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Sammanfattning 
Bakgrund: Akutsjukvården är ett händelserikt område. Akutmottagningar har stressiga möten 

och akuta situationer. Patienter som kommer till akutmottagningar har ofta en anhörig med 

sig. Anhörig beskrivs ofta som någon som ska vara delaktig i vården. Coping har en central 

roll i denna miljö både för patienter, anhöriga men även för personalen. 

Syfte: Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med anhöriga inom akutsjukvård. Den 

metodologiska aspekten var att granska valda artiklars urvalsmetod. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med 9 artiklar som granskats. 

Huvudresultat:Sjuksköterskors erfarenheter av möten med anhöriga inom akutsjukvård har 

visat sig hålla flera dimensioner av ett problem. Akutmottagningar beskrivs som en plats som 

är hektisk, personalen bedömer och hjälper patienter i ett första skede. Akutmottagningar är 

ofta byggda för ett lägre patienttryck än vad verkligheten är. Personalen har sämre 

förutsättningar för coping. Personalen utsätts för hot och ilska från anhöriga. Senaste 

forskningen pekar på att låta anhöriga vara delaktiga även på akutrummen. Bilden som 

målades var att sjuksköterskor ofta inte vill låta anhöriga ta den plats som de behöver. I 

studien så framkommer det goda exempel på hur en akutmottagning bemöter anhöriga och 

låter de vara delaktiga. Den akutmottagning visar på vad som bör göras. Coping behöver få 

större utrymme. 

Slutsats: Sjuksköterskans förutsättningar att använda sina copingstrategier är sämre på 

akutmottagningar. Författaren ser att bearbetningsprocesser inte hinner hanteras färdigt innan 

nästa svårhanterliga situation kommer.Arbetsmiljön är därmed en viktig faktor som påverkar 

sjuksköterskans copingoch påverkar även mötet med anhöriga inom akutsjukvård. Anhöriga 

kan ge sjuksköterskan en ökad och minskad stressi arbetet. Samtidigt kan anhöriga vara ett 

stöd vid omvårdnaden och ge information till sjuksköterskan, vilket är en stor resurs. 

 

Nyckelord: Coping, akutsjukvård, närstående, familj, sjuksköterskans erfarenheter 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Background: Emergency care is an eventful area. Emergency clinics have stressful meetings 

and emergency situations. Patients who come to emergency rooms often have a relative with 

them. Relatives are often described as someone who should be involved in the care. Coping 

has a central role in this environment for both patients, relatives but also the staff. 

Aim: To describe nurses' experiences of meetings with relatives in emergency care. The 

methodological aspect was to examine the selection method of the selected articles. 

Method: Literature study with 9 articles examined. 

Results: Nurses' experiences of meetings with relatives in emergency care have proved to 

have several dimensions of a problem. Emergency clinics are described as a place that is 

hectic, the staff assess and help patients in a first stage. Emergency clinics are often built for a 

lower patient pressure than reality. The staff have poorer conditions for coping. The staff are 

exposed to threats and anger from relatives. Recent research indicates that relatives are also 

involved in the emergency rooms. The picture that was painted was that nurses often do not 

want to allow relatives to take the place they need. In the study, the good example of how an 

emergency department meets relatives and lets them participate is revealed. The emergency 

department shows what should be done. Coping needs more space. 

Conclusion:  

The nurse's ability for using their coping strategies are worse at emergency departments. The 

author sees that processing processes cannot be managed properly before the next difficult-to-

handle situation comes. The work environment is thus an important factor that affects the 

nurse's coping and also affects the meeting with relatives in emergency care. Relatives can 

give the nurse increased and reduced stress at work. At the same time, relatives can support 

the nursing and provide information to the nurse, which is a great resource. 

 

 

Keywords: Coping, emergency care, relative, family, nurse experience 

 

 

 

 



 

 

 

Innehållsförteckning 
Introduktion .............................................................................................................................. 1 

Akutsjukvård ........................................................................................................................ 1 

Begreppsbeskrivning ............................................................................................................ 1 

Mötet ...................................................................................................................................... 1 

Anhörig .................................................................................................................................. 1 

Triage ..................................................................................................................................... 1 

Sjuksköterskans roll inom akutsjukvård ........................................................................... 2 

Coping ................................................................................................................................... 2 

Problemformulering ............................................................................................................. 3 

Syfte ....................................................................................................................................... 3 

Frågeställningar ................................................................................................................... 3 

Metod ......................................................................................................................................... 3 

Design .................................................................................................................................... 3 

Sökstrategi ............................................................................................................................. 3 

Urvalskriterier ...................................................................................................................... 4 

Urvalsprocess ........................................................................................................................ 4 

Dataanalys ............................................................................................................................. 5 

Forskningsetiska överväganden .......................................................................................... 6 

Resultat ...................................................................................................................................... 6 

Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga ................................................................. 10 

Sjuksköterskans hanteringsstrategier ............................................................................... 10 

Samarbete mellan sjuksköterska och anhörig .................................................................. 11 

Anhörig som stöd/resurs/belastning ................................................................................. 12 

Anhöriga till barn och ungdomar ..................................................................................... 12 

Sjuksköterskans känsla vid död och avsked ..................................................................... 13 

Arbetsmiljöns påverkan i mötet med anhöriga .................................................................... 14 

Kommunikationens betydelse i mötet med anhöriga och patienter ..................................... 15 

Artiklarnas urvalsmetoder .................................................................................................... 17 

Undersökningsgrupp ........................................................................................................ 18 

Kön och ålder ................................................................................................................... 18 

Ålder och år som sjuksköterska ....................................................................................... 18 

Bortfall ............................................................................................................................. 18 

Diskussion ................................................................................................................................ 18 

Huvudresultat ....................................................................................................................... 18 

Resultatdiskussion ................................................................................................................ 19 



 

 

 

Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga ................................................................. 19 

Sjuksköterskans hanteringsstrategier ............................................................................... 19 

Samarbete mellan sjuksköterska och anhörig .................................................................. 20 

Anhörig som stöd/resurs/belastning ................................................................................. 21 

Anhöriga till barn och ungdomar ..................................................................................... 22 

Sjuksköterskans känsla vid död och avsked ..................................................................... 22 

Arbetsmiljöns påverkan i mötet med anhöriga .................................................................... 22 

Kommunikationens betydelse i mötet med anhöriga och patienter ..................................... 23 

Kliniska implikationer för omvårdnad ................................................................................. 24 

Förslag till fortsatt forskning ................................................................................................ 24 

Slutsats ................................................................................................................................. 24 

Referenser ................................................................................................................................. 25 

 

 



 

1 

 

Introduktion 
Akutsjukvård 

Socialstyrelsen (2013) beskriver i sin rapport att akutmottagningar i Sverige tog emot 

2 090 412 besök 2013, antalet sökande per 1000 invånare varierar mellan 239 och 355 inom 

olika landsting/region. Vidare definierar Socialstyrelsen (2013) i sin rapport akutsjukvård som 

en akut sjukdom eller skada som plötsligt uppkommit som kräver akut omhändertagande av 

patienter som behöver vård inom timmar inom akut slutenvård eller akut öppenvård. Inom 

grenen öppen akutsjukvård så innefattas bland annat vårdcentralens akuttider och cityakuter. 

Cypress (2013) beskriver att akutmottagningar har en viktig del i samhället, där dessa 

fungerar som en sluss till slutenvården. Akutmottagningar kan vara en skrämmande 

upplevelse för patienten och hennes anhöriga som kommer dit. 

 

Begreppsbeskrivning 
Mötet 

Imborn och Åsbrink (2008) beskriver mötet som något som sker både professionellt och 

personligt. Det kan bestå av att ge eller ta emot ord men ofta så grundas mötet i beteende och 

attityder. Cypress (2013) beskriver i sin studie patientens och den anhöriges behov av att bli 

sedd och mött. Anhöriga och patienter vill att sjuksköterskan tar sig tiden. 

 

Anhörig 

Anhörig är en person som antingen är nära släkting eller medlem i familjen. Historiskt och 

traditionellt förknippas anhörig med samboförhållande, äktenskap eller blodsband. Med 

begreppet närstående inkluderas någon nära vän eller granne, det närmsta sociala nätverk 

individen har som de bestämmer(Friberg &Öhlén 2014). Patienter som kommer till 

akutmottagningen har ofta någon med sig. Denna person är ett stöd. Personen som följer med 

kan vara en nära vän och endast patienten bestämmer om det är en anhörig. Personen som 

följer med patienten till akutmottagningen kan känna stress och inte minst bara av att vara i 

denna situation. Detta kan ofta leda till att personen ser att situationen är mer brådskande, än 

vad den är (Ekwall, Gerdz&Manias 2007). 

 

Triage 

Triage är ett strukturerat riskbedömningssystem av inkommande patienter som genomförs vid 

akutmottagningar, framförallt vid katastroftillfällen men även i graderandet av patienternas 

behov av vårdinsats (SBU 2010).I triagering så är det särskilt viktigt med erfarenhet. Flera 

sjuksköterskor beskriver hur erfarenheten är avgörande i att göra en rätt bedömning. För de 
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som inte har en erfarenhet så beskrivs erfarna kollegor som en trygghet (Hitchcock, Gillespie, 

Crilly&Chaboyer 2013). 

 

Sjuksköterskans roll inom akutsjukvård 

Svensk sjuksköterskeförening (2017b) beskriver i sin kompetensbeskrivning för 

sjuksköterskor att sjuksköterskan har ett självständigt ansvar att erbjuda kliniska beslut som 

kan hjälpa patienter att bl.a. återfå sin hälsa eller inför döden öka patientens välbefinnande till 

ett maximum med beaktande på de lagar, styrdokument, riktlinjer och etiska riktlinjerna samt 

kontinuerligt bedriva säker kommunikations- och informationsöverföring. Zavotsky och Chan 

(2016) beskriver sjuksköterskans påfrestningar på en akutmottagning. Stressen som 

sjuksköterskor på en akutmottagning upplever utgår från flera delar. På en akutmottagning så 

kan det vara begränsat med personal, med frekventa akutfall, överbelagt oförutsägbara 

situationer och våld. Ständigt krävande uppgifterna tillsammans med vårdtyngden ökar risken 

för att sjuksköterskan blir utbränd.  

 

Teoretisk referensram - Coping 

Lazarus och Folkman (1984) och Folkman, et al. (1986) stress och coping teori har 

identifierat två processer: individens kognitiva värderingdär personen primärt utvärderarom 

det föreligger något hot mot individens säkerhet. Sekundärt utvärderas om något kan göras åt 

den situation som uppkommit.Copingär den andra processen som individen kan använda för 

att hantera specifika krav som kan belasta dennes resurser. Coping kan delas in i tre 

huvuddrag; Processorienterad coping dvs. vad personen tänker i en stressfull situation, 

kontextuell copingdvs. kontext som påverkas av personen egna värderingar av de krav som 

förekommer i en specifik situation och dennes resurser för att möta kraven. Det tredje 

huvuddraget är strategier där personen hanterar krav oavsett om resultatet är framgångsrikt 

eller inte.Coping har två funktioner, reglera känslomässig stress och påverka det som orsakar 

stressen. Robinson (2016) studie visaratt alla sjuksköterskor bär en ”moralisk börda”. Det ska 

grunda sig i de situationer som de är med om. Sjuksköterskorna känner att de inte alltid kan 

”göra det rätta” eller att patienten inte får vad den behöver. Det tillsammans med att 

sjuksköterskorna inte har tid att reflektera under arbetspasset och att nya patienter ofta ska 

mötas direkt efter ansträngande situationer. Sjuksköterskorna berättade om olika effektiva och 

ineffektiva strategier som användes för att hantera denna börda. Strategi som togs upp var att 

prata med vänner som är sjuksköterskor. 
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Problemformulering 

Akutsjukvård är ett väldigt känsligt område där människor som kommer dit är redan i en 

stressig situation, tillsammans med den stress som anhörig känner i sin roll av att skydda. Till 

detta så är sjuksköterskan på en akutmottagning under stor press, detta leder till svåra möten 

med människor. Det finns begränsad forskning inom det valda ämnet, det saknas 

sammanställning av forskningen. Det finns ett behov för studenter och ny examinerade 

sjuksköterskor att ta del av erfarna sjuksköterskors erfarenheter gällande de möten av 

anhöriga som sker inom akutsjukvårdens ramar. 

 

Syfte 

Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med anhöriga inom akutsjukvård. Samt den 

metodologiska aspekten var att granska valda artiklars urvalsmetod. 

 

Frågeställningar 

• Vilka erfarenheter har sjuksköterskor i möten med anhöriga inom akutsjukvården?  

• Vilka urvalsmetoder har använts i inkluderade artiklar? 

 

Metod 
Design 

Litteraturstudien är genomförd med beskrivande design (Polit& Beck 2017). 

 

Sökstrategi 

Databaserna som valdes för sökandet av vetenskapliga artiklar för denna beskrivande 

litteraturstudie var Medline via PubMed och Cinahl. I Medline via PubMed återfinns artiklar 

som primärt är medicin, hälsa och omvårdnad (Polit& Beck 2017). I Medline via PubMed 

användes MeSH termer vid artikelsökningarna vilket är en förkortning på Medical 

SubjectHeadings. MeSH termerna är specifika sökord som artiklar blivit märkta med för att 

hjälpa i sökandet av artiklar(Polit& Beck 2017). Databasen Cinahl innehåller mer artiklar 

utanför ämnet medicin, hälsa och omvårdnad (Polit& Beck 2017). I Cinahl används 

CinahlHeadings vilket är Cinahls motsvarighet till MesH termer. Booleska termer begränsar 

eller expanderar en sökning. Booleska termer är AND, OR och NOT (Polit& Beck 2017). 

Sökorden som används för att söka artiklar som svarar på syftet finns presenterade i tabell1. I 

artikelsökningen användes booleska termen AND tillsammans med sökorden för att försäkra 



 

4 

 

sig om att sökningen skulle innefatta de olika sökorden. De begränsningar som användes 

generellt var att artiklarna inte skulle vara mer än 10 år, 2009-2018 och skrivna på engelska.  

 

Tabell 1.Sammanställning av artikelsökning 

Databas 

 
Begränsningar 

(limits) 

sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Tänkbara 

artiklar 

Valda 

artiklar 

Medline via 

PubMed 

10 år, Engelska 
2019-02-12 

 

MESH: 

EmergencyNurse, 

ExtendedFamily 

10 1 1 

MedlineviaPubMed 10 år, Engelska 
2019-02-12 

 
 

MESH: 

Family, Emergency Care 

Fritext:”Experience” 

56 3 2 

Cinahl 

 

10 år, Engelska 
2019-02-12 

 
 

Cinahl Headings: 

Emergency Service  

Nurse Attitude  

Fritext:Family 

37 8 4 

Cinahl 10 år, Engelska 
2019-02-12 

 
 

Cinahl Headings:  

Emergency Service, 

Hospital, family  

Fritext relations 

45 2 2 

Totalt   148 14 9 

 

Urvalskriterier 

Inklusions kriteriet som ställts på artiklarna var att de skulle svara på syftet.Det skulle vara 

skrivet på engelska, peer reviewed,åtkomst via högskolan Gävle, samt att artiklarna ska vara 

primärkällor. 

De artiklar som var riktade mot pediatrik, IVA vård, geriatrik, allmänmedicinska 

vårdavdelningar, kirurgiska avdelningar eller andra avdelningar som inte berör akutsjukvård 

har exkluderatssamt artiklar som inte är formulerade enligt IMRAD.  

 

Urvalsprocess 

Artikelsökningen resulterade i 148 sökträffar utifrån att alla titlar lästes och abstract om det 

rådde tveksamhet kring artikelns lämplighet och förutsättning att svara på denna studies syfte 

och frågeställningar. Av dessa sökträffar lästes alla titlar igen och abstrakten vilket ledde till 

att ytterligare 134 artiklar valdes bort då de inte svarade på syftet, inte var skrivna på engelska 

och så var det tre artiklar som var dubbletter. Av de återstående 14 tänkbara artiklarna så 

lästes varje artikel i sin helhet vilket ledde till att de artiklar som inte svarade på syftet, eller 

inte hade någon relevans valdes bort. En artikel valdes bort då den inte följde strukturen 

IMRAD (Garth et.al 2018). Efter genomförd urvalsprocess så återstod 9 artiklar. 
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Figur 1. Flödesschema urvalsprocess. 

 

Dataanalys 

De 9 valda artiklarna som inkluderats är 8 kvalitativa och 1 kvantitativa studier. Varje artikel 

lästes upprepade gånger för att säkerställa så att materialet besvarade den första 

frågeställningen; Vilka erfarenheter har sjuksköterskor i möten med anhöriga inom 

akutsjukvården?Därefter färgmarkerades olika delar i de granskade artiklarna och delades in 

i olika teman. Utifrån dessa markeringarbearbetades materialet i resultatet och delades in i ett 

huvudtema.Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga och i tre subteman; 

Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga, Arbetsmiljöns påverkan i mötet med 

anhöriga och Kommunikationens betydelse i mötet med anhöriga och patienter inledningsvis 

presenterat artikel för artikel. Vidare i analysarbetet så bearbetades denna artikels 

resultatavsnitt genom att knyta samman de olika artiklarna under respektive tema. 

Därefter så strukturerades temat;Sjuksköterskors strategier i mötet med anhörigaupp eftersom 

det är det största avsnittet genom att dela in materialet ifemunderrubriker;Sjuksköterskans 

hanteringsstrategier, Samarbete mellan sjuksköterska och anhörig, Anhörig som 

stöd/resurs/belastning, Anhöriga till barn och ungdomar och Sjuksköterskans känsla vid död 

och avsked. Resultatbearbetningen finns presenterat i tabell 2 och 3. 

 

Den metodologiska frågeställningen fokuserade på del valda artiklarnas urvalsmetoder. För att 

få en helhetsbild av de valda artiklarnas urvals så granskades artiklarnas sammanställning av 

148 artiklar 
återfanns som 

verkade svara på 
studiens syfte och 

frågeställning. 

5 Artiklar svarade 
inte på syftet och 

valdes bort

134 valdes bort då 
de inte savarde på 

syftet och 
frågeställningarna.

14 artiklar lästes i 
sin helhet 9 artiklar kvarstod
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urvalsgrupper, deltagarnas ålder, kön, antal år som sjuksköterska och antal år som 

akutsjuksköterska. Sammanställningen av artiklarnas urvalsmetoder finns i tabell 4. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då detta är en beskrivande litteraturstudie så har författaren förhållit sig till givna etiska 

parametrar. Författaren har inte fabricerat, plagierat eller förfalskat data. För att arbetet ska 

förhålla sig till det etiskt givna parametrar så har studiens data analyserats objektivt, noggrant 

och inte färgats av författarens personliga åsikter (Polit& Beck 2017). 

 

Resultat 
Resultatet kommer att presenteras i löpande text och tabeller (tabell 2-4). Inledningsvis 

kommer resultatet av sjuksköterskornas erfarenheter att presenteras utifrån huvudtemat 

Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga, samt de tre subtemanSjuksköterskans 

känsla vid död och avsked, Arbetsmiljöns påverkan i mötet med anhöriga och 

Kommunikationens betydelse i mötet med anhöriga och patienterochmed underrubriceringar 

under det första subtemat: Sjuksköterskans hanteringsstrategier, Samarbete mellan 

sjuksköterska och anhörig, Anhörig som stöd/resurs/belastning,Anhöriga till barn och 

ungdomar. 

 

Tabell 2. Sammanställning av Författare, titel och metod 

Författare 

år och land 
Titel Design och 

ansats 
Undersöknings 

grupp 
Datainsamlings 

metod 
Dataanalys 

metod 
Alisic, 

Conroy, 

Magyar, 

Babl, 

O'Donne 

2014 

Australien 

Psychosocial care 

for seriously 

injured children 

and their families: 

a qualitative study 

among emergency 

department nurses 

and physicians 

Metodologisk 

Kvalitativ 

ansats 

10 sjuksköterskor 

och 10 läkare 

Urvalsmetod: 

Ändamålsenlig 

6 män, 14 kvinnor. 

Hade i genomsnitt 

arbetat 9 år  

Semistrukturera

d intervju av 

utbildad 

intervjuare. 

Inspelade 

intervjuer som 

transkriberades.  

Kodade intervjun 

enligt verbatim. 

