
Omhändertagande av vuxna närstående 
vid plötsligt dödsfall 
- En utmaning i sjuksköterskans arbete 

 
 

Bereavement support of adults who lost 
someone close by sudden death  
- A challenge in the nurse´s work 
 

 

 
 

  
 

 

Författare: Ida Holgersson & Ida Skoglund 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VT 2019 

Examensarbete: Kandidat, 15 hp   

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Clary Odelberg-Johnson, Universitetsadjunkt, Örebro 
universitet 

Examinator: Annica Kihlgren, Professor, Örebro Universitet 

 



Sammanfattning 
Bakgrund Plötslig död är ett olyckligt scenario och en kris för närstående att uppleva. 

Förlusten av en viktig person kan bli ett hot mot individen och en inre konflikt med självet 

riskerar att startas. Om döden sker utan förvarning kan sorgen slå hårdare och en extremare 

reaktion av känslor kan uttryckas. Sjuksköterskan befinner sig i en unik position att bemöta 

sorgen och besitter därför en möjlighet att identifiera behov och förebygga ohälsa hos 

närstående. 
Syfte Beskriva sjuksköterskans omhändertagande av vuxna vid och efter plötslig bortgång av 

närstående. 
Metod En litteraturstudie med deskriptiv design genomfördes och artiklar med kvalitativ 

ansats insamlades genom systematisk sökning. Nio artiklar insamlades från databaserna 

Cinahl, MEDLINE och PsycINFO.  
Resultat Resultatet visade att skapa en god relation och visa värdighet var viktigt i 

omhändertagandet. Omhändertagandet innefattade att skapa god kommunikation med 

närstående, vara närvarande, bemöta närståendes sorg, skapa en respektfull miljö samt skapa 

ett respektfullt avsked.  
Slutsats Delarna som utmärktes i sjuksköterskans omhändertagande utövades för att respekt 

och värdighet skulle infinna sig och ge de närstående ett bra avslut trots rådande 

omständigheter. Ett bra avslut var målet med omhändertagandet. 
 

Nyckelord: närstående, omhändertagande, plötslig bortgång, sjuksköterska, vuxen 
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1. Bakgrund 
1.1 Sorg  
Sorgen människor upplever vid en närståendes bortgång innebär att människan tappar en bit 

av självet, och det i sig är en kris (Charmaz, 1997). Rogers (1959) teori förklarar att självet för 

människan är den konsekventa uppfattningen och övertygelsen om vem personen är. 

Uppfattningen hjälper människan att förhålla sig konstant till omvärlden när självet väl är 

format. Om människan upplever något som inte stämmer överens med uppfattningen om 

självet ses det som ett hot. Charmaz (1997) beskriver att vid en människas bortgång slutar inte 

bara ett liv, utan flera relationer som för de närstående varit en del av självet. Relationer är 

roller människor tar på sig från samhället och kan yttre sig i flera olika former som förälder, 

kollega, vän och partner. Förlusten av en eller flera roller skapar konflikt inom självet och 

sorgen blir smärtande för de drabbade. Raymond, Lee & Bloomer (2016) beskriver 

upplevelsen av att förlora en närstående som individuellt för varje människa. Sorgen som är 

hanteringen av situationen, påbörjas vid uppfattningen av att sin närstående riskerar att avlida 

till att en anpassning påbörjas med en vardag utan den närstående.  

 

1.2 Reaktioner vid plötsligt dödsfall  
Shariff, Olson, Santos Salas & Cranley (2017) beskriver hur plötsligt dödsfall kunde ge 

annorlunda och mer extrema reaktioner från närstående i jämförelse med en förväntad 

bortgång. En plötslig kris innebar inga förberedelser och sorgen kunde slå hårdare mot 

individen. I Norton, Hobson & Kulm´s (2011) studie framkom det hur ett plötsligt dödsfall 

kunde framkalla en emotionell virvel av känslor. Beskedet kunde orsaka chock, förnekelse, 

misstro, ilska och skuldkänslor som yttrade sig genom gråt, skrik och gränslöst beteende eller 

tyst accepterande. Cullberg (2006) beskriver också hur plötsligt dödsfall som inträffade vid 

olyckor, framkallade extremare reaktioner. Närstående kunde besväras över om den 

bortgångne lidit eller upplevt dödsångest.  

 

Cullberg (2006) beskriver krisens förlopp genom fyra faser som människan genomgår. Två av 

faserna (chockfasen och reaktionsfasen) beskrivs som akuta och bör inte tillsammans pågå 

längre än fyra till sex veckor. När närstående får kännedom om vad som inträffat inleds 

chockfasen. I chocktillstånd kan människan ha svårt att ta in ny information eller inte uppfatta 

vad som sagts samt uppträda gränslöst. Ett chocktillstånd kan pågå en kort stund upp till flera 

dagar. Det är chockfasen som skiljer sig i hanteringen av en förväntad eller plötslig bortgång. 

Den förväntade bortgången har skett stegvis och chocken blir inte alls, eller lika märkbar som 

vid ett plötsligt dödsfall. Reaktionsfasen är den fas som tar vid när de närstående börjar förstå 

vad som ska ske eller vad som hänt. Närstående kan försöka hitta en naturlig förklaring till det 

inträffade medan vissa kan se det som en orättvisa och lägga skuld på sig själv. Ett tecken i 

den akuta fasen kan vara ilska som framträder när människan istället har behov av att 

skuldbelägga omgivningen. De två sista faserna som människan genomgår i en kris är 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Faserna kan fortgå efter varandra men en 

människa kan också pendla fram och tillbaka mellan reaktionsfasen och nyorienteringsfasen.  

 
1.3 Sorgearbete 

De närståendes bearbetning av kriser samspelade med personliga drag och kunde påverka 

individens hantering av situationen. Aspekter som kunde inverka negativt var exempelvis 

drag av dålig självkänsla och psykisk ohälsa. Negativa aspekter ökade risken markant för att 

utveckla komplicerad sorg som innebar en bestående icke-accepterande situation (Tofthagen, 

Kip, Witt & McMillan, 2016). Sorgearbetet förknippades till den mest påfrestande perioden i 
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livet som människan kunde genomgå. Hanteringen av påfrestningarna kunde påverka det 

psykiska och fysiska välmåendet och risken fanns att utveckla långvarig psykisk ohälsa 

(Raymond et al., 2016). I Johnson´s (2015) studie framkom det även hur sorg ökade risken för 

ohälsa och hur den var associerad med komplikationer hos sårbara individer. Depression, 

sjukdomar relaterat till stress och ökad mortalitet kunde vara följder av komplicerad sorg. Om 

sorgen inte bemöttes eller att inte tillräckligt med stöd gavs kunde det resultera i komplicerad 

eller oupplöst sorg med komplikationer som följd.    

 

1.4 Sjuksköterskans roll i teamet 
I omhändertagandet förhåller sjuksköterskan sig till författningar i utövandet. Enligt 

Patientsäkerhetslagen (PSL, SFS 2010:659) 8 §, kap 6 ska hälso- och sjukvårdspersonal visa 

närstående hänsyn och omtanke när en patient avlidit och fullfölja sina uppgifter med respekt. 

Dessutom säger PSL (SFS 2010:659), 6 §, kap 6, tydligt att hälso- och sjukvårdspersonal ska 

säkerställa att information ges till patient och dess närstående. Raymond et al. (2016) menade 

att omhändertagandet sjuksköterskan utförde kunde hjälpa närstående att hantera den plötsliga 

förlusten. Omhändertagandet började när det visade sig att patienten troligen inte skulle klara 

sig fram till det att patienten avlidit. Sjuksköterskan befann sig i en unik position gällande 

vård vid livets slutskede och kunde bemöta behov som familjen hade under sorgeprocessen. 

Shariff´s et al. (2017) studie visade att sjuksköterskan hade en position där de spenderade 

mest tid med närstående i förhållande till andra professioner. Positionen gav bra möjligheter 

till att kommunicera och bemöta sorg. Norton et al. (2011) beskrev också situationer där 

sjuksköterskans position var mest lämpad till att bemöta sorgen, men att det mest idealiska 

hade varit socialarbetare. Socialarbetare ansågs ha rätt kompetens då det var deras 

expertområde.  
 

1.5 Närstående 
Enligt Socialstyrelsen avser närståendebegreppet i första hand: make och maka, 

sammanboende, registrerad partner, barn, förälder, syskon, far- och morföräldrar, 

makes/makas barn som inte är ens eget och nära vän. Dessutom kan hälso- och 

sjukvårdspersonal exempelvis se en person som följt med patienten in som en närstående, om 

personen inte gjort det på grund av plikt i tjänst (https://www.socialstyrelsen.se/organ-

ochvavnadsdonation/donationsutredning/narstaendebegreppet). 

 

1.6 Teoretisk referensram  
Teorin om hur människan hanterar kriser i livet beskrivs ur Antonovsky´s (2005) salutogena 

perspektiv som bygger på människans känsla av sammanhang. Ur perspektivet grundades 

begreppet KASAM som bygger på de bärande komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Antonovsky (2005) bygger teorin på varför vissa människor klarar kriser 

bättre än andra. Antonovsky (2005) kom fram till att känslan av sammanhang och graden av 

komponenterna påverkar människans hantering av krisen. En människas begriplighet av vad 

som sker, varför och förståelsen för att det som kan hända gör att traumat inte blir lika 

påfrestande att bearbeta än om begripligheten inte var lika god. Graden av hanterbarhet 

indikerar på hur människan ser på det som inträffat. Något otäckt som hänt kan ses som otur 

och öka skuldkänslan, vilket är tankesättet hos människor med låg KASAM. Vid god 

hanterbarhet är det inträffade istället något som hände av förståeliga skäl utan någon inverkan 

av otur och straffkänsla, vilket lättar sorgen hos människan. Den sistnämnda komponenten 

meningsfullhet visar på människans motivation och livslust. Människor som har något i livet 

som ger glöd till livsgnistan har även lättare att hitta motivation och komma över sorg och 

tragedi (Antonovsky, 2005). 
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Problemformulering 
Att förlora en närstående innebär sorg för alla inblandade och kan få bestående konsekvenser. 

Med ett adekvat omhändertagande kan risken för att utveckla fysisk och psykisk ohälsa 

minska för sörjande närstående om sjuksköterskan kan bidra med förebyggande insatser. För 

att förebygga ohälsa krävs det att sjuksköterskor har förståelse för hur ett bra 

omhändertagande i stunden hjälper individen långsiktigt. Omhändertagandets genomförande 

har en roll i hur sorgeprocessen kommer att bearbetas och sjuksköterskan har en unik men 

utmanande position att utföra det. En sjuksköterska med målet att genomföra ett bra 

omhändertagande kommer både skapa ett bra avslut för de närstående men även för sig själv. 

Avslutet kan göra att det blir lättare för sjuksköterskan att gå vidare från situationer som 

berör.  

2. Syfte 
Beskriva sjuksköterskans omhändertagande av vuxna vid och efter plötslig bortgång av 

närstående. 

3. Metod  
3.1 Datainsamling och design 
Denna studie har en deskriptiv design och datainsamlingen har genomförts genom en 

litteraturstudie med systematisk sökning enligt Kristensson (2014).  

 

3.2 Sökstrategi 
Meningsbärande ord identifierades i syftet och översattes till engelska. Synonymer och 

tänkbara likvärdiga ord diskuterades fram. Nyckelorden som framställdes under processen 

användes sedan i ämnesord-sökningar. Artiklar söktes i databaserna Cinahl, MEDLINE och 

PsycINFO. Via Cinahl användes Subject Heading List för att hitta relevanta indexord till den 

slutgiltiga sökningen. Samma sökning gjordes i MEDLINE via Medical Subject Headings och 

i PsycINFO via Thesaurus. Ord som använts till sökningarna i databaserna var likvärdiga med 

varandra, dock kunde de slutgiltiga indexorden skilja sig på grund av databasens tillämpade 

ordlista. I sista hand användes fritextord som skapades för att specificera sökningen 

ytterligare. Vidare kombinerades indexord och fritextord med hjälp av Booleska 

sökoperatorerna ”OR” och ”AND” som bildade sökblock (Se tabell 1). Avgränsning som 

användes i databasen Cinahl var ”Peer reviewed” och årtalsbegränsning (2009–2019). I 

MEDLINE användes endast årtalsbegränsning (2009–2019) och i PsycINFO användes ”Peer 

reviewed”, årtalsbegränsning (2009–2019) samt engelsk text som avgränsningar (se bilaga 1). 

 

Manuell sökning 

Ytterligare sökstrategi för datainsamling användes i form av en manuell sökning, även kallad 

snowballing (Kristensson, 2014). Sökningen innebar att vetenskaplig litteratur söktes i 

referenslistor från kvalitetsgranskade artiklar som genererats av databassökningarna. 

Artiklarna fick inte vara äldre än 10 år (2009) för att gå vidare till urvalsprocessen. 

Referenslistorna gick enskilt igenom för att plocka ut artiklar som var publicerade senare än 

2009 och som besvarade syftet (n = 5). 
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Tabell 1. En översikt av respektive block och databas. 

 

3.3 Urval  
Inklusionskriterierna beslutades före urval av artiklar. Inklusionskriterierna innefattade 

sjuksköterskans bemötande vid sorg, plötslig död, oväntad död i närståendes perspektiv samt 

att omhändertagande nämndes i direkt anslutning till dödsfallet eller precis efteråt. 

Exklusionskriterier var när artiklarna endast handlade om uttalade specifika sjukdomar, 

bemötande av barn, bemötande av föräldrar som förlorat sitt barn/spädbarn, bemötande en 

längre tid efter en bortgång samt review-artiklar.  

 

Urvalet inleddes med att tillsammans läsa samtliga titlar som var totalt 202 stycken. Av dem 

var en artikel dubblett och togs bort. Sammanlagt valdes 53 artiklar ut som besvarade syftet 

samt matchade kriterierna till urval två då abstrakten lästes. Abstrakten lästes åtskilda för att 

sedan tillsammans diskutera vilka som besvarade syftet. Det resulterade i 19 artiklar som gick 

vidare i processen. Samtliga exkluderade artiklar (n = 34) besvarade inte syftet eller matchade 

inte inklusions- och exklusionskriterierna. Slutligen lästes artiklarna i sin helhet åtskilda för 

att efteråt tillsammans diskutera vilka som kunde användas. Vidare i processen inkluderades 

åtta artiklar och 11 artiklar exkluderades då en var icke-engelskspråkig och resterande inte 

uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. I databasen Cinahl valdes fyra artiklar ut och 

i MEDLINE valdes tre artiklar då en var dubblett från Cinahl. I PsycINFO valdes slutligen en 

artikel ut. I manuella sökningen diskuterades de fem artiklarna som blev aktuella efter 

genomsökning. Artiklarna lästes enskilt i sin helhet. Efter diskussion resulterade det i att en 

artikel besvarade syftet samt matchade inklusions- och exklusionskriterier. Artikeln 

inkluderades från Walker & Deacon´s (2016) referenslista som i sin tur inkluderades från 

Cinahl. För översikt av datainsamling se figur 1.  
 

Databas Sökblock A Sökblock B Sökblock C 

Cinahl MH (“Death, 

sudden”) 

MH (”Death”) 

MH (“Nurses”) 

MH (“Critical Care 

Nursing”) 

MH (“Nursing role”) 

 

MH (“Support, psychosocial”) 

MH (“Professional-Family 

Relations”) 

MH (“Bereavement”) 

“Bereavement support” 

Medline MH (“Death, 

sudden”) 

MH (”Death”) 

 

MH (”Nurses”) 

MH (”Nurses practioners”) 

MH (”Critical Care 

Nursing”) 

MH (”Nurse´s role”) 

MH (“Support, psychosocial”) 

MH (“Professional-Family 

Relations”) 

MH (“Bereavement”) 

“Bereavement support” 

PsycINFO DE (”Sudden death”) 

DE (”Death and 

Dying”) 

Nurse* DE (“Bereavement”)  

DE (“Social support”) 
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Figur 1. Översikt över insamlade artiklar från respektive databas samt manuell sökning.  

 

3.4 Kvalitetsgranskning 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med stöd av SBU:s granskningsmallar.  
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2017). Samtliga artiklar hade 

en kvalitativ ansats vilket avgjorde val av granskningsmall. För klassning av artiklarnas 

kvalitét utformades ett eget poängsystem kopplat till granskningsmallen. Granskningen 

utfördes genom att tillsammans identifiera styrkor (1 poäng) respektive svagheter (0 poäng) i 

samtliga artiklar med hjälp av granskningsmallen. Resultatet av poängen indikerade om 

artikeln höll låg (<10 poäng), medel (>10 poäng) eller hög kvalité (>17 poäng). Totalt 

granskades nio artiklar som höll medel (n = 2) till hög kvalitet (n = 7). Samtliga artiklar 

användes till resultatet. 

 

3.5 Forskningsetiska överväganden 
Vid genomförande av studier som involverar människor ska etiska överväganden utföras 

kontinuerligt. Riktlinjer och styrdokument som exempelvis Nürnbergkodexen och 

Helsingforsdeklarationen talar för vilka förhållningsätt som ska följas för att studiens 

genomförande ska vara etiskt försvarbart (Kjellström, 2017). Ett godkännande från en etisk 

kommitté eller att forskarna diskuterat etiska principer vid genomförande av studien visar på 

att etiska överväganden har gjorts (Mårtensson & Fridlund, 2017). Tillsammans granskades 

de nio artiklarnas etiska resonemang. Sex av studierna hade fått godkännande av en etisk 

kommitté eller flera. Två studier hade genomfört sin forskning genom att förhålla sig till 

Helsingforsdeklarationen samt resonerat kring etiska principer. En studie som valdes nämnde 

inget om ett godkännande från en kommitté. Studien redovisade istället att nationella och 

internationella etiska formella principer hade följts gällande forskning som involverar 

människor.  

 

Den egna förförståelsen och erfarenheten kring ämnet har diskuterats innan litteraturstudien 

genomfördes. Båda har upplevt plötslig död av närstående och en har erfarit fenomenet inom 

sjukvården på arbetstid. Under arbetets gång togs hänsyn till den förförståelse som fanns 

CINAHL

N = 4

Totalt

N = 8

Manuell 
sökning

N = 1
Totalt använda 

artiklar

N = 9

MEDLINE

N = 3

PsychINFO

N = 1



 6 

kring ämnet. Tankar och värderingar har försökts tagits åt sidan för att inte påverka studiens 

genomförande och resultat. Ett objektivt förhållningsätt har eftersträvats i analys av inhämtat 

material för att påverka litteraturstudiens resultat i minsta mån.  

 

3.6 Analys av data 
Sammanställning av resultatet för samtliga artiklar genomfördes genom en integrerad 

analysmetod enligt Kristensson (2014). De nio inkluderade artiklarnas resultat lästes enskilt i 

sin helhet för att skapa en övergripande förståelse. Vidare identifierades data som besvarade 

syftet enskilt. Analysen bearbetades vidare genom att tillsammans diskutera och plocka ut 

kondenserade meningsenheter av identifierad data. När likheter mellan resultaten påvisades 

bildades underkategorier (n = 5) genom diskussion. Slutligen grupperades underkategorierna 

under två övergripande kategorier, se tabell 2 för översikt.  

4. Resultat 
Resultatet av litteraturstudien är baserad på 9 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Studierna har genomförts i länderna USA (n = 1), Kina (n =1), Bahrain (n = 1), Brasilien (n = 

1), Australien (n = 1), Sverige (n = 1), England (n = 2) samt en studie som omfattade både 

Nya Zealand och Australien (n = 1). Sammanlagt deltog 173 deltagare från samtliga studier, 

varav 163 deltagare var sjuksköterskor. Resultat har sammanställts i underkategorierna: skapa 

en god kommunikation, vara närvarande, bemöta närståendes sorg, skapa en respektfull miljö 

och skapa ett respektfullt avsked. För en överskådlig blick av vilka artiklar som har bidragit 

till vilken underrubrik se tabell 2.  

 

Tabell 2. Översikt av artiklarnas bidrag till respektive underkategori.  

Kategori: Att skapa en god relation Att visa värdighet 

Underkategori: Skapa en god 

kommunikation 

Vara 

närvarande 

Bemöta 

närståendes 

sorg 

Skapa en 

respektfull 

miljö 

Skapa ett 

respektfullt 

avsked 

 

Arbour et al., 

2014 

X X  X X 

Bloomer et al., 

2013 

X X X  X 

Coombs et al., 

2016 

   X X 

Fridh et al., 

2009 

 X  X X 

Mak et al., 

2013 

X  X X  

O’Neill et al., 

2017 

X X X X X 

Salum et al., 

2017 

X  X  X 

Stayt,  

2009 

X  X   

Walker et al., 

2016 

X X   X 
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4.1 Att skapa en god relation 
 

Skapa en god kommunikation 

Sjuksköterskorna ansåg att det var deras uppgift att hjälpa närstående acceptera patientens 

kommande bortgång genom kommunikation (Mak, Chiang & Chui, 2013). Att skapa en god 

relation genom kommunikation om möjligt innan patientens bortgång ansågs positivt för att 

kunna förbereda närstående och underlätta omhändertagandet efteråt (Salum, Kahl, Cunha, 

Koerich, Santos & Erdmann, 2017; Stayt, 2009). För att omhändertagandet skulle kunna 

utföras behövdes en tillförlitlig relation byggas upp mellan sjuksköterskan och närstående 

(Stayt, 2009). Relationen kunde byggas på kommunikation genom att sjuksköterskan 

tillhandahöll information till närstående, som var en viktig del i omhändertagandet (Stayt, 

2009; Arbour & Wiegand, 2014). Kommunikationen kunde ha ett utbildande syfte genom att 

förklara vad som kunde förväntas när patienten avled. Att berätta om den naturliga processen 

en människa genomgår vid bortgång kunde minska oro hos familjen (Arbour & Wiegand, 

2014). Kommunikationen kunde också ha ett förtydligande eller återberättande syfte genom 

att förklara vad läkaren hade framfört om de närstående inte förstått eller kunnat ta in vad som 

sagts. Sjuksköterskan förklarade patientens status och läge, kommunicerade och arbetade med 

familjen för att inbringa förståelse i deras takt (Bloomer, Morphet, O’Conner, Lee & 

Griffiths, 2013).  

 

Sjuksköterskan försökte ibland kommunicera omkring patientens prognos och valde att 

finkänsligt beröra att patienten troligen skulle avlida (O’Neill, Yaqoob, Faraj & O’Neill, 

2017). Under kritiska omständigheter som uppstod när någon avled var det vanligt att 

närstående inte var mottagliga för ny information. Sjuksköterskorna upplevde att närstående 

uppskattade kompletterande skriftlig information. Kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och närstående kunde påbörjas med öppna frågor för att sjuksköterskan skulle förstå vad de 

redan var införstådda med. Sjuksköterskan fick då bättre inblick i vad närstående ville veta 

ytterligare samt att de kunde identifiera deras fortsatta behov av stöd (Walker & Deacon, 

2016). 

 

Vara närvarande 

Under patientens dödsprocess uppmuntrade sjuksköterskan de närstående att vara närvarande 

för patientens skull. Det underlättade också processen för dem att förstå vad som hade hänt 

eller skulle hända (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Arbour & Wiegand, 2014). 

Sjuksköterskan erbjöd de närstående fri tillgång till avdelningen trots bestämda besökstider 

för att kunna vara så närvarande som de önskade (O’Neill et al., 2017; Fridh et al., 2009; 

Arbour & Wiegand, 2014). Närstående som befann sig på avdelningen stöttades genom att 

sjuksköterskan var tillgänglig för dem i största mån. Sjuksköterskans närvarande och 

stöttande främjade en pålitlig och omhändertagande relation som underlättade tröstandet av 

närstående. Närvarandet ansågs av sjuksköterskorna vara den viktigaste delen i 

omhändertagandet (Fridh et al., 2009). Sjuksköterskan kunde trösta, visa förståelse, ge stöd 

och lyssna vid närvarandet. Även empatiska gester kunde utföras genom att erbjuda dryck, 

tilltugg, viloplats samt tröstande beröring till de närstående (Walker & Deacon, 2016). Att ha 

en kontinuerlig dialog med närstående ansågs viktigt för sjuksköterskorna. Dialogen gjorde 

att sjuksköterskan upplevde mer kontroll över situationen men traumatiska dödsfall kunde 

försvåra det. Det viktigaste var då att endast vara närvarande trots att det inte kändes 

tillräckligt enligt sjuksköterskorna (Bloomer et al., 2013). 
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Bemöta närståendes sorg 

Efter patientens plötsliga bortgång skiftades fokus till att omhänderta sörjande närstående 

(Bloomer et al., 2013; O´Neill et al., 2017). De närståendes reaktion vid plötsligt dödsfall var 

individuellt och sjuksköterskan fick ibland bemöta ilska som en reaktion på sorg. 

Reaktionerna respekterades och omhändertogs eftersom förståelse fanns för att ilskan inte var 

riktad mot sjuksköterskan (Mak et al., 2013). På grund av olika reaktioner identifierades 

behov och tillämpning av individuellt omhändertagande gjordes. Sjuksköterskorna tyckte att 

kunskap om människans individuella reaktion och hur sorgeprocessen såg ut förenklade 

omhändertagandet (Salum et al., 2017). Sjuksköterskorna beskrev hur omhändertagandet av 

närstående innebar att visa sig sårbar i situationen. Sårbarheten framträdde genuint på grund 

av relationen som vuxit fram mellan sjuksköterskan och de närstående (Bloomer et al., 2013). 

Sjuksköterskor angav att empati för närstående var ett sätt att förhålla sig till vid 

omhändertagandet, men det var oklart om det hade någon inverkan på relationen (Stayt, 

2009). Hänsyn visades till kliniska och religiösa behov som närstående uttryckte (O’Neill et 

al., 2017). 
 

4.2 Att visa värdighet 

 

Skapa en respektfull miljö  

Sjuksköterskorna gjorde sitt yttersta för att skapa en privat sfär för patienten och närstående, 

men sjukhusmiljön kunde försvåra möjligheterna (Coombs, Mitchell, James & Wetzig, 2016; 

Fridh et al., 2009; Mak et al., 2013). Sjuksköterskorna kunde använda en markering liknande 

en lilja på draperiet som omslöt patientsängen för att bilda den sfären. Markeringen gav 

signaler till omgivningen att visa respekt samt visa hänsyn till den privata sfären (Coombs et 

al., 2016). Att föredra var om det fanns rum på avdelningen som kunde användas när 

patienten avled. Det underlättade sörjandet för närstående som upplevdes kunna integrera med 

patienten som de önskade den sista stunden i livet (Fridh et al., 2009). Översiktsmonitorn 

kunde avleda närståendes fokus från patienten och sjuksköterskan ville undvika det. När 

sjuksköterskan tog bort den medicinska utrustningen skapades en värdigare miljö för de 

närstående. (Fridh et al., 2009; Arbour & Wiegand, 2014; Coombs., 2016). Sjuksköterskan 

kunde symtomlindra patienten för att underlätta dödsprocessen, men även för att närstående 

skulle orka bevittna och närvara vid dödsskedet (Arbour & Wiegand, 2014; Fridh et al., 

2009). Sjuksköterskan tog även hänsyn till närståendes önskemål angående symtomlindring. 

Önskemålen kunde innebära utföranden av omvårdnadshandlingar som av sjuksköterskan 

ibland kunde anses överflödiga och inte hade någon betydelse för patientens del. 

Handlingarna gjordes för att närstående skulle känna att de gjort sitt yttersta för att patienten 

skulle få en fridfull död (Fridh et al., 2009; O’Neill et al., 2017). Handlingar som kunde 

utföras var även alternativa behandlingar som utfördes under patientens sista tid i livet. 

Utförandet kunde ha en kulturell mening vilket sjuksköterskan accepterade för att visa 

närstående värdighet samt främja självbestämmande (Mak et al., 2013).  

 

Skapa ett respektfullt avsked  

Sjuksköterskors omhändertagande av närstående inkluderade stöttning vid avsked. Det var för 

de närstående ett sista farväl och genomfördes med värdighet och respekt. Patienten gjordes i 

ordning genom att göras fin med egna kläder och rummet fick en dovare upplysning med 

tända ljus och blommor (Coombs et al., 2016; Fridh et al., 2009). De närstående kunde ha 

önskemål som kunde innebära delaktighet i omhändertagandet när patienten avlidit. 

Närstående bestämde hur patienten skulle tvättas ur en kulturell eller religiös aspekt, hur 

patienten skulle se ut samt hur mycket de ville närvara vid avskedet (Arbour & Wiegand, 
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2014; Walker & Deacon, 2016; O’Neill et al., 2017). Målet som sjuksköterskorna hade med 

att lyssna på önskemålen och främja delaktigheten var att skapa positiva minnen (Arbour & 

Wiegand, 2014; Walker & Deacon, 2016). När en patient avlidit erbjöds närstående att få 

stanna kvar så länge de önskade (Coombs et al., 2016). Under avskedet visades respekt 

genom att tala i lugn ton och röra sig lugnt och stillsamt för att skapa en värdig atmosfär 

(Fridh et al., 2009; Bloomer et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att de behövde tänka på 

hur handhavandet gick till med den bortgångne patienten för att inte avhumanisera eller tappa 

känsligheten för situationen. Det var lätt för sjuksköterskor att se det som en rutin efter att 

någon avlidit och arbetade efter det, men hur handhavandet gick till var betydande för 

närståendes upplevelse. Det var tillfället då närstående kunde förstå vad som faktiskt hade 

hänt och tog sitt sista farväl (Salum et al., 2017).  

 

Resultatsammanfattning 
Resultatet visade att skapa en god relation och visa värdighet var betydelsefullt i 

omhändertagandet. Omhändertagandet innefattade kommunikation mellan sjuksköterska och 

närstående, vara närvarande, bemöta sorg, skapa en respektfull miljö och visa respekt vid 

avsked. Kommunikationen sågs som en viktig faktor tillsammans med att vara närvarande och 

att bemöta den sorg närstående uttryckte. Faktorerna la grunden till en växande relation 

mellan sjuksköterskan och närstående som visade sig vara centrala för att omhändertagandet 

skulle kunna genomföras. Sjuksköterskorna eftersträvade i omhändertagandet att skapa en 

respektfull miljö vid patientens bortgång. Omhändertagandet innefattade att symtomlindra 

patienten samt skapa en privat sfär kring patienten och närstående. Avlägsnandet av 

medicinsk apparatur i dödsskedet hade också betydelse för hur närstående upplevde 

dödsskeendet. I omhändertagandet ingick att stötta de närstående vid avskedet och hänsyn 

togs till kulturella och religiösa aspekter samt önskemål vid avskedet.  

5. Diskussion  

 

5.1 Metoddiskussion  
En litteraturstudie med systematisk sökning har genomförts med kvalitativ ansats för att 

beskriva ett fenomen (Kristensson, 2014). En kvalitativ ansats valdes för att få beskrivande 

data för hur sjuksköterskor omhändertar närstående. Ett alternativt tillvägagångssätt för att 

studera fenomenet hade varit att utföra en empirisk studie med kvalitativ ansats. Intervjuer 

kunde varit en datainsamlingsmetod för att samla in data för att besvara syftet. Innan metod 

övervägs efter vad som kan besvara syftet ska resurser och tidsram vägas in i planeringen 

(Kristensson, 2014). En litteraturstudie med systematisk sökning föredrogs för att kunna 

besvara syftet inom den bestämda tidsramen. Kristensson (2014) beskriver att studier som 

baseras på denna uppsatsform är ett bra arbetssätt då insamling av data sker med hjälp av 

vetenskaplig litteratur. Resultatet sammanställs och en översikt kring ämnet skapas, som 

därefter kan implementeras i verkliga sammanhang.  

 

Sökorden utformas efter att meningsbärande nyckelord identifierats ur syftet enligt 

Kristensson (2014). Sökningar i databaserna som gjordes innan den slutgiltiga sökningen 

inkluderade därför söktermer som “management” och “care” efter att ha identifierat nyckelord 

“omhändertagande”. Enligt Kristensson (2014) önskas sensitiva och specifika ämnesord och 

söktermer som ger ett tillräckligt inkluderande resultat utan att få med oväsentlig data för 

syftet. Istället valdes “Bereavement” samt “Bereavement support” hämtat från MeSH som ett 

matchande nyckelord till omhändertagande då den svenska betydelsen är “smärtsam förlust” 



 10 

och “Stöttning av smärtsam förlust”. Sökorden innefattade den större betydelsen av syftet och 

ändringen av nyckelbegreppet ökade antal träffar som besvarade arbetets syfte. Liknande 

diskussion av nyckelordet “omhändertagande” blev det med identifierade nyckelordet 

“närstående” som behövde ett synonymt engelskt ord. En direkt översättning blev “related” 

som utgör fel definition av det svenska ordet. Nyckelordet blev tillslut indexordet 

“Professional-Family Relations” som var ett tillräckligt brett begrepp för att matcha 

definitionen av “närstående”.  

 

För att öka sensitiviteten i sökningarna kan sökblock bildas av Booleska operatorer (Karlsson, 

2017). Liknande ämnesord och fritextord kombinerades med “OR” för att relevant data inte 

skulle försummas men ändå bevara en hög sensitivitet. Att kombinera indexord med fritextord 

ökar specificiteten då de artiklar som inte har de valda ämnesorden kan inkluderas av 

fritextorden. Tillvägagångsättet ökar trovärdigheten eftersom sökningen strävar efter att 

inkludera relevant data enligt Henricsson (2017).  

 
Databasen Cinahl har en inriktning på omvårdnadsvetenskap och därför valdes den till första 

sökningen. MEDLINE är en av de största databaserna inom den medicinska vetenskapen och 

blev den andra databasen som användes för att inte missa material. PsycINFO är en databas 

som innehåller artiklar om ämnet psykologi och beteendevetenskap, vilket ämnet i arbetets 

syfte berör och utgjorde sista sökningen (Karlsson, 2017; Kristensson, 2014). Enligt 

Henricsson (2017) är användandet av flera databaser ett bra sätt att påvisa trovärdighet då 

flera källor använts för att insamla material. Samtliga artiklar som valdes till resultatet är 

peer-reviewed eftersom det ökar arbetets trovärdighet enligt Henricson (2017). Enligt 

Kristensson (2014) är aktuell forskning att eftersträva, men att den ska balanseras med artiklar 

av kvalitet som då ska fångas inom tidsramen. Publikationsår begränsades från 2009 som 

genererade i åtta artiklar och representerar den senaste forskningen. Istället för att välja 

studier äldre än 2009 så valdes en kompletterande manuell sökning (Snowballing) för att få 

mer data till litteraturstudiens resultat. Enligt Kristensson (2014) är det en metod som kan 

användas om databaserna inte innehåller den data som sökts. Studiens sökstrategi är tydligt 

beskriven för att öka möjligheterna att överföra samt återskapa metoden. Enligt Henricson 

(2017) ökar överförbarheten och tillförlitligheten till studien om metoden är transparent för 

läsarna. Totalt inkluderades åtta länder i litteraturstudiens resultat varav en var från Sverige, 

vilket framkallar diskussion kring överförbarheten. Flera länder i litteraturstudiens resultat är 

relevant och en styrka eftersom det speglar samhället idag då befolkningen i Sverige har olika 

bakgrunder och behov.  

 
Två studier som kvalitetsgranskades värderades ha medelhög kvalité. I studien som gjorts av 

Salum et al. (2017) visade det sig att metoden saknar en beskrivning av urvalsförfarandet. 

Enligt Willman & Stoltz (2017) ska urvalsförfarandet vara relevant och väl beskrivet för att 

värderas som trovärdig. Eftersom Salum et al. (2017) inte redogjort för det i sin artikel tappas 

en viktig kärna för att skapa trovärdighet. En helhetsbedömning gjordes av artikeln. 

Datainsamlingen i studien är relevant samt utförligt beskrivet och resultatet tillför informativ 

data utöver resterande artiklar. Därför inkluderades artikeln i litteraturstudiens resultat. Den 

andra artikeln är en pilotstudie som genomförts av Bloomer et al., (2013) och har värderats ha 

medelhög kvalitet. Pilotstudier är en provstudie som prövas i praktiken innan den slutgiltiga 

studien genomförs. Det innebär att studien kan innefatta mindre antal deltagare eftersom 

provstudien endast vill utvärdera uppläggets reliabilitet (Kristensson, 2014). Bloomer et al. 

(2013) inkluderade 12 deltagare i studien vilket anses vara ett högre antal deltagare som 

kunde bidra med resultat åt studien. Liksom Salum´s et al. (2017) studie tillförde Bloomer´s 

et al. (2013) studie informativ data till litteraturstudiens resultat. 
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Inom forskningsetiken är det viktigt att ta ställning till etiska principer när forskning utförs 

med hjälp utav människor för att inhämta kunskap (Kjellström, 2017). Fenomenet som syftet 

utforskar i detta arbete är känsligt samt berörande att uppleva. Sjuksköterskor kan möjligen 

känna en skyldighet att delta eftersom bedrivandet av förbättringsarbeten ingår i professionen. 

Forskare i respektive studie som bidragit till litteraturstudiens resultat ska ha tagit ställning till 

etiska principer och förhållit sig till dem under hela forskningsprocessen. Viktiga aspekter 

som tagits hänsyn till är bevarandet av autonomi, integritet samt anonymitet och 

konfidentialitet av deltagarna i studierna. Forskarna ska ha klargjort för deltagare att det är 

frivilligt, det går alltid att avbryta samt att inhämtad data inte ska kunna härledas tillbaks. 

Aspekterna återfinns i principen om respekt för personen och göra-gott-principen som ingår i 

Belmontrapporten (Kjellström, 2017).  

Enligt Henricson (2017) ska förförståelse beskrivas för att sedan kunna diskuteras eftersom 

redogörelsen ökar studiens pålitlighet och trovärdighet. Diskussionen kan även reducera 

påverkan på litteraturstudiens resultat. En genomgång av erfarenheter samt förförståelse 

diskuterades innan sökning av data inleddes och presenterades i metoden. I analysprocessen 

har reflektion åtskilliga gånger gjorts mellan förförståelsen och likheter, skillnader samt 

nyupptäckt data som uppenbarats. Reflektionerna har varit ofrånkomliga men ett sätt att skilja 

på sina egna erfarenheter och vad som framkommer ur resultatet från artiklarna. 

Tillvägagångsättet genomfördes för att försöka minska påverkan på litteraturstudiens resultat 

och förhålla sig objektivt till data.  

 

I analysprocessen har data bearbetats enskilt från en början för att fortsätta tillsammans. En 

enskild bearbetning gjordes i första hand för att inte påverka varandras åsikter om likheter 

samt beslut kring vad som besvarade syftet. Enligt Kristensson (2014) kan en analysprocess 

gjord av flera personer än en stärka resultatet, stärka verifierbarheten och öka tillförlitligheten. 

 

5.2 Resultatdiskussion  
 

Skapa en god relation 
Litteraturstudiens resultat visade att en god kommunikation mellan sjuksköterskan och 

närstående var en viktig aspekt i omhändertagandet. Kommunikationen genomfördes med ett 

informativt syfte, för att inbringa förståelse och för att identifiera behov av vidare stöd. En 

studie gjord av Ong, Ting & Chow (2018) stödjer resultatet då sjuksköterskorna beskriver hur 

den inledande kommunikationen med närstående var betydande för att göra processen i 

omhändertagandet smidigare. Det styrker litteraturstudiens resultat som belyser 

kommunikationens värde och var förväntat då kommunikation är länken mellan människor 

både verbalt och icke-verbalt. I Keung, Hung & Pang´s (2016) studie bekräftas 

kommunikationens värde även för sjuksköterskorna som fick mening och motivation till 

yrkesutövandet när närstående uttryckte tacksamhet. 
 
Kommunikationen blir ett tillvägagångssätt för sjuksköterskorna att inbringa begriplighet hos 

närstående. Begriplighet är en av grundpelarna i Antonovsky´s (2005) perspektiv som utgör 

känslan av sammanhang. Om individen har en större förståelse för det som inträffat kan 

sorgen och krisen bli lättare att bearbeta. 

 
I resultatet av litteraturstudien framkom det att sjuksköterskans närvarande var en 

betydelsefull del för omhändertagandet. Närvarandet främjande en genuin och tröstande 

relation till de närstående och ansågs som den viktigaste handlingen som sjuksköterskorna 

kunde bistå med. Närvarandet kan i närståendes ögon möjligen återspegla sjuksköterskans 
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hängivenhet eftersom liknande resultat återfinns i Noome, Dijkstra, Leeuwen & Vloet´s 

(2016) studie där fenomenet ses utifrån familjens perspektiv. Familjens upplevelser av 

sjuksköterskans närvarande ansågs betydelsefullt och var det som uppskattades mest. Det 

grundar sig också i den hänsyn och omtanke som ska visas enligt patientsäkerhetslagen när en 

patient går bort, vilket bara kan göras av en närvarande sjuksköterska (PSL, SFS 2010:659, 

kap. 6, 8 §). Resultatet känns även naturligt eftersom sjuksköterskan spenderade mest tid med 

patientens närstående i jämförelse med andra professioner (Raymond et al., 2016; Shariff et 

al., 2017; Norton et al., 2011).  
 
I litteraturstudiens resultat visade det sig att sjuksköterskornas fokus skiftade från patient till 

närstående vid plötslig bortgång. Skiftandet av fokus till närstående intygas i Ong´s et al. 

(2018) studie där närstående hamnade i centrum eftersom stödet i det skedet värdesattes högt 

av sjuksköterskorna. Krisen som de närstående uttrycker kan bevittnas av sjuksköterskan 

genom Antonovsky´s (2005) salutogena perspektiv. När fokus riktas mot de närstående kan 

resurser läggas på att identifiera behov som då kan ses utifrån individens hanterbarhet. Det 

kan ge en fingervisning till sjuksköterskan om vilket behov individen har och vad som krävs i 

omhändertagandet för att minska risken för utveckling av komplicerad sorg (Tofthagen et al., 

2016; Raymond et al., 2016; Johnson, 2015).   

 

Att visa värdighet 
I litteraturstudiens resultat framkom det att skapa en respektfull miljö för patient och 

närstående var viktigt för värdigheten i situationen. Aspekter i miljön distraherade och 

påverkade de närstående och sjuksköterskorna ville inte att yttre faktorer skulle störa den sista 

stunden närstående hade med patienten. Noome et al. (2016) beskriver att närstående 

uppskattade att översiktsmonitorn stängdes av vilket stämmer överens med handlingarna som 

sjuksköterskorna utförde i litteraturstudiens resultat. Tanken sjuksköterskorna hade med att 

skapa en respektfull miljö stöds även av Ong et al. (2018). I studien beskriver 

sjuksköterskorna hur de försökte bevara värdigheten då sista stunden präglar minnet av vad de 

närstående kommer att minnas av personen. I litteraturstudiens resultat framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att tillgången av en privat sfär värdesattes av närstående vilket 

även påvisas i Keung´s et al. (2016) studie. Sjuksköterskorna uppskattade att det fanns privata 

rum att tillgå när patienten och närstående behövde en privat sfär med lugn och ro. 

 
I Noome et al. (2016) studie framkom det att närstående uppskattade att sjuksköterskan gav 

dem möjligheten att utföra religiösa eller kulturella ritualer när patienten avlidit. Närstående 

kände då att de verkligen fick möjlighet att säga farväl. Liknande resultat nämns i 

litteraturstudien. Sjuksköterskan ville att närstående skulle få möjligheten till att skapa 

positiva minnen vilket gjorde att de lyssnade på deras önskemål. I studien genomförd av 

Keung et al. (2016) beskriver de hur sjuksköterskan ville uppfylla önskemålen närstående 

hade eftersom det annars kunde ha negativ effekt på sorgen och sorgearbetet. Att uppfylla 

närståendes religiösa önskemål ansågs stötta psykosociala och spirituella behov som fanns. 

En annan aspekt sjuksköterskorna upplevde var hur viktigt det var för närstående att få 

närvara hos patienten vid livets slutskede och hur det påverkade bearbetningen av sorgen. 

 
Ett värdigt sista farväl med respekt för närståendes önskemål kan förknippas med den 

meningsfullhet Antonovsky´s (2005) beskriver. Individens meningsfullhet är den största 

beståndsdelen i känslan av sammanhang. Genom att närstående får möjligheter till att 

genomföra religiösa och icke religiösa önskemål i hanterandet av sorgen kan individens 

meningsfullhet stöttas. Antonovsky (2005) menar att meningsfullheten kan vara större och är 

det som ger individen livslust i livet och ta sig vidare efter en kris. Det kan bli svårt i den 
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akuta situationen att identifiera individens meningsfullhet i livet. Sjuksköterskorna stöttar då 

istället den spirituella meningen i stunden vilket kan tolkas i litteraturstudiens resultat. 

 
Genusperspektiv 

Könsfördelningen var oklar bland deltagarna i studierna som utgör litteraturstudiens resultat. 

Tre artiklar av nio redovisar deltagandet uppdelat i kön (resterande har endast redovisat 

deltagare i ålder, antal år av erfarenhet och typ av utbildning). De studier som redovisar 

könsfördelningen är representationen av andelen kvinnor utmärkande hög. Enligt statistik och 

framtidsutveckling framtaget av Statistiska centralbyråns [SCB] (2010) rapport kommer män 

utgöra cirka 13% av sjuksköterskeyrket år 2030 i Sverige. Representationen i de valda 

artiklarna speglar därför ett sanningsenligt samhälle i hur fördelningen ser ut inom yrket.  

 

Hållbar utveckling 

Psykisk ohälsa är en av de komplikationer närstående kan utveckla om sorgen förblir 

oupplöst. Enligt folkhälsomyndigheten (2018) ökar psykisk ohälsa samhällskostnaderna samt 

skapar ett onödigt förlängt lidande för individen. Omhändertagande kan alltså ha en 

betydande roll i förebyggandet av psykisk ohälsa som gynnar både på individ- och 

samhällsnivå. Sjuksköterskan kan med hjälp av de medel som redovisas i litteraturstudiens 

resultat göra insatser som bidrar till ett bättre avslut. Individen kan då ha minskad risk för 

utvecklande av komplicerad sorg med psykisk ohälsa som följd och resurser samt 

samhällskostnader kan besparas.  

Slutsats 
Delarna som utmärktes i sjuksköterskans omhändertagande utövades för att respekt och 

värdighet skulle infinna sig och ge de närstående ett bra avslut trots rådande omständigheter. 

Ett bra avslut visades vara målet med omhändertagandet för att närstående lättare skulle 

kunna gå vidare i sorgeprocessen och minska risken för ett komplicerat sorgearbete. En känsla 

av att ha bidragit till ett bra avslut för de närstående, främjar förhoppningsvis också 

sjuksköterskans arbete i att kunna gå vidare efter det känslosamma omhändertagandet.  

Klinisk nytta och förslag till fortsatt forskning 
Som sjuksköterska kan det som finns beskrivet i arbetet förmodligen ske i yrkesutövningen 

och särskilt inom intensiv- och akutsjukvården. Litteraturstudiens resultat kan tillämpas i den 

kliniska verksamheten genom att skapa ett underlag för sjuksköterskorna i omhändertagandet 

av närstående vid en plötslig bortgång. Att vara medveten om vilka reaktioner som kan 

uttryckas i sådana situationer, kan skapa förståelse och förberedelser inför omhändertagandet. 

Underlaget kan minska osäkerheten hos sjuksköterskorna som i sin tur kan öka vårdkvalitén. 

Utifrån litteraturstudiens resultat kan vidare forskning göras för att se hur det akuta 

omhändertagandet påverkat individer. Framtida forskning kan även ta hänsyn till det 

genusperspektiv som inte framgick i de artiklar som användes till litteraturstudien. Skillnader 

kan undersökas om det finns i omhändertagandet av närstående. 
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Syfte Metod Värdering Resultat 

Arbour, R. B., & Wiegand, D. L. 

(2014). Self-described nursing 

roles experienced during care of 

dying patients and their families: 

A phenomenological study. 

Intensive and Critical Nursing, 

30(4), 211–218. doi: 

10.1016/j.iccn.2013.12.002  

 

USA 

 

 

 

The purpose of 

this study was to 

understand the 

experiences of 

critical care 

nurses and to 

understand their 

perceptions of 

activities and 

roles that they 

performed while 

caring for 

patients and 

families during 

the transition 

from aggressive 

life-saving care 

to palliative and 

end-of-life care. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design 

Population: 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor som 

arbetade på medicinska 

eller kirurgiska 

intensivenheten. Deltagarna 

skulle upplevt att vårdat en 

döende patient och bemött 

familjen i en intensivenhets 

miljö och att vården 

skiftade från palliativ till 

vård i livets slutskede.  

Urvalsförfarande: 
Avsiktligt urval 

Urval: 

Deltagare: 

N = 19  

Kvinnor n = 17 

Män n = 2 

Ålder = 21–52  

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju, 

enskilt.  

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor: 

-Tydligt syfte. 

 

-Relevant urval och 

urvalsförfarande. 

 

-Tydligt beskriven 

datainsamling som är relevant 

till studien. 

 

-Tydligt beskriven analysmetod 

som är relevant till 

datainsamlingen. 

 

-Tydligt beskrivet resultat. 

 

-Resultatet skulle kunna 

överföras till liknande kontext. 

 

Svagheter: 

-Relation mellan forskare och 

deltagare beskrivs ej. 

 

-Forskarna beskriver ej 

förförståelse till ämnet eller till 

analysen. 

När sjuksköterskan lät familjen ta 

avsked av sin närstående kopplades 

medicinska apparater, slangar och 

kablar bort.  

 

Sjuksköterskan underlättade 

dödsprocessen genom att 

symtomlindra patienten som gjorde 

det lättare för familjen att närvara. 

 

Sjuksköterskan stöttade närstående 

att vara närvarande eftersom det 

inbringade förståelse till vad skulle 

ske.  

 

Sjuksköterskan besvarade 

närståendes önskemål om att få vara 

närvarande under dödsprocessen 

samt hur patienten skulle kläs. 

 

Det var viktigt för sjuksköterskan att 

undervisa närstående för att minska 

oro. 
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sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Bloomer, M.J., Morphet, J., 

O’Conner, M., Lee, S., & 

Griffiths, D. (2013). Nursing care 

of the family before and after a 

death in the ICU-An exploratory 

pilot study. Australian Critical 

Care. 26(1), 23–28. doi: 

10.1016/j.aucc.2012.01.001.  

Australien 

 

The aims of this 

pilot study were 

to describe the 

way nurses 

working in ICU 

care for family 

members 

through the 

patient’s dying 

phase and after 

death 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design  

Population: 
Inklusionskriterierna: 

Registrerade sjuksköterskor 

med mer än 12 månaders 

arbetserfarenhet inom 

intensivvård samt tidigare 

erfarenhet kring vård av 

patient som dött i 

intensivvård. Två 

intensivvårdsenheter från två 

olika sjukhus i 

storstadsområdet Melbourne. 

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 

Urval: 

Deltagare: 

N = 12 

Datainsamlingsmetod: 

Två fokusgrupper som 

genomförde 

semistrukturerad intervju 

med ett vägledande koncept. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrkor: 
- Tydligt syfte. 

 

- Fokusgrupperna hölls ned i antal 

deltagare för att lättare skapa dialoger 

och öka deltagandet hos alla. 

 

-Tydligt beskriven analysmetod och 

relevant till datainsamling. 

 

- Två intensivvårdsenheter på 

respektive sjukhus användes vid 

rekrytering av deltagare.  

 

Svagheter: 
-En pilotstudie. 

 

-Ålder och kön redovisas ej.  

 

-Studien genomfördes med 

bekvämlighetsurval vilket kan orsaka 

att variation saknas i deltagargruppen. 

 

- Studien ägde rum under 

sjuksköterskornas arbetstid vilket 

resulterade i att endast de som hade 

tid kunde delta. 

 

Sjuksköterskorna identifierade 

att kommunikation med 

närstående var grundläggande 

när patienten avled.  

 

Sjuksköterskorna gav stöd och 

information till de närstående 

för att i deras takt infinna 

förståelse.  

 

Vid tröstande av närstående 

var sjuksköterskorna genuint 

ledsna och visade sig sårbara. 

 

Närvarandet var det 

grundläggande vid 

omhändertagandet även fast 

det inte kändes tillräckligt. 

 

Sjuksköterskans stöd riktades 

helt åt närstående när patienten 

hade avlidit. 
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Coombs, M., Mitchell, M., James, 

S., & Wetzig, K. (2016) Intensive 

care bereavement practices across 

New Zealand and Australien 

intensive care units: a qualitative 

content analysis. Journal of 

Clinical Nursing, 26(19–20), 

2944-2952. doi: 

10.1111/jocn.13624  

Australien & Nya Zealand 

 

This study 

describes the 

type of 

bereavement 

care provided in 

intensive care 

units across 

Australia and 

New Zealand. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med deskriptiv design  

Population: 

Inklusionskriterier: 
Ansvarig sjuksköterska eller den som står 

näst i rang på antingen vuxen, barn eller 

neonatal intensivvårdsenhet i Australien eller 

Nya Zealand. 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval 

Urval:  

Deltagare: 
N = 68 

Australien n = 54, Nya Zealand n = 14  

År av erfarenhet - intensivvårdsavdelning: 
5–9 år n = 9 

10–15 år n = 10 

16–20 år n = 13 

>21 år n = 36 

Typ av patient/avdelning: 
Vuxen n = 37 

Vuxen & barn n = 23 

Barn n = 3, Neonatal n = 4, Saknar data n = 1 

Bortfall: 

Ej respons n = 76, Svarade ej i fri-text n = 85 

Datainsamlingsmetod: 

Enkät. Tre öppna frågor med alternativet att 

svara i fritext. Två öppna och slutna frågor 

som besvaras i fritext. 

Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 

-Tydligt syfte. 

 

-Urvalsförfarandet är 

tydligt. 

 

-Relevant och bra 

beskriven 

datainsamling. 

 

-Dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

 

Svagheter: 

-Förförståelsen är inte 

redovisad.  

 

När en patient avled 

erbjöds närstående att 

stanna kvar så länge de 

önskade. 

 

Vid familjens avsked såg 

sjuksköterskan till att 

patienten skulle vara fri 

från slangar och 

maskiner. 

 

Sjuksköterskan ville 

skapa en privat sfär åt 

patienten och närstående. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Fridh, I., Forsberg, A., & 

Bergbom, I. (2009). Doing one´s 

utmost: nurses´descriptions of 

caring for dying patients in an 

intensive care environment. 

Intensive and Critical Care 

Nursing, 25(5), 233–241. doi:  

10.1016/j.iccn.2009.06.007 

 

Sverige 

 

 

The aim of this 

study was to 

explore nurses’ 

experiences and 

perceptions of 

caring for dying 

patients in an 

intensive care unit 

(ICU) with focus 

on 

unaccompanied 

patients, the 

proximity of 

family members 

and 

environmental 

aspects. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Mer än tre års erfarenhet av 

intensivvård som 

inkluderande nattskift. 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

Urval:  

Deltagare: 

N = 9  

Kvinnor n = 7 

Män n = 2  

Åldersvariation år = 33–58  

Erfarenhet år = 7–35 

Datainsamlingsmetod: 

Enskild intervju, 

semistrukturerad 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

Styrkor: 

-Tydligt syfte 

 

-Urvalsförfarande tydligt 

beskriven. 

 

-Relationen mellan forskare 

och deltagare är beskriven. 

 

-Analysen är tydligt 

beskriven. 

 

Svagheter: 

-Förförståelse till ämnet 

eller i relation till analysen 

är inte beskriven och kan ha 

inverkan på resultatet.  

Sjuksköterskan lyssnade på närståendes 

önskemål gällande patientens vård 

mycket för närståendes skull eftersom de 

var oroliga att patienten led.  

 

Sjuksköterskor uppmuntrade och 

motiverade närstående att vara 

närvarande vid dödsbädden. 

 

I omhändertagandet ingick det att 

förklara för närstående om patientens 

tillstånd.  

 

Det viktigaste i omhändertagandet var 

att vara närvarande.  

 

Sjuksköterskorna var överens om att 

översiktsmonitorn distraherade 

Närstående.  

 

För att skapa en privat sfär för 

närstående och patient kunde en 

markering lämnas på draperiet för att 

signalera om vad som skulle ske. 

Markeringen hänvisade omgivningen att 

visa respekt.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Mak, Y. W., Chiang, V. C. L., & 

Chui, W. T. (2013). Experiences 

and perceptions of nurses caring 

for dying patients and families in 

the acute medical admission 

setting. International Journal Of 

Palliative Nursing. 19(9), 423–

431. doi: 

10.12968/ijpn.2013.19.9.423 

 

Kina 

 

 

To explore 

experiences and 

perceptions of 

nurses caring 

for dying 

patients and 

their families in 

the acute 

medical 

admission 

setting. 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med deskriptiv 

design 

Population: 

Inklusionskriterier:  

Rekrytering från tre akutmedicinska 

avdelningar på ett regionalt sjukhus i 

Hong Kong med >1000 

patientplatser. Deltagaren skulle vara 

utbildad sjuksköterska. Kunde tala 

Kantonesiska. Erfarenheter av att 

omhänderta döende patienter och 

dess närstående och arbetade full-tid. 

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval. 

Urval:  

N = 15 

Kvinnor n= 11 

Män n = 4 

Undersköterska n = 1 

Legitimerad sjuksköterska n = 12 

Specialistsjuksköterska n = 1 

Chefsjuksköterska n = 1 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju, enskilt. 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Styrkor: 

-Tydligt syfte. 

 

-Relevant urval och 

tydligt beskrivet 

urvalsförande  

  

-Rik och relevant 

beskrivning utav 

datainsamling och 

analys. 

 

Svagheter: 

-Relationen mellan 

forskarna och 

deltagare framgår ej. 

Sjuksköterskor tyckte det var viktigt 

att skänka familjen värdighet och 

självbestämmande genom att 

uppfylla deras önskemål gällande 

vårdbeslut vid omhändertagande av 

den döende. 

 

Sjuksköterskan hade förståelse och 

respekt för olika reaktioner från 

närstående när en patient avled, som 

kunde vara exempelvis ilska.  

 

I omhändertagandet ingick det att 

hjälpa närstående att acceptera att 

patienten skulle avlida och försöka 

skapa en privat sfär.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

O’Neill, C. S, Yaqoob, M., Faraj, 

S., & O’Neill, C. L. (2017). 

Nurses’ care practices at the end 

of life in intensive care units in 

Bahrain. Nursing Ethics, 24(8), 

950–961. doi: 

10.1177/0969733016629771 

 

Bahrain 

 

 

Exploring 

nurses’ care 

practices at the 

end of life, with 

the objective of 

describing and 

identifying end 

of life care 

practices that 

nurses 

contribute to, 

with an 

emphasis on 

culture, 

religious 

experiences and 

professional 

identity. 

Metod och design:  

Kvalitativ metod med 

deskriptiv design 

Population: 

Sjuksköterskor på två olika 

sjukhus i Bahrain. 

Inklusionskriterier: 

Arbetar på 

intensivvårdsavdelning. Har 

kandidatexamen/ 

högskoleexamen och 3 års 

erfarenhet inom intensivvård. 

Urvalsförfarande: 

Teoretiskt urval  

Urval: 

Deltagare: 

N = 10  

Indisk nationalitet n = 4  

Bahrainsk nationalitet n = 6 

Högskoleexamen n = 4 

Universitetsutbildning n = 6 

Erfarenhet år = 3,5–11   

Datainsamlingsmetod:  
Semistrukturerad intervju, 

enskilt. 

Analysmetod: 

Grounded Theory 

Styrkor: 

-Blandad kunskap och 

erfarenheter bland deltagare 

för att skapa god variation i 

resultatet 

 

Svagheter: 

-Relationen mellan 

forskarna och deltagare 

framgår ej. 

 

-Kön och ålder framgår inte 

i urvalet 

 

 

Vid samtal med närstående undveks 

ämnet död och sjuksköterskorna 

valde att prata omkring det istället 

för att närstående skulle förstå. 

 

När patienten avlidit skiftade 

sjuksköterskans fokus till de 

närstående  

 

Omhändertagandet skulle ges till 

närstående med känslighet och 

respekt till kulturella aspekter.  

 

Omhändertagandet fokuserar på 

kliniska och religiösa behov 

närstående har. 

 

Sjuksköterskan visade genom olika 

insatser att det yttersta gjordes för 

patienten välmående för de 

närstående skull. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Salum, M. E. G., Kahl, C., Cunha, 

K. S. D., Koerich, C., Santos, T. 

O. D., & Erdmann, A. L. (2017). 

The process of death and dying: 

challenges in nursing care for 

patients and family members. Rev 

Rene, 18(4), 528-535. 

doi:10.15253/2175-

6783.2017000400015 

 

Brasilien 

 

 

To understand 

the actions and 

interactions 

performed by 

nurses in caring 

for patients and 

their family in 

the process of 

death and dying 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med deskriptiv design 

Population: 

Inklusionskriterier: 

Grupp I: Sjuksköterskor som arbetade på 

en medicinsk avdelning för vuxna. 

Erfarenheten av att en patient varit igenom 

en dödsprocess och dött under 

sjuksköterskans ansvar och har minst 1 års 

erfarenhet av att arbeta på en medicinsk 

enhet.  

Grupp II: Sjuksköterskestudenter som 

under VFU tagit hand om en patient som 

varit igenom en dödsprocess och dött. 

Grupp III: Vara en aktuell 

omvårdnadsprofessor och leda 

föreläsningar som rör ämnet död och 

dödsprocessen eller handlett studenter 

under rådande omständigheter.  

Exklusionskriterier: 

Inte ha upplevt dödsprocessen eller död. 

Urvalsförfarande: 

Framgår inte. 

Urval: 

Deltagare: 

N = 18  

Grupp I n = 9  

Grupp II n = 6  

Grupp III n = 3  

Datainsamlingsmetod: 

Enskild intervju med inledande fråga som 

sedan följs av öppna frågor. 

Analysmetod: 

Grounded Theory 

Styrkor: 

-Tydligt syfte 

 

-Datainsamlingen är relevant  

 

-Författarna beskriver hur de 

uppnått datamättnad 

 

-Analys tydligt beskriven och 

motiverad 

 

-Resultat är tydligt beskrivet 

 

Svagheter: 

-Urvalsförfarandet förklaras 

inte. 

 

-Forskarna har inte beskrivit 

sin relation till deltagarna 

 

-Oklart om forskarna har 

förförståelse i ämnet 

 

-Mycket citat i resultatet 

En relation mellan 

sjuksköterskan och 

närstående var positivt 

vid omhändertagandet av 

sorg.  

 

Sjuksköterskorna 

tillämpa sitt 

omhändertagande efter 

individuella behov på 

grund av olika reaktioner 

som uppstod 

 

Det var av vikt för 

sjuksköterskan att förstå 

och respektera att 

närstående reagerar olika 

när ens närstående avled. 
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Stayt, L. C. (2009). Death, 

empathy and self preservation: 

the emotional labour of caring for 

families of the critically ill in 

adult intensive care. Journal of 

Clinical Nursing, 18(9), 1267-

1275. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2008.02712.x 

 

England 

 

 

The purpose of 

this 

phenomenological 

study is to explore 

the emotional 

labour nurses´ 

face when caring 

for relatives of the 

critically ill in 

intensive care 

unit.  

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

explorativ design, 

hermeneutisk teori.  

Population: 

Legitimerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på en 

intensivvårdsenhet.   

Inklusionskriterier: 

Deltagare skulle ha upplevt 

fenomenet, ett eller flera 

års erfarenhet av 

intensivvård. 

Exklusionskriterier: 

Om sjuksköterskan hade en 

närstående som undergått 

intensivvård.    

Urvalsförfarande: 

Avsiktligt urval 

Urval: 

Deltagare: 

N = 12 

Erfarenhet år = 1–15 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerad intervju, 

enskilt.  

Analysmetod: 

Colaizzi´s analysmetod 

Styrkor:  

-Tydligt syfte 

 

-Urvalsförfarandet är tydligt 

beskrivet 

 

-Relationen mellan forskare 

och deltagare är tydligt 

beskriven 

 

-Kontexten har redogjorts 

tydligt 

 

-Resultatet har redogjorts 

tydligt 

 

Svagheter: 

-Forskaren var känd sedan 

tidigare bland deltagarna 

vilket kan påverka 

deltagarnas öppenhet i 

intervjuer.  

Sjuksköterskor berättade att empati 

för närstående var ett sätt att förhålla 

sig till vid omhändertagandet. 

 

Om en relation kunde byggas upp 

mellan sjuksköterska och närstående 

innan patientens bortgång blev 

omhändertagandet enklare.  

 

Relationen mellan sjuksköterskan 

och närstående byggdes på 

kommunikation. 

 

Omhändertagandet byggdes på 

närståendes tillförlitlighet till 

sjuksköterskan.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 

sidnr och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Walker, W., & Deacon, K. (2016). 

Nurses’ experinces of caring for 

the suddenly bereaved in adult 

acute and critical care settings, 

and the provision of person-

centred care: A qualitative study. 

Intensive and Critical Care 

Nursing, 33, 39-47. doi: 

10.1016/j.iccn.2015.12.005.  

 

England 

 

 

To explore 

nursing 

interventions for 

person-centred 

bereavement 

care in adult 

acute and 

critical care 

setting 

Metod och design: 

Kvalitativ metod med 

deskriptiv exploaterande 

design 

Population:  

Legitimerade sjuksköterskor 

som arbetade där plötslig död 

var känt att inträffa 

(Akutenheten, 

intensivvårdsenheten, 

hjärtintensiven)  

Urvalsförfarande:  
Avsiktligt urval 

Urval:  

Deltagare: 

N = 10 

Akutenheten n = 4 

Intensivvårdsenheten n = 4 

Hjärtintensiven n = 2 

Bortfall: 

Tillfrågade som valde att inte 

delta n = 9 

Datainsamlingsmetod:  

Två fokusgruppintervjuer 

med 3–4 deltagare. En 

gruppintervju med 2 

deltagare samt enskilda 

intervjuer. 

Analysmetod: 

Kvalitativ innehållsanalys 

 

Styrka: 

-Rekryterat urval med olika 

kompetens, upplevelser och 

ansvar kring studiens syfte. 

 

-Tydligt syfte. 

 

-Bortfall presenteras. 

 

-Tydligt beskriven 

datainsamling och analys. 

 

Svaghet: 

-Önskat antalet deltagare 

uppnåddes ej.   

 

-En av deltagarna uppfyllde 

inte inklusionskriterierna.  

Sjuksköterskorna tyckte att i 

omhändertagandet skulle respekt tas 

till närståendes religiösa och 

kulturella önskemål, målet var att 

skapa positiva minnen. 

 

Sjuksköterskans kunde utföra 

empatiska gester som att erbjuda 

närstående dryck och tilltugg. 

 

Sjuksköterskans givande av 

information var en del av 

omhändertagandet av närstående.  

 

Kommunikation mellan 

sjuksköterska och närstående 

användes för att identifiera deras 

behov av stöd.  
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