåg att de gått miste om viktiga minuter som de kunnat spendera med den döende 

patienten på grund av att vårdpersonalen inte hade tagit deras behov på allvar. Fraser 

och Atkins (1990) fann att 62 % (n=29) av de närstående ville träffa eller hade velat 

träffa patienten innan denne dog. Det var endast 14 % som inte ville det.   
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Betydelsen av visad omsorg genom komfortåtgärder  

Brysiewicz (2006) beskriver vikten av små, enkla gester utförda av vårdpersonalen. De 

närstående värderade dessa högt och beskrev små handlingar som att någon erbjöd dem 

något att dricka eller frågade om det fanns något de kunde göra för dem som oerhört 

viktiga och till och med oförglömliga. I Lis et al. (2002) studie rankades 

komfortåtgärder såsom bli erbjuden vatten eller näsduk som nummer 31 av 33 

hjälpsamma sjuksköterskehandlingar. Värt att nämna är dock att alla 33 handlingar var 

identifierade som hjälpsamma när någon nära oväntat gått bort. Att erbjuda en telefon 

som var kopplad ut från sjukhuset rankades som nummer 26 av 33. I en annan studie 

(Fraser & Atkins, 1990) svarade 87 % (n=30) att de ansåg komfortåtgärder som 

hjälpsamma eller att det skulle vara hjälpsamt om de blivit erbjudna detta. Ingen svarade 

att det hade varit eller skulle vara ohjälpsamt. 74 % (n=27) av de närstående i samma 

studie svarade även att det var viktigt att sjuksköterskan visade omsorg för de 

närstående, dock finns ingen vidare förklaring presenterad om vad det kan innefatta. 54 

% (n=28) av de närstående ansåg det som hjälpsamt, alternativt att det skulle ha varit 

hjälpsamt om de fick möjlighet att ringa till andra närstående till patienten.  

 

Fridh et al. (2009) fann att de närstående var otroligt tacksamma när sjukvårdspersonal 

visade omsorg, som till exempel att bjuda på mat och dryck eller erbjuda en skönare stol 

att sitta i. Dock upplevde de närstående att tillgången till och storleken på väntrummen 

som mindre bra. De anmärkte även att de var missnöjda med att inte ha tillgång till en 

telefon där de kunde prata enskilt. Ivarsson et al. (2008) framhåller att de flesta av de 

närstående var nöjda med vårdpersonalens hjälpsamma handlingar. Vårdpersonalen 

hade uppmanat dem till att äta och sova. De upplevde även att personalen var mycket 

hjälpsamma när det kom till att verkställa närståendes egna behov, såsom tillgång till 

musik, böcker och ordna med sovplats till dem. I de andra studierna (Jones & Buttery, 

1981; Schmidt och Harrahill, 1995; Merlevede et al, 2004; van der Klink et al., 2010) 

togs ämnet inte upp.  

 

Att ta farväl av kroppen 

Jones och Buttery (1981) fann att alla de närstående som valt att se på den avlidna 

patientens kropp ansåg detta som hjälpsamt för att förstå och acceptera situationen. 

Ingen av de som hade valt att se på kroppen hade ångrat det. Liknande resultat beskrevs 

även i två andra studier (Fraser & Atkins, 1990; Schmidt & Harrahill, 1995). Fraser och 

Atkins (1990) rapporterar att 77 % (n=30) av de närstående ansåg att det var bra eller 

skulle ha varit bra om de hade fått se på den döde kroppen. Endast 10 % ansåg inte det 

hade varit bra eller trodde inte det skulle vara bra. Schmidt och Harrahill (1995) fann att 

hälften (n=31) av de närstående hade valt att se på kroppen och 75 % var nöjda med det 

beslutet. Dock hade ingen av de som valt att inte se på kroppen ångrat det. Jones och  

 

Buttery (1981) beskriver även att flera av de närstående ansåg att det hade varit positivt 

om vårdpersonal hade informerat dem om hur kroppen såg ut om den hade utsatts för 

skador. Även Fraser och Atkins (1990) fann liknande resultat då 53 % (n=30) av de 

närstående ansåg att det var hjälpsamt eller skulle ha varit hjälpsamt om personal 

berättat för dem vad de kunde förvänta sig innan de fick se på den döda. 10 % tyckte 
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inte det var eller hade varit hjälpsamt. På tionde plats av 33 hjälpsamma 

sjuksköterskehandlingar kom önskan om att vårdpersonal ska berättar vad de närstående 

förväntas se innan de ser kroppen (Li et al., 2002).  

 

Majoriteten av de närstående som Fridh et al. (2009) intervjuade ansåg att avskedet vid 

den döda kroppen var en viktig del. De närstående beskrev upplevelsen som både 

vacker men också som mycket annorlunda. De ansåg även att det var mer positivt att ha 

fått se kroppen när patienten precis hade dött då kroppen fortfarande var varm än efter 

den hade gjorts i ordning och kanske flyttats. Li et al. (2002) fann i sin studie att 

närstående skattade möjligheten att se på kroppen på avdelningen som nummer två av 

33 hjälpsamma sjuksköterskehandlingar vid oväntat dödsfall. Att ges möjlighet att ta på 

eller att hålla kroppen rankades som nummer fyra av 33 handlingar. Att ha personal 

närvarande när närstående får se på kroppen rankades som nummer 20 av 33. Att all 

sjukhusutrustning tas bort från kroppen innan närstående får se skattades som nummer 

29 av 33. Näst sist (32 av 33) på listan kom att vårdpersonal uppmanar närstående att 

inte se på kroppen om den är mycket lemlästad. 

 

Att ges möjlighet att gå vidare  

För att underlätta för närstående att acceptera situationen och kunna gå vidare 

identifierades olika behov. De presenteras i tre underkategorier. Dessa är: behov av 

vägledning, längtan efter att få sina frågor besvarade och önskan att få ge uttryck för 

känslor genom uppföljningssamtal.   

 

Behov av vägledning   

Behovet av att tillhandahålla konkret information om praktiska utföranden som följer ett 

oväntat dödsfall var stort enligt Jones och Buttery (1981). De närstående beskrev att de 

hade uppskattat ett mer formellt möte där de kunde få mer praktisk information om vad 

de förväntades göra angående begravningen, kontakt med andra närstående, vart 

kroppen skulle förvaras och vem på sjukhuset de kunde vända sig till om de hade 

ytterligare frågor. De närstående i studien var missnöjda med att inte fått ovan beskrivna 

stöd och minnet av detta hade besvärat dem långt efter dödsfallet. Brysiewicz (2008) 

fann att närstående hade uppskattat att få information på sjukhuset om vart de kunde 

höra av sig vid behov av stöd efter att de kom hem från sjukhuset. De ansåg att detta 

hade underlättat situationen då de inte skulle behöva lägga ner så stor möda på att själva 

leta upp det.  

 

Att förse närstående med praktiskt information efter ett dödsfall och vart de kan vända 

sig med frågor sågs även vara viktigt i andra studier (Schmidt & Harrahill 1995; Li et 

al., 2008; Ivarsson et al., 2008). Li et al. (2008) fann att närstående rankade skriftlig 

information om vad de förväntas göra som den mest viktigaste och mest hjälpsamma 

åtgärden sjuksköterskor kan göra vid en hastig bortgång. Schmidt och Harrahill (1995) 

beskriver att endast 6 % (n=31) av de intervjuade närstående hade gått med i någon 

stödgrupp efter dödsfallet. Anmärkningsvärt är att ingen av dessa hade fått information 

om dem av sjukvården, utan hade hittat dit på egen hand. Ivarsson et al. (2008) fann att 
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flera av de närstående saknade skriftlig information om praktiska åtgärder och de visste 

heller inte var de själva kunde finna det.  

 

Längtan efter att få sina frågor besvarade  

Brysiewiczs (2008) fann att behovet av att få sina frågor besvarade var av stor vikt för 

närståendes möjlighet att kunna gå vidare i sin sorg. Frågorna de gärna ville ha svar på 

rörde främst dödsögonblicket; om patienten hade haft ont och om behandlingen den 

döde mottagit; om utgången hade kunnat bli annorlunda med en annan behandling. 

Under intervjun beskriver familjemedlemmar att de uppfattade de vårdande 

sjuksköterskorna som motvilliga till att besvara deras frågor. Vidare berättar de att 

mycket tid och energi fick läggas för att få tag på rätt personer som kunde svara på 

frågorna. Detta ledde till stor frustration och aggression hos de närastående som inte 

ville lägga tid på sådant i det tillståndet de befann sig i.  

 

Merlevede et al. (2004) rapporterar att 75 % (n=69) av de tillfrågade närstående 

fortfarande hade obesvarade frågor två månader efter dödsfallet. Frågorna rörde 

omständigheterna kring dödsfallet och själva dödsorsaken samt om allt verkligen hade 

gjorts för att rädda deras nära. Liknande resultat påträffades även i två andra studier där 

29 % (n=31) respektive 11.7 % (n=39) uttryckte ovisshet kring anledningen till 

dödsfallet och möjligheten att kunna ha förebyggt den (Schmidt & Harrahill, 1995., van 

der Klink et al., 2010). van der Klink (2010) intervjuade 51 närstående till patienter som 

dött på en intensivvårdsavdelning. I studien var majoriteten (76 % n=39) av närstående 

nöjda med den information och de svar de fått av både läkare och sjuksköterskor. Li et 

al. (2002) fann att chansen att få ställa frågor rörande dödsorsak rankades till den sjätte 

viktigaste handlingen av 33 olika handlingar.  

 

Fraser och Atkins (1990) rapporterar att 78 % (n=32) ansåg att det var hjälpsamt om de 

kunde få information om den vård den döde mottagit, 13 % (n=32) ansåg det inte som 

hjälpsamt. 61 % (n=28) ansåg det hjälpsamt att få tillfälle att ställa frågor varav 21% 

inte ansåg det. Ivarsson et al. (2008) redogjorde för att de flesta närstående i studien 

ansåg att de fått bra information om dödsorsaken men saknade skriftlig information då 

det var mycket som hamnat i glömska då de fått information i ett mycket chockat 

tillstånd.   

 

Önskan att få ge uttryck för känslor genom uppföljningssamtal 

Fridh et al. (2009) fann att många av de närstående ansåg att det uppföljningssamtal de 

fått en tid efter dödsfallet varit mycket bra. Där fick de tid att ställa frågor som de 

funderat på och fått dessa besvarade. Det var också många närstående i studien som 

berättade att de skuldbelade sig själva för den näras död. Genom att ha ett 

uppföljningssamtal fick de chans att prata om detta och skuldkänslorna lättade då 

personal kunde tala om att de inte kunnat göra något som skulle lett till en annan 

utgång. I Lis et al. (2002) studie skattades att få ett telefonnummer för att kunna ringa 

till personal och få mer information om dödsfallet samt få möjlighet till ett 

uppföljningssamtal som nummer 12 respektive 19 av 33 exempel på hjälpsamma 

sjuksköterskehandlingar. Närståendes behov av uppföljningssamtal framgår även i 
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andra studier där höga procenttal rapporterades av närstående som ansåg sig vara i 

behov av ett uppföljningssamtal (Fraser & Atkins, 1990; van der Klink et al., 2010).  

 

Av de tillfrågade i van der Klinks et al. (2010) studie svarade 35 % (n=51) att de var i 

behov av ett uppföljningssamtal. De flesta anledningar till att de närstående önskade 

detta var på grund av att de hade obesvarade frågor, att de behövde ha tydliga svar på en 

svår situation och att det var nödvändigt för deras sorgearbete. Fraser och Atkins (1990)  

fann att 74 % (n =31) av de närstående ansåg att det var hjälpsamt eller skulle ha varit 

hjälpsamt om de fått ett namn och ett telefonnummer för uppföljningssamtal. 10 % av 

dessa ansåg inte att det var till någon hjälp eller att det inte skulle vara hjälpsamt om det 

fick det. Vidare beskriver Fraser och Atkins att 67 % (n=30) uppskattade att få, eller 

skulle uppskattat att få ett uppföljningssamtal per telefon av vården. 27 % ansåg inte att 

det var en hjälpsam handling eller att det skulle vara hjälpsamt om de skulle fått det. 

Ivarsson et al. (2008) fann att endast några personer av de 18 intervjuade hade varit i 

kontakt med sjukvården efter dödsfallet. De närstående hade heller inte tagit sig för att 

fråga vårdpersonal om mer information eller haft tid att prata om händelsen. De som 

hade haft kontakt med sjukvården efter dödsfallet berättade att mötet endast hade 

handlat om försäkringar och pappersarbete.  

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

 

Livsvärldsperspektiv 

“Ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och dagliga tillvaro 

uppmärksammas. Livsvärldsperspektivet innebär också att se, förstå och beskriva samt 

analysera världen, eller delar därav, så som den erfars av människor.” (Dahlberg, 

Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003. s.24). Livsvärldsperspektivet har varit 

centralt från och med första dagen i sjuksköterskeutbildningen. Ofta talas det om 

patienters livsvärld, hur de upplever sin existens. Mer sällan har närståendes situation 

nämnts. Livsvärldsperspektivet är en grund för att förstå människor och hur de upplever 

livet omkring sig. För att uppmärksamma närståendes behov är det nödvändigt att 

bejaka även deras livsvärldsperspektiv (Dahlberg, m.fl., 2003). För att förstå hur vi på 

bästa sätt kan hjälpa närstående och lindra deras lidande i svåra situationer är första 

steget att ta reda på hur de upplever sin situation. Forskning bör även utgå utifrån 

närståendes perspektiv för att skapa evidensbaserad kunskap om deras behov. Återigen 

vill vi understryka vikten av att ny forskning görs i detta syfte. För att förstå och kunna 

ta till sig närståendes berättelse om sin livsvärld är det väl så viktigt att sjuksköterskan 

försöker göra sig medveten om sin egen förförståelse (Dahlberg, m.fl., 2003). Resultatet 

av vården kan annars bli att sjuksköterskan utgår från sina egna känslor för situationen. 

I strävan att stärka sjuksköterskors osäkerhet i mötet med närstående i kris anser vi att 

sjuksköterskor behöver få ta del av främst kvalitativ forskning där närstående fritt får 

uttrycka sin livsvärld och inre önskningar. 
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Vårdrelation 

Bristande vårdrelation mellan sjuksköterska och närstående skulle kunna bidra till det 

missnöje hos närstående som resultatet visar. I en god vårdrelation har närstående 

möjlighet att uttrycka sina behov och begär. Ur den vårdande relationen kan då 

närståendes livsvärld växa fram och det kan bidra till att en mer personlig vård 

utvecklas (Dahlberg & Segesten, 2010; Wiklund, 2003). Majoriteten av de närstående i 

studierna saknade detta i mötet med vården. När närstående får möjlighet att uttrycka 

sina tankar och känslor får sjuksköterskan en djupare förståelse för personen och det 

skulle kunna resultera i ett möte på en djupare nivå där det är lättare att uppnå 

tillfredsställelse. Utan fungerande vårdrelation blir fokus på sjuksköterskors arbete 

endast olika arbetsuppgifter utan känsla och eftertanke (Wiklund, 2003).  

 

Utan en god vårdrelation anser vi att det inte är möjligt att känna till andra människors 

tankar och önskningar. En god vårdrelation skildras av en ömsesidighet från både 

sjuksköterska och närstående. Kanske kan glappet mellan närståendes behov och 

sjuksköterskans handlande överbryggas av att en god vårdrelation upprättas från början. 

Detta kräver också att närstående vill dela med sig av sin värld. När någon hastigt går 

bort befinner sig närstående i en utsatt situation och det kan därför vara särskilt viktigt 

att sjuksköterskan är den som först tar initiativ att bjuda in. Detta är en aspekt som vi 

vill ta med oss i vårt fortsatta yrkesliv. Vi hoppas att det kan hjälpa oss att möta 

närstående i kris genom att bygga en ömsesidig vårdrelation där de ges möjlighet att 

uttrycka känslor och behov. 

 

Riktlinjer och rutiner 

Resultatet visar bland annat på närståendes missnöje med vården. Studier visar också att 

sjuksköterskor upplever sig bristfälliga i mötet med närstående i kris och att de inte vet 

hur de ska bemöta och beröra detta svåra ämne (Lopez-Socorro, Tolson & Fleming, 

2001). Behov finns att stärka sjuksköterskors osäkerhet i mötet med närstående samt att 

säkerställa att närståendes behov blir tillgodosedda. Författarnas reflektioner under 

arbetets gång har omfattat tankar om behov av utvecklade riktlinjer och rutiner vid 

dödsfall. Riktlinjer borde omfatta vad som ska göras följande ett dödsfall, tips och råd 

till sjuksköterskor och de material och information som bör ges till närstående. 

Riktlinjerna bör vara grundade i evidensbaserad forskning av vad närstående anser 

viktigt. Generella riktlinjer och styrdokument finns idag tillgängliga (Södra Älvsborgs 

Sjukhus), men vi anser att ett utvecklande av dessa är nödvändigt med fokus på 

bemötande av närstående. De som utformar riktlinjerna skulle också kunna ta del av hur 

andra avdelningar och sjukhus arbetar med frågan. Riktlinjer bör även vara utformade 

enhet för enhet, då arbetet på avdelningen skiljer sig åt.  Liknade arbete har gjorts vid ett 

sjukhushus i Pennsylvania, vilket gett goda resultat där både sjuksköterskor, läkare och 

övrig personal identifierat tillkortakommanden med arbetet vid dödsfall. Deras arbete 

resulterade i flera ändringar av rutiner för att handskas med situationen bättre och öka 

närståendes välbefinnande (Snyder, Ellison & Neidig., 2002). Framtagande av riktlinjer 

som bygger på evidensbaserad forskning hade om möjligt kunnat resultera i att 

sjuksköterskor känner sig säkrare i sin roll då de kan grunda sitt handlande i dessa 

riktlinjer. Detta i sin tur borde leda till att lättare säkerställa närståendes behov.  
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Resultatet visar på ett stort behov hos närstående om önskad hjälp med att identifiera de 

praktiska utföranden som förväntas av dem efter att någon nära dött. Resultatet visar 

även stor brist på hjälp från sjukhuset då många närstående var missnöjda då den typ av 

hjälp uteblivit. Om hjälpen uteblivit på grund av tidsbrist hos vårdpersonal framgår inte. 

För att öka tillgängligheten för denna slags information skulle en broschyr utformad för 

detta behov kunna finnas på varje avdelning för att kunna lämnas till de närstående 

(Brysiewicz, 2006; Snyder, et al., 2002). Broschyren skulle kunna innehålla information 

om de olika steg som närstående bör göra, exempelvis kontakta andra närstående, när 

begravningsbyrå behöver kontaktas, nummer till religiösa organisationer, vad som 

behöver göras inom ramen av viss tid och var någonstans de kan vända sig vid frågor. 

Broschyren skulle även kunna vara lokalt framtagen så att vissa telefonnummer och 

webbadresser kan stå med för att underlätta för närstående att lägga tid på att leta reda 

på telefonnummer. Det kanske dock endast fungerar i mindre städer där utbudet inte är 

så utbrett. En framtagen broschyr av detta slag hade underlättat både för närstående men 

också för sjuksköterskor som inte skulle behöva lägga extra tid på att gå igenom all 

information med närstående. Då resultatet visar att närstående har svårt att ta in 

information i ett chockat tillstånd och att de önskade skriftlig information hade denna 

broschyr kunnat hjälpa då de kan gå hem i lugn och ro och läsa den. 

Informationsmaterialet hade också kunnat ersätta ett eventuellt extra möte tillägnad 

praktisk information som en del av de närstående önskade. Denna slutsats bekräftas av 

två litteraturstudier (Snyder, et al., 2002; Purves & Edwards, 2005; Brysiewicz, 2006). 

      

Hur det ser ut på Sveriges intensivvårdsavdelningar  

Författarna till detta arbete bar på en förförståelse vid arbetets början om att 

sjuksköterskor har svårt att veta hur de ska kommunicera med närstående. Detta var 

relaterat till egna erfarenheter. Överraskande i resultatet var dock att så många 

närstående inte blev erbjudna uppföljningssamtal och enbäddsrum. Det hade uppfattats 

som en självklarhet från sjukhusets sida som exempel på omsorgshandlingar. Tankar 

uppstod och diskussioner tog form om den stora bristen som resultatet visade kunde 

bero på att en del av artiklarna var från andra länder, där det inte finns samma rutiner 

som i Sverige. Intresset ökade för att se hur det låg till i den svenska vården.  

 

I en studie av Fridh, Forsberg och Bergbom (2006) har författarna skickat ut ett 

frågeformulär till alla Sveriges intensivvårdsavdelningar som erbjuder dygnetruntvård. 

Frågorna rörde avdelningens rutiner när någon dör. I resultatet framkom att endast 11 % 

(n=74) av avdelningarna i iordningsställde enbäddsrum för döende patienter. I 33 % av 

fallen fick närstående ta farväl av patienten i det rum där den vårdats. En förklaring 

skulle kunna vara att intensivvårdsavdelningar är uppbyggda på ett annorlunda sätt än 

vanliga avdelningar och att det kanske är vanligare med dubbelrum. Anmärkningsvärt är 

dock att det ofta fanns enkelrum tillgängliga men på grund av personalbrist och 

ekonomibrist så användes dessa inte. En annan sak väl värd att påpeka är att på 49 % av 

avdelningarna erbjöds uppföljningssamtal sällan eller aldrig. Flera av de 

uppföljningssamtal som blir av får de närstående ta initiativ till. Endast 21 % av 

avdelningarna erbjöd nästan alltid uppföljningssamtal. I flera fall fanns inget väntrum 

på avdelningen och i vissa fall var de belägna i en annan byggnad. Alla dessa fakta var 

förvånande för författarna av detta arbete. Som vi tidigare nämnt löper närstående en 

risk att drabbas av både fysisk- och psykisk ohälsa. Även om dessa brister på 
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avdelningarna beror på ekonomiska faktorer borde förbättringsåtgärder införas. Detta 

för att lindra närståendes lidande och för att dessa inte ska behöva söka vård vid senare 

tillfälle relaterat till brister av bemötandet vid dödsfallet. Det är först när behovet hos 

närstående är fastställt som arbetet med förbättringsfrågor kan starta. Resultatet i detta 

arbete är viktigt för sjuksköterskor och vårdadministratörer att få ta del av, både rent 

praktiskt och organisationsmässigt, så att enheter kan anpassas men också för att 

sjuksköterskor ska bli säkrare i mötet med närstående och kunna möta deras behov. 

 

Metoddiskussion  

En litteraturöversikt är en sammanställning av redan befintlig kunskap för att erhålla en 

överblick av kunskapsfältet inom ett specifikt valt område. Syftet med en 

litteraturöversikt kan vara att argumentera för behovet av mer forskning på området. För 

att öka validiteten är det därför centralt att de mest relevanta studierna är inkluderade i 

arbetet. Avgränsning av sökningen av artiklar till speciella och relevanta årtal för det 

valda ämnet är en god idé för att litteraturöversikten ska vara så aktuell som möjligt 

(Polit & Beck, 2012). Kritik kan riktas till vårt examensarbete då flera av artiklarna är 

publicerade tidigare än år 1995. Diskussioner kan föras om dessa är relevanta för dagens 

vårdarbete. Dock är det en styrka i arbetet att vi varit mycket noggranna i vår 

litteratursökning och anser att vi bygger vårt resultat på relevant litteratur inom området. 

Vår strävan har varit att ge en bra och en så komplett översikt som möjligt på vad som 

finns publicerat i vårdvetenskapliga studier inom det valda ämnet. Examensarbetet visar 

på behovet av att fler studier bör genomföras för att beskriva och sprida relevant och 

aktuell kunskap för att förbättra förståelsen om hur närstående bör bli bemötta på bästa 

sätt.  

 

En litteraturöversikt bör inte endast sammanfatta de olika artiklarnas resultat utan kan 

även vara kritisk till fynden och jämföra de funna resultaten (Polit & Tatano-Beck, 

2012). Diskussioner kan föras om hur vida detta har gjorts i arbetet på ett 

tillfredsställande sätt. Förmodligen kunde vi varit mer kritiska om vi hade haft 

yrkeserfarenhet som sjuksköterskor. Som följd av detta är resultatet mer upplagt som en 

presentation än en jämförelse mellan skillnaderna av studierna. De inkluderade 

artiklarna visade alla liknande resultatinnehåll vilket gjorde det svårt att peka på några 

större skillnader att ställa mot varandra. De få skillnader som fanns är dock presenterade 

i resultatet. Värt att påpeka är dock att en del artiklar tog upp enskilda ämnen som inte 

togs upp i någon annan artikel. I arbetet fanns inget utrymme till att inkludera dessa. Ett 

exempel är att en artikel beskrev momentet när närstående får tillbaka patientens 

tillhörigheter (Li et.al., 2002), ingen annan artikel behandlade detta ämne. Det kan anses 

vara en svaghet i arbetet då det om möjligt skulle vara intressant och nödvändigt att 

studera dessa aspekter vidare. Dock var syftet med arbetet att sammanställa vad 

närstående anser, därför togs de mest gemensamma ämnena upp och därefter 

identifierades likheter och skillnader.      

 

Fjärrlån fick användas för att hitta ett representativt urval av artiklar. Det tog tid att få 

hem artiklarna vilket gjorde att arbetsprocessen stannades upp. Flera av de fjärrlånade 

artiklarna var dock relevanta för studiens syfte och användbara till resultatet. 
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En svårighet i arbetet har varit att hitta en definition på begreppet oväntad död. I början 

av arbetets gång var begreppet plötslig död vald för arbetet. Definition av plötslig död 

anges i Nationalencyklopedin (www.ne.se) som ”Dödsfall som beror på sjukdom och 

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

börjat. Ofta avses dödsfall som inträffar inom en timme efter symtomens början.” Då 

söktermen plötslig död resulterade i ett mycket litet urval av artiklar valdes att inkludera 

artiklar där dödsfallet sträckte sig upp till 14 dagar efter symptom eller olycka. 

Söktermen plötslig död ändrades då till oväntad död. Arbetet kan kritiseras på grund av 

att det inte följer någon tydlig begreppsdefinition. Författarna ansåg att det kan anses 

vara hastigt eller oväntat om någon dör inom 14 dagar efter symptom. Då alternativen 

stod mellan att ha ett mycket fåtal artiklar inkluderade eller att utöka dagarna för 

dödsfallet valdes det sistnämnda.  

 

Flera av artiklarna beskriver att de närstående fick ägna mycket tid åt pappersarbete. Då 

vissa artiklar är internationella skiljer de sig från svenska vårdrutiner. Det kan tyckas 

irrelevant och inte aktuellt för ämnet att nämna dessa upplevelser. Dock valdes att 

inkludera internationella artiklar då det ansågs ge ett bredare perspektiv på närståendes 

upplevelser. De bidrog också med att ge värdefull information om att närstående har 

svårt att klara av praktiska angivelser vid ett chockat tillstånd. 

 

En annan svårighet var att i analysen kategorisera resultaten vi fann. Detta har resulterat 

i att det kan finnas svårigheter i att se tydliga gränsdragningar mellan de olika 

underkategorierna. Bedömningen gjordes dock att det var mer lättläst och korrekt att 

dela upp dem i den uppdelningen som är gjord.  

 

En nackdel med de artiklar som var genomförda med kvantitativ metod är att där har de 

närstående inte kunnat uttrycka sig fritt. Fler kvalitativa artiklar skulle troligtvis 

resultera i mer utvecklade beskrivningar och personliga åsikter. Detta är ännu ett bevis 

för att mer forskning behövs inom området. Anmärkningsvärt är att flera av artiklarna 

bygger sina frågor till närstående på resultatinnehållet från de andra inkluderade 

artiklarna. De få artiklar som finns tillgängliga inom ämnet är således i omlopp. Detta 

kan troligtvis vara en bidragande orsak till att resultaten i de olika artiklarna 

överensstämmer då artiklarna bygger på varandra.  

 

 

SLUTSATSER 

Resultatet i examensarbetet visar på missnöje hos närstående i mötet med vården. Det 

visar även på åtgärder som skulle kunna implementeras för att möta närståendes kritik 

och skapa en bättre upplevelse för dem. Betydelsen av att bli mött av en sjuksköterska 

vid ankomst till sjukhuset, ett personligt engagemang vid dödsbeskedet och små 

komfortåtgärder utgjorda i omsorgssyfte är alla relativt enkla handlingar som skulle 

kunna införas i sjuksköterskans medvetande och arbete. Många utav åtgärderna 

beskrivna är helt oberoende av tillförande av pengar. Det går även att se på dessa 

åtgärder som tidssparande då många närstående uppsöker vård på grund av att de inte 

fick den hjälp de behövde i krissituationen. Andra åtgärder kräver ändring högre upp i 

organisationen. Att vara medveten om de små handlingarna som är betydelsefulla för 

http://www.ne.se/
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närstående är viktigt för sjuksköterskor. Genom den informationen kan de känna sig 

säkrare på hur närstående vill bli bemötta och genom det säkra att närståendes behov 

blir tillgodosedda.    

 

Betydelse för vårdandet  

Följande rekommendationer och förbättringsarbeten anser vi skulle kunna bidra till att 

sjuksköterskor känner sig säkrare i mötet med närstående i kris. Det skulle troligtvis 

bidra till mer positiva upplevelser för närståendes i mötet med vården.    

 

• mer föreläsningar om närstående och deras behov i grundutbildningen till 

sjuksköterskor för att redan här få en naturlig inställning till vård av närstående 

• vårdpersonal behöver utbildning och erbjudas möjlighet att inhämta kunskap om 

forskningsresultat som rör närståendes upplevelser 

• vårdpersonal bör ges tid för reflektion efter ett dödsfall där utvärdering görs av 

bra och mindre bra erfarenheter 

• vårdenheter bör ges möjlighet till upprättande av standardvårdplan för varje 

enhet vid dödsfall 

• vårdenheter bör ges möjlighet till upprättande av guidelines att dela ut till 

närstående 
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BILAGA 1 

Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

 

PubMEd 

 

Bereavement 

 

Professional-family  

relations 

 

Sudden death 

86 1 

CINAHL 

 

 

 

 

Nursing 

 

Sudden death 

 

Emergency 

102 2 

SCOPUS  

Hospital Care 

 

Experience 

 

Sudden death 

158 1 

CINAHL  

Bereavement 

 

Sudden death 

 

Nursing 

60 1 

CINAHL  

Bereavement 

 

Family 

 

Care 

61 1 

PubMed  

Emergency 

 

Sudden death 

 

Relatives 

207 2 

CINAHL  

Relatives 

 

Caring 

 

Death* NOT infant 

NOT child NOT 

palliative NOT 

hospice 

25 1 
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BILAGA 2 

Författare, 

Titel, 

Årtal och 

Tidskrift  

Perspektiv  Problem och 

syfte 

  Metod     Resultat 

Författare: 

Brysiewicz,  P 

Titel: The 

lived 

experience of 

losing a loved 

oneto a sudden 

death in Kwa-

Zulu Natal 

Årtal: 2008, 

vol 17.  

Tidskrift: 

Journal of 

Clinical 

Nursing 
 

Kvalitativ 

studie 

Syftet är att undersöka 

den levda erfarenheten 

av familjemedlemmar 

som har förlorat sin 

närstående i plötslig 

död. 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

ansats. 

Intervjuer med 

stödgrupper.  

Analys enligt 

Mannen (2006). 

Resultat 

identifierades i 

fem teman: 

 

-Kyligt 

mottagande  

- Brist på 

närhet/förslutning 

- Erkännande av 

förlust 

- Ensamhet, Sorg 

- Hjälpa andra 
 

Författare: 

Frid, I., 

Forsberg, A, & 

Bergbom, I.   

Titel: Close 

relatives 

experiences of 

caring and of 

the physical 

environment 

when a loved 

one dies in an 

ICU. 

Årtal: 2009 

Tidskrift: 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 
 

Kvalitativ 

studie 

Syftet är att belysa 

närståendes upplevelser 

av vården och miljön 

när någon nära dör på 

IVA. 
 

Intervjustudie 

med 17 

närstående. 

Analys enligt 

Ricoeurs 

filosofi, 

metoden 

utvecklad av 

Lindstedt och 

Norberg (2004). 

Resultat 

bestämdes i sju 

huvudkategorier: 

 

-Konfrontera med 

risken av förlust 

-Upprätthålla en 

vaka 

- Anpassning och 

försöka förstå 

- Möta döden 

- Behovet av 

integritet i 

gemenskapen 

- Uppleva 

försoning 
 

Författare: 

Merlevede, M 

et al. 

Titel: 

Perceptions, 

needs and 

Kvantitativ 

studie 

Syftet är att bestämma 

upplevelser, behov och 

sorgereaktioner hos 

sörjande närstående och 

bedöma deras 

förhållande till orsaken 

Longitudinell 

studie.  Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

standardiserat 

frågeformulär. 

Resultatet 

presenterar  
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mourning 

reactions of a 

bereaved 

relatives 

confronted 

with a sudden 

unexpected 

death. 

Årtal: 2004 

Tidskrift: 

Resuscitation 
 

av döden.  Statistisk 

analys. 

Författare: Li, 

S., Chan, C., 

Le, D.  

Titel: 

Helpfulness of 

nursing actions 

to suddenly 

bereaved 

family 

members in an 

accident and 

emergency 

setting in Hong 

Kong. 

Årtal: 2002 

Tidskrift: 

Journal of 

advance 

Nursing 
 

Kvantitatv och 

kvalitativ 

studie 

Syftet är att få 

vetenskap om vilka 

omvårdnadsåtgärder  

som sörjande familjer 

upplever som 

hjälpsamma i Hong 

Kong. 

Strukturerade 

telefonintervjuer 

med hjälp av 

modifierande 

frågeformulär. 

Statistisk analys 

(Mann-

Whitney’s U-

test och 

Kruskal-Wallis’ 

test) 

Resultatet 

presenterades i 

två huvudteman. 

De aktiviteter 

som upplevdes 

som hjälpsamma 

respektive de som 

var mindre 

hjälpsamma.  

Författare:  
Fraser, S & 

Atkins, J 

Titel: Clinical 

articles 

survivors 

‘recollections 

of helpful and 

unhelpful 

emergency 

nurse activities 

surrounding 

sudden death 

of a loved one    

Årtal: 1990 

Tidskrift: 

Kvalitativ 

studie 

Fastställa närståendes 

upplevelser av 

hjälpsamma och 

ohjälpsamma 

sjuksköterskehandlingar 

kring plötsligt dödsfall 

av en nära på 

akutavdelning 

36 närstående 

fick svara på 

strukturerade 

frågeformulär. 

Deskriptiv 

statistisk analys. 

Resultat är 

presenterat i två 

tabeller med 

ohjälpsamma 

respektive 

hjälpsamma 

handlingar.  
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Journal of 

Emergency 

Nursing 
 

Författare: 

Ivarsson, B., 

Larsson, L., 

Johansson P., 

Luhrs, C & 

Sjöberg, T. 

Titel:  From 

hope and 

expectation to 

unexpected 

death after 

cardiac surgery 

Årtal: 2008 

Tidskrift: 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Kvalitativ 

studie 

Syfte är att intervjua 

närstående till patienter 

som har dött i samband 

med hjärtkirurgi och 

beskriva deras 

upplevelser av 

information, mottagade 

och vård. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

analyserades 

systematiskt 

med kvalitativ 

innehållsananlys 

enligt Burnad 

(1996). 

Två huvudteman 

med fyra 

respektive sex 

undergrupper: 

 

-Analysera 

situationen 

- Livets tunna 

tråd 

Författare: 

Schmidt, T & 

Harrahill, M. 

Titel: Family 

responset o 

out-of-hospital 

death 

Årtal: 1995 

Tidskrift: 

Education and 

practise 
 

Kvantitativ 

studie 

Syftet är att bättre förstå 

upplevelser, behov och 

responser av 

familjemedlemmar som 

förlorat en närstående 

utanför sjukhuset.  

Intervjuestudie 

med 31 

överlevande. 

Analyserades 

med hjälp av 

statistiska 

metoder. 

Resultatet 

sammanfattades i 

tre teman: 

 

-Överlevandes 

uppfattning av 

dödshändelsen 

-Överlevandes 

upplevelser efter 

döden 

-Överlevandes 

anpassning till 

döden 

Författare: 
Jones, W., & 

Buttery, M.  

Titel: Sudden 

death: 

Survivors 

perceptions of 

their 

emergency 

department 

experience 

Årtal: 1981 

Tidskrift: 

Emergency 

Kvalitativ 

studie 

Syftet är att använda 

resultatet och applicera 

detta på stödområden 

som närstående har 

identifierat I denna 

studie.  

Retrospektiv 

studie. 

Intervjuer med 

22 överlevande. 

Innehållsanalys. 

Metodreferens 

saknas. 

Fem rubriker 

sammanfattades: 

 

-Anmälan av  

händelsen 

-Ankomsten till 

akutmottagningen 

-Anmälan av 

dödsfallet 

-Visa den avlidne 

-Signera papper 
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Nursing 
 

Författare: 

Marjoleine, A. 

et al. 

Titel: Survey 

into 

bereavement of 

a family 

members of 

patients who 

died in the 

intensive care 

unit. 

Årtal: 2010 

Tidskrift: 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Kvantitativ 

studie 

Syfte är att beskriva 

kännetecken för sorg, ta 

reda på om det finns 

behov av uppföljning 

och bestämma om 

informationen och 

omvårdnaden är 

tillräcklig för 

närstående av avlidna 

intensivvårdspatienter 

Tvärsnittsstudie. 

Frågeformulär 

använt från 

Cuthbertson et 

al (2000) 

Statistisk 

analys. 

 