Summeringsanaly

s enligt Rapport, 

F(2010) 

Angland, 

Dowling, 

Casey  

2014  

Irland 

Nurses’ 

perceptions of the 

factors, which 

cause violence 

and aggression in 

the emergency 

department: A 

qualitative study. 

Beskrivande 

kvalitativ 

ansats  

12 Sjuksköterskor 

3 män, 9 kvinnor, 

inklusionkriterie: 

arbetat minst 6 

månader på 

akutmottagning. 

Majoriteten hade 7-

10 års erfarenhet.  

Semistrukturera

d intervju, 

spelades in och 

transkriberades 

verbatim.  

Tematisk 

innehållsanalys. 

Burnards ramverk 

(1991) 

Beckstrand, 

Rasmussen, 

Luthy, 

Heaston 

2012  

USA 

 

Emergency 

Nurses' 

Perception of 

Department 

Design as an 

Obstacle to 

Providing End-of-

Beskrivande 

kvantitativ 

ansats 

500 sjuksköterskor 

198 svarade 159 

kvinnor och 38 

män. Medelålder 

var 47,3 år med 

19,8 medelårs 

erfarenhet och 

Egenutvecklad 

Enkät som 

genomgått 

expertutlåtande, 

litteraturstudie 

och tidigare 

forskning. 

Data analyserades 

av frekvens och 

antal. Frågor med 

öppna svar 

analyserades av 

utredare med 

erfarenhet från 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Beckstrand%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22595683
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Life Care. 

 
medel 15,0 år på 

akuten. 

Inklusionskriterier:s

juksköterskorna 

skulle läsa 

engelska, arbetade 

inom akuten samt 

hade erfarenhet av 

ämnet. 

 

Urvalsmetod: 

Randomiserad 

Enkäten bestod 

av 25 ämnen 

som innehöll 

fyralikertskalor

med 

möjligheten att 

lämna 

kommentarer, 

samt fyra öppna 

frågor. 

ämnet 

Cypress 

2014 

USA 

The emergency 

department: 

experiences of 

patients, families, 

and their nurses 

Beskrivande 

kvalitativ 

ansats 

10 patienter svårt 

sjuka på 

akutmottagning, 6 

män 4 kvinnor 

mellan 39 och 53 

år. 5 

familjemedlemmar. 

8 sjuksköterskor, 1 

man 7 kvinnor. 

Urvalsmetod: 

Ändamålsenlig  

Inklusionskriterie 

för sjuksköterskor: 

Tala engelska, 

minst 2 års 

erfarenhet 

Inklusionskriterie 

för patient och 

anhörig:Bedömts 

som kritisk vid 

triage,  

Ostrukturerad 

intervju 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

med kvalitativ 

ansats 

Van Manan 

(1990)holistisk, 

selektivt, ord för 

ord. 

Fry, 

Gallagher, 

Chenoweth, 

Stein-

Parbury 

2014 

Australien 

 

Nurses' 

experiences and 

expectations of 

family and carers 

of older patients 

in the emergency 

department. 

 

Beskrivande 

Kvalitativ 

ansats 

27 sjuksköterskor 

24 kvinnor och tre 

män. Medelålder på 

31 år. De hade en 

medelerfarenhet av 

akuten på fem år 

samt åtta år som 

sjuksköterska. 

 

Inklusionskriterier: 

Licensierad 

sjuksköterska samt 

minst tre månaders 

erfarenhet inom 

akuten. 

Fokusgrupps 

intervju 

medsemi-

strukturerade 

frågor som följt 

av öppnafrågor 

med följdfrågor. 

Intervjun 

spelades in på 

band. 

Enkät användes 

för 

bakgrundsdata. 

Data sorterades 

tematiskt samt 

analyserades 

enligt 

Gibbs(2007)ramv

erk, som bygger 

på fyra delar. 

Delarna var 

förtrogenhet och 

bearbetning, 

bygga koder, 

temabearbetning 

samt data tolkning 

och befästning. 

Gallagher, 

Fry, 

Chenoweth, 

Gallager, 

Stein-

Parbury 

Australien 

2014 

Emergency 

department nurses 

perceptions and 

experiences of 

providing Care 

for older people. 

Beskrivande 

Kvalitativ 

ansats 

27 sjuksköterskor 

24 kvinnor och tre 

män. 

Sjuksköterskorna 

var till 72% äldre 

än 30 år. De hade 

en medelerfarenhet 

av akuten på fem 

år. 

 

Inklusionskriterier: 

Anställd på akuten 

Fokusgrupps 

intervju 

medsemi-

strukturerade 

riktlinjer som 

bestod av tio 

stycken öppna 

frågor. Intervjun 

var 

bandinspelad 

upp till 60 min. 

per intervju 

Bandinspelningen 

blev ordagrant 

transkriberad. 

Data analyserades 

enligt Gibbs 

(2012) ramverk, 

som bygger på 

fyra delar. 

Delarna var 

förtrogenhet och 

bearbetning, 

bygga koder, 
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med minst tre 

månaders 

erfarenhet. 

 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Enkät för 

bakgrundsdata. 
temabearbetning 

samt data tolkning 

och befästning. 

Hogan, 

Fothergill-

Bourbonnais

,Brajtman, 

Phillips, 

Wilson 

2015 

Canada 

When Someone 

Dies in the 

Emergency 

Department: 

Perspectives of 

Emergency 

Nurses 

 

Beskrivande 

Kvalitativ 

ansats 

11 Sjuksköterskor 

Sex kvinnor och 

fem män. 

Medelåldern låg på 

37,4 år med ett 

medel på 13,6 år 

som sjuksköterska 

och 6,6 år på 

akuten. 

 

Inklusionskriterier: 

Ej specificerat 

 

Urvalsmetod: 

Bekvämlighet 

Individuella 

intervjuer som 

varade mellan 

30 och 

60minuter. 

Intervjuerna var 

av semi-

strukturerad 

karaktär och 

bestod av nio 

frågor. 

Intervjuerna 

bandades samt 

så togs det 

anteckningar. 

Den skriftliga data 

fördes samman 

med den data som 

bandades. Data 

analyserades 

enligt en fem 

stegs tematisk 

analys, läsning av 

den transkriberade 

data för att 

identifiera 

mönster, 

identifiera all data 

och sortera, 

skapandet av 

subgrupper, 

skapandet av 

huvudsakligt tema 

och slutligen 

formulera en 

berättelse utifrån 

framkomna 

teman. 
Lowry 

2012 

USA  

It's just what we 

do": a qualitative 

study of 

emergency nurses 

working with 

well-established 

family presence 

protocol. 

 

Beskrivande 

kvalitativ 

ansats 

14 sjuksköterskor 

1 man 13 kvinnor 
Semistrukturera

dfrågeformulär 

utvecklat av 

författaren 

inspelad 

intervju samt 

journalförde 

viktiga delar i 

intervjun 

Lincoln, cuba 

(1985) 

Transkriberades 

verbatim enligt 

Palmquist(2004) 

innehålls analys. 

Lincoln, cuba 

(1985) 

Walker, 

Deacon 

2015 

UK 

 

Nurses' 

experiences of 

caring for the 

suddenly 

bereaved in adult 

acute and critical 

care settings, and 

the provision of 

person-centred 

care: A qualitative 

study. 

Beskrivande 

exploratorisk 

kvalitativ 

ansats.  

9 Sjuksköterskor 1 

undersköterska 

Urvalsmetod: 

ändamålsenlig  

Ostruktuerat 

med ämnes 

guide, 

gruppintervju 

samt 

individuella 

intervjuer 

Inspelade 

Transkriberade 

verbatim. Data 

analyserades 

enligt hetsanalys 

Hsieh och 

Shannon(2005). 

Ämnet 

personcentreradvå

rd analyserades 

enligt 

McCormack och 

McCance(2010) 
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Tabell 3.Författare, syfte och resultat 

Författare Syfte Resultat 
Alisic, 

Conroy, 

Magyar, 

Babl, 

O'Donnell 

 

Att undersöka akutmottagningens 

personals syn på psykosocial 

omvårdnad för barn som har skadats 

allvarligt 

Fem teman: 1. Personalen tycker att det är viktigt men 

prioriterar det fysiska 2.Personalen hade skild syn på 

sårbarhet. 3. Föräldrar har en central roll 4. Personalen 

använder sig av olika strategier, vilket de baserar på 

erfarenhet och instinkt. 5. Personalen hade olika syn på 

vad som innefattar personalvård/egenvård. 

Angland, 

Dowling, 

Casey 

 

Att utforska sjuksköterskans 

perception av faktorer som orsakar 

våld på akutmottagningar 

Två teman miljö och kommunikation vilket delades i 4 

subgrupper. Resultat i miljö: långa väntetider, mycket 

patienter, platsbrist och säkerhet vilket gav upphov till 

irritation. Resultat i kommunikation: Vikten av 

ärlighet, sanningsenlig, vikten av kommunikation 

vilket minskar risken för hot och våld.     
Beckstrand, 

Rasmussen,  

Luthy,  

Heaston 

 

Att se effekten av 

akutmottagningarnas design på 

hanteringen av vård vid livets slut, 

vilket uppfattas av akutsköterskor och 

att se hur mycket insatta 

akutsköterskor är på utformningen av 

deras akutavdelning. 

Sjuksköterskors vanligaste förbättringsbehov var en 

bättre plats för anhöriga där de får möta den avlidna. 

Platsbrist var vanligt problem. 

Cypress 

2014 

 

Att undersöka vad patientens och den 

anhöriges erfarenhet av 

sjuksköterskor på en akutmottagning. 

Samt vad är sjuksköterskans 

erfarenhet av patient och anhörig på 

en akutmottagning. 

Anhöriga så fanns det gemensamt med kritiskt 

tänkande, kommunikation och känslighet. 

Sjuksköterskans ansvar i vård av människa. Patienterna 

hade gemensamma tankar kring förväntningar av 

sjuksköterskor. 

Fry, 

Gallagher, 

Chenoweth, 

Stein-Parbury. 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och förväntningar av 

anhöriga till äldre patienter på 

akutmottagning. 

1. Tiden beskrivs som en viktig faktor. Som en valuta. 

Anhörig kostar tid kontra ger tid till sjuksköterskan. 

2.anhöriga som ger viktig information till 

sjuksköterskor.  

3. Vara I vägen på så vis att anhörigas krav på vård är 

inte stämmer med reella vårdbehovet. Anhörig inte 

låter patienten prata med sjuksköterskan. 
Gallagher,  

Fry,  

Chenoweth,  

Gallager, 

Stein-Parbury. 

Att undersöka Sjuksköterskans 

erfarenhet av att ge vård till äldre 

patienter på akutmottagning 

1. Förväntningar om omvårdnad. Frustration kring 

förväntningar om omvårdnaden då den förväntade 

nivån inte kunde uppnås av bla tidsbrist. 

 

2. Anhöriga kan vara ett potentiellt skyddsnät för äldre 

på en akutmottagning.  
Garth, 

Todd, 

Byers, 

Kuiper 

 

Att se hur omfattande erfarenheten av 

ohövlighet är hos sjuksköterskor på 

en akutmottagning samt att se hur 

sjuksköterskor ser på ohövligheten.  

21% slutade på akutmottagning pga ohövligt beteende 

43% att läkare tog ut sin frustration över sjuksköterskor 

85% att anhöriga tog ut sin frustration över 

sjuksköterskor. Otrevliga attityder leder till lågt 

självförtroende, ångest, sömnsvårigheter, mardrömmar 

och depression.  
Hogan, 

Fothergill-

Bourbonnais, 

Brajtman, 

Phillips, 

Wilson  

Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av vård vid livets slut på 

akutmottagning 

1Inte en bra plats att dö på. På grund av stressen och 

miljön. Men även bristen på lämpliga platser och att 

sjuksköterskan ibland inte hinner möta anhöriga. 

2Sjuksköterskor beskriver deras erfarenheter när det 

kommer till sorgen som skådas och anhöriga som möts 

på akutmottagningar. 

3Sjuksköterskor behöver veta att man gjort sitt bästa 

och få återkoppling. 
Lowry 

 
Att se vilka för och nackdelar som 

finns när anhöriga är med under 

återupplivning 

3 perceptioner om anhöriga: Familj som gruppmedlem, 

familj ser förloppet och att allt gjordes. Ingen 

sjuksköterska bedömde att anhörig kom till skada av 

upplevelsen. Det hjälpte anhörig att förstå. Hjälpte 

anhörig att se att man hade gjort allt man kunde. Samt 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Angland%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24168911
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gallagher%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23660385
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Garth%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29219904
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stärkte personalen som kände att de gjort allt de 

kunnat. 
Walker, 

Deacon 

 

Att utforska förlusten av 

patientcentrerad vård I akuta 

situationer 

Sjuksköterskors erfarenheter av att möta anhöriga på 

akutmottagning vid en bortgång. Sjuksköterskors 

svårigheter i mötet men också att de avlidna ses i en 

större kontext när sjuksköterskan möter anhöriga. 

 

Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga 

Sjuksköterskans hanteringsstrategier 

Enligt Hogan et.al (2015) behöver sjuksköterskorna veta att de har gjort sitt bästa. Både 

Hogan et. al (2015) och Gallagher (2015) beskriver i sina studier att sjuksköterskorna 

uttrycker en frustration över att inte ha möjligheten till att ge en basal vård då det inte finns 

förutsättningar för att stanna kvar hos en patient. Sjuksköterskorna blir även besvikna på sig 

själva då de inte har gjort det de förväntar sig trots att de inte haft förutsättning för det i sitt 

arbete. 

 

Sjuksköterskor vet att det finns psykosociala faktorer men väljer att prioriterar och fokusera 

på det fysiologiska och medicinska behoven (Alisic et al. 2014; Cypress 2014; Fry et al. 

2014). Sjuksköterskor trycker på vikten av egenskaperna klinisk beslutsfattande, 

problemlösning, karakteriserad genom analys, resonemang, slutledning, tolkning, kunskap 

och öppenhet (Cypress 2014). 

 

Sjuksköterskor var enade om att möta döden är en del av arbetet.Sjuksköterskor upplevde att 

det var besvärligt när de ofta inte kunde ta hand om anhöriga efter ett dödsfall.Sjuksköterskor 

berättar historier vilket de fortfarande hade svårt att berätta om då de kände känslor som fanns 

kvar, känslorna var förknippade med hjälplöshet. Sjuksköterskor beskrev hur de kunde ha sin 

sjuksköterskeroll inne på akutrummet men när de kommer ut och möter anhöriga till den 

nylige avlidne patienten och förstår att patienten var en person i ett sammanhang är det svårt 

att hålla distansen (Hogan et al. 2015).  

 

Sjuksköterskor trycker på vikten av debriefing, att gruppen får tid att prata igenom jobbiga 

saker som hänt. Ett stort stöd kunde vara präster eller socialarbetare, det behövde inte vara det 

egna vårdlaget(Hogan et.al.2015). Enligt Hogan et.al. (2015) så trycker sjuksköterskor på 

vikten av att lämna "arbetet" på arbetet. Sjuksköterskor beskriver egna "ritualer" för att ställa 

om. Ritualerna som används är personliga men kan vara att lyssna på musik på hög nivå, 

slappna av framför tv:n eller att ta ett glas vin. Sjuksköterskor beskrev om det inte fanns 
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förutsättningar för debriefing så var det vanligt att tog med sig jobbet hem och kände sig nere. 

Sjuksköterskorna lade stor vikt i att prata ihop sig efter ett dödsfall (Hogan et.al. 2015). 

Personal tyckte det var ofta svårt att göra sitt arbete med ett sjukt barn när det fanns anhöriga 

som kände misstro (Alisic et. al. 2014). 

 

Sjuksköterskorna kunde inte återberätta någon händelse då de såg att anhöriga tog skada av att 

vara med under återupplivningen. Sjuksköterskorna hade funderingar om att anhöriga kunde 

ha kommit till skada då vad de anhöriga har sett kanske kan vara något som de anhöriga inte 

kan släppa. Sjuksköterskor kände rädsla över att anhöriga kunde se någon åtgärd som felaktig 

då anhöriga inte vet allt som görs och varför (Lowry2012). 

 

Samarbete mellan sjuksköterska och anhörig 

Sjuksköterskorna kopplade ihop tiden som den anhörige gav med hur mycket tid anhörige 

kostade sjuksköterskan samt tiden som den anhörige gav patienten. Anhörig som inte hinner 

vara närvarande ofta hade större krav av vård och hade sämre förutsättningar för att ge 

information till sjuksköterskan. En anhörig som är mycket fysiskt närvarande kräver ofta 

mindre och ses oftare som en resurs då denne har en större förståelse för vårdandet av 

patienten samt ser patientens behov i en större utsträckning.Sjuksköterskor såg det som 

väldigt besvärligt att anhöriga bara lämnade sjukhuset så fort de kunde, samtidigt som det 

fanns förståelse över att anhöriga hade svårt med förväntningarna som sattes av vården (Fry 

et. al. 2014). 

 

Sjuksköterskorna behöver möta anhöriga/patienters frustration då de inte får mat och vatten. 

Anhöriga kan inte se att personalen arbetar med prioriteringar. Sjuksköterskorna upplevde att 

de dömdes på förväg då arbetsbelastningen var för hög (Gallagher 2014). 

 

Tid beskrevs som valuta och var en av de viktigaste faktorerna enligt sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna beskriver hur de bedömde anhörig utifrån hur mycket tid sjuksköterskan 

skulle vinna av deras hjälp kontra hur mycket tid de kostade sjuksköterskan. Frustration 

uppstod lätt om det kostade för mycket tid. Sjuksköterskor beskrev hur anhöriga/vårdare 

lämnade över all omvårdnad till sjuksköterskan. Omvårdnad som de i vanliga fall gjorde, det 

kostar tid och leder till irritation (Fry et. al. 2013). Sjuksköterskorna hade en positiv bild av 

anhöriga som sökte information som var adekvata och för patientens bästa(Fry et. al. 2013). 
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Sjuksköterskor beskrev hur frustrerade patienter klagar och inte vill vara i vården trotts det så 

fortsätter de komma tillbaka (Cypress 2014). 

 

Anhörig som stöd/resurs/belastning 

Sjuksköterska beskrev hur anhörig skickades till röntgen för att lugna ner patienten. Anhörig 

kan sitta vid patienten och prata. Att anhörig kunde stödja sjuksköterskan på detta sätt gjorde 

att sjuksköterskan kunde vara hos andra patienter(Gallagher 2014). Sjuksköterska beskriver, 

ska det fungera med anhörig så behöver man möta den anhöriga (Alisic et al. 2014; Gallagher, 

2014).  

 

Sjuksköterskor beskriver hur det är mer en självklarhet att anhöriga ska vara med under akuta 

situationer så som återupplivning. Sjuksköterskorna tog upp tre positiva delar.Första delen 

Familjen är en grupp, vilket innebar att anhörig hade en plats i omhändertagandet i den akuta 

situationen. Sjuksköterskor beskrev vikten av anhöriga gav information då personalen kände 

att anhörig har information om patienten. 

Andra delen ser händelseutvecklingen då anhöriga kan se hur det går och allt som händer, kan 

följa förloppet. Sjuksköterskor beskriver hur det hjälper i förståelse av vad det är som händer. 

Del tre Allt gjordes, viktigt att anhöriga får se alla åtgärder som sjuksköterskan gör för att 

försöka återuppliva. Vilket trycker på vikten att anhöriga ser alla insatser och åtgärder för att 

försöka rädda patienten (Lowry2012). 

 

Anhöriga till barn och ungdomar 

Sjuksköterskorna använder sig av olika strategier i sitt arbete vilket de baserar på sin 

erfarenhet och instinkt. Sjuksköterskorna var medvetna om skillnader i stressreaktioner men 

hade skild syn på sårbarheten hos barn och unga. De ser även föräldrarna som en viktig länk 

till barnet som är skadad, dock så kan föräldrar vara mer stressade och frustrerade än vad det 

skadade barnet är vilket visade att barnet påverkades av förälders beteende. En lugn förälder 

kunde ge lugn hos barnet och stressade föräldrar kunde stressa upp barnet(Alisic et al. 2014). 

Alisic et al. (2014) beskriver även att enstaka sjuksköterskor tyckte det var viktigt att vårda 

"hela patienten” vilket inkluderade föräldrarna till barnet. Här kan det fungera bra att använda 

sig av föräldrarna som distraktion för ett oroligt barn men det beror även på hur lugn föräldern 

är i situationen. 
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Personalen försöker utbilda föräldrar i att de bör vara med barn på akutmottagningen men att 

de kan avstå vid särskilda vårdmoment om det är svårt att se, det kan vara viktigt för barnet att 

föräldrar kan vara lugna i vårdmomentet. Det som fungerade bäst var när anhöriga kunde 

arbeta med sjuksköterskorna(Alisic et al. 2014). 

 

Sjuksköterskans känsla vid död och avsked 

Sjuksköterskor på en akutmottagning var enade om att akutmottagningen inte var ett bra ställe 

att dö på. Sjuksköterskor. Akutmottagningar saknar förutsättningar för ett bra 

omhändertagande om såväl döende patient och hennes anhöriga. Frustrationen var stor över 

att sjuksköterskorna behövde göra akuta livsavgörande insatser och samtidigt försöka ge en 

god omvårdnad till en patient som var i livets slutskede, svårigheten att ge likaså emotionellt 

stöd som fysiskt stöd. Efter dödsfall så kände sjuksköterskor känna en stor börda över att inte 

ha förutsättningarna för att möta de anhöriga, vilket beskrevs som grund av det höga trycket 

och att det var som ett rullband. Tiden fanns inte för de anhöriga utan det fanns alltid en annan 

patient som behövde vård (Hogan et al. 2015). 

 

Hogan et.al. (2015) tar upp mötet med anhörig vid dödsfall på en akutmottagning. 

Sjuksköterskor beskriver att för att orka med en sådan arbetsplats så behöver de få så bra 

förutsättningar som de går för att bemöta de anhöriga.Sjuksköterskor beskrev att när anhöriga 

tillslut får tiden att ta farväl av en avliden patient då har de lyckats i sitt arbete. Det beskrivs 

som svårt att möta anhöriga då det är så hektiskt och stressigt och förutsättningarna är ofta 

dåliga (Alisic et. al. 2014; Fry et al. 2014; Hogan et al. 2015; Walker &Deacon 2015).  

 

Att möta anhöriga vid en hastig bortgång är svårt. Svårigheten låg i att möta anhörigas 

förväntningar och reaktioner. Sjuksköterskor beskrev hur kollegor kunde dra sig för att göra 

det och förklarade det med att de saknade erfarenhet och självförtroende för att möta anhöriga 

i den situationen (Walker &Deacon 2015). 

 

Sjuksköterskor beskrev att situationen kunde kännas bisarr på så sätt att sköterskan kunde 

börja gråta och tröstas av modern till den avlidna.Sjuksköterskorna beskriver att anhöriga vill 

ha möjligheten till att sitta avskilt vilket sjuksköterskorna beskriver kan vara svårt på flera 

sätt. Samt beskrivs svårigheterna att möta anhöriga när det finns familjefejder i bilden 

(Walker & Deacon2015). En viktig del är om de kan ge en plats där anhöriga kan vara för sig 
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själva med, platsen ska vara avskild. Rummet i sig bör vara utrustat med telefon som de 

anhöriga kan använda och med dryck i sin väntan (Walker &Deacon 2015). 

 

Om patienten sedan var en donator så kunde sjuksköterskan se att det kom något positivt ur 

det tragiska dödsfallet (Hogan et al. 2015).Sjuksköterskor beskriver behovet av att veta att de 

gjort sitt yttersta var en väldigt stor del i hanteringen efter dödsfallen. Sjuksköterskor beskrev 

även hur de upplevde att det är ett problem att skapa en plats för den avlidna patienten och 

dess anhöriga, en plats där det är lugnare och tystare(Walker &Deacon 2015). 

 

Arbetsmiljöns påverkan i mötet med anhöriga 

Vårdpersonal kände sig inte särskilt rädda när det kom till berusade patienter men att personal 

kunde känna sig instängda, inträngda i hörn av anhöriga och patienter. Rummet för triage togs 

upp frekvent där det saknades flyktväg och att rummet var litet. Behoven av att ha vakt som 

vandrar igenom akuten och inte endast är vid entrén samt att behov av direkt telefon till polis 

och överfallslarm skulle öka tryggheten hos personalen samt bidra till en lugnare miljö. 

Platsbristen berodde på att akutmottagningen var gjort för färre patienter (Angland, Dowling, 

Casey2014). Designen på akutmottagningen påverkade inte vården i den utsträckning som 

tidigare undersökningar hade visat. Studie visade även till viss del att det behövs fler rum till 

anhöriga för att sörja vid en bortgång (Beckstrand, Rasmussen, Luthy, Heaston 2012). 

 

EnligtAngland et. al. (2014) studie så förekommer det hot och våld inom akutsjukvården. De 

beskriver även att det förekommer fyra faktorer som kan vara påverkande vilket kan kopplas 

tillakutmottagningens miljö väntetiderna, platsbristen, säkerhetsproblemen och problem som 

är relaterade till triage. Väntetiderna beror ofta på att vänta för att träffa läkare eller vänta på 

att få komma in på ett rum. Detta gjorde ofta anhöriga oroliga och ibland aggressiva vilket 

gjorde att de anhöriga tog ut sin frustration över sjuksköterskorna(Angland, Dowling, Casey 

2014). 

 

Sjuksköterskor beskriver vikten av psykosocial omvårdnad av de närstående och patienterna, 

men de ser begränsningar som finns i både tid och personal på akutmottagningar på jourtid 

(Alisicet. al. 2014). Personal beskrev hur undersökningar tvingades attgenomföra i korridorer 

vilket skapade stor frustration hos både personal och patienterna(Angland, Dowling,Casey 

2014). 
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Sjuksköterskor beskriver att en akutmottagning inte är en bra plats att dö på då det saknas 

både utrymme och tid för att stödja i den utsträckningen som de vill. Atmosfären är för 

hektisk för att det ska finnas förutsättningar för en bra plats att dö på. Sjuksköterskor 

beskriver att det inte går att möta både de praktiska och känslomässiga kraven som uppstår 

vid dessa situationer (Angland,Dowling, Casey 2014; Hogan et al. 2015). Ibland endast med 

ett skynke till att dra igen vilket gör att andra patienter/anhöriga kan höra (Angland, Dowling, 

Casey 2014). 

 

Sjuksköterskor beskriver hur regler ändrades när det kom till dödsfall. I samband med 

dödsbesked så lättade de på reglerna kring antal anhöriga i rummet samtidigt samt 

besökstiden lättades. Vid möjligheten för donation men utan att något var förbestämt så togs 

det upp vid detta tillfälle. Det var av vikt att sjuksköterskan lämnade en broschyr då det var 

mycket att ta in (Walker &Deacon 2015).  

 

Kommunikationens betydelse i mötet med anhöriga och patienter 

Cypress (2014) beskriver att personalen har svårighet att hinna med att prata med den 

anhörige. När en patient kommer in till akuten, händer allt så snabbt och patienten som ofta 

har en anhörig kan lätt glömmas bort. 

 

Anhöriga och vårdare som lämnade information kan vara till stor nytta. Informationen kan 

hjälpa personalen i att prioritera patientens situation, medicinsk historik och vad som har 

gjorts tidigare. Särskilt viktigt då patienten var kognitivt nedsatt eller att kommunikationen 

var svår. Svårigheter uppkom när anhöriga och vårdare lämnar akutmottagningen utan att säga 

något, vilket sjuksköterskorna kunde ofta se. Att anhöriga och vårdare lämnar 

akutmottagningen så fort skapar en stor frustration hos sjuksköterskor(Fry et al. 2013).     

 

Angland, Dowling och Casey (2014) indelar kommunikation i tre delar;förhållande mellan 

personer, attityder mot vårdpersonalen samt rädslor och sårbarhet. Förhållanden mellan 

personer där ärlighet och sanningsenlig var av största vikt. En svårighet sjuksköterskorna 

beskrev var att de kände att de behövde rätta till när läkare delgivit felaktig information. Ett 

problem som kunde ses mellan sjuksköterskor var att sjuksköterskorna förmedlande olika 

informationsinsemellan, sjuksköterskor tyckte olika delar var viktiga/onödiga. Sjuksköterskor 

beskrev hur stressen var en stor faktor i en dålig kommunikation, både att personal inte hade 
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den tid de behövde för att prata med varandra. Deltagare i studien tog upp hur frustration 

kunde riktas mot patienter som bedömdes inte behöva vara på akutmottagning. 

 

Sjuksköterskorna tycker att det är patientens rättighet att ha en god kommunikation med sin 

sjuksköterska samt att det var sjuksköterskans plikt att ge bra vård till patienten. Om en 

anhörig avbröt patienten eller sjuksköterskan när de pratade så sågs det som att de bröt mot 

patientens rättighet. Sjuksköterskorna hade svårigheter att hantera anhöriga som förde 

patientens talan. Sjuksköterskorna beskrev hur de försökte få den anhörige att förstå men att 

det hände att den anhörige inte lät sjuksköterskan prata direkt med patienten, vilket leder till 

stor frustration hos sjuksköterskorna. Förtydligande av detta problem beskrev hur en anhörig 

svarade på sjuksköterskans fråga om bröstsmärta dvs den anhörige svarade utan att fråga 

patienten. Det var ett fall där språket var ett hinder för sjuksköterskan att direkt prata med 

patienten (Fry et al. 2014). 

 

Kommunikation med anhöriga är av största vikt då det är vanligt att patienten kan säga en sak 

och den anhöriga kan ge helt annan information. Både när det kommer till hur det ser ut 

hemma och sjukdomsbild, likaså vid utskrivning om det inte finns anhörig närvarande så är 

det betydligt svårare att förstå hur patientens reella förutsättningar och situation är (Fry et al. 

2014).   

 

Sjuksköterskorna beskrev att de kunde se dålig kommunikation även i sitt egna arbetslag, 

vilket de förknippade med personal- och tidsbrist. Deltagarna beskrev hur en ohälsosam 

attityd mot patienter och anhöriga kopplat till stress och särskilt mot patienter som bedömdes 

inte behöva vara på en akutmottagning. Deltagarna beskrev även hur deras tålamod kunde 

försvinna ju närmare arbetspassets slut de kom och ett fåtal deltagare tog upp att de kunde 

bemöta patienter och anhöriga sämre då de kunde förutse att patienten eller den anhöriga förr 

eller senare skulle bli ett problem för akutmottagningen (Angland, Dowling, Casey 2014). De 

anhöriga som kände misstro till personalen var svårare att hantera och det behövdes en rak 

och tydlig kommunikation (Alisic et. al. 2014). 

Sjuksköterskor beskrev i denna studie att de kände att anhöriga önskade få dödsbesked av den 

vårdande sjuksköterskan som de pratat med istället för läkaren vilketläkaren gjorde som rutin. 

Sjuksköterskorna beskrev att sjuksköterskan möter de anhöriga efter beskedet och i den 

stunden repeterar anhöriga det läkaren har sagt till sjuksköterskan och behöver få det repeterat 

av sjuksköterskan (Walker &Deacon 2015). 
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Artiklarnas urvalsmetoder 

Nedan sammanställs resultatet för den metodologiska frågeställningen i löpande text och 

tabell. 

 

Tabell 4. Sammanställning av artiklarnas urvalsmetoder 

Författare  Urval Kön Ålder År som ssk År som akut 

ssk 
Kommentar  

Alisic et al 

 
10 sjuksköterskor 

och 10 läkare 

 

6 män,  

14 kvinnor 
M=32.3 

SD=5.89 

23-49år 

 genomsnitt 9 

år  

7-25år 

SD=5.5 

inkl. läkare då 

de inte 

specificeras  

Angland et 

al 

 

12 Sjuksköterskor 3 män  

9 kvinnor 

majoriteten 

36-40 år 

(n=7) 

- majoriteten 

7-10år (n=5) 

 

Beckstrand 

et al 

 

198 

sjuksköterskor 

38 män  

159 kvinnor 

Medelålder 

var 47,3 år  

genomsnitt 

19,8 år  

15,0 år   

Cypress  8 Sjuksköterskor 1 man  

7 kvinnor 

29-57år - > 2år  

Fry et al 

 

27 sjuksköterskor 3 män 24 

kvinnor  

 

Medelålder 

på 31 år 

(SD 8,4 år) 

medel 8 år 

(1-35 år)  

medelerfaren

het 

5 år  

3 (månader - 

25 år) 

 

Gallagher 

 

27 Sjuksköterskor 3 män 24 

kvinnor 

 

>30år 

(72%) 

 medelerfaren

het 

5 år  

(3 månader - 

25 år) 

 

Hogan et. 

al. 

11 Sjuksköterskor 

 

5 män 

6 kvinnor 

Medelålder

n låg på 

37,4  

genomsnitt 

13,6 år  

genomsnitt6,

6 år 

 

Lowry 14 sjuksköterskor 

 

1 man 13 

kvinnor 

Medelålder 

40 

18-24 år, 1 

25-29 år,1 

30-39 år, 6 

40-55 år, 5 

>56 år 1 

Erfarenhet 

"nursing" 

genomsnitt 

<1 år, 1 

1-3 år, 2 

3-5 år, 1 

5-9 år, 1 

>10 år 9 

År på Akuten 

<1 år, 5 

1-3 år, 4 

4-5 år,  1 

5-9 år, 1 

>10 år, 3 

 

Walker 

&Deacon 

 

9 Sjuksköterskor 

1 

undersköterska(A

uxiliaryNurse) 

Ej beskrivet - - Arbetar på 

Akuten: 4 st 

IVA: 4 st 

Kardiologen 

2 st 

inkl. 

underskötersk

a då de inte 

specificeras 

AuxiliaryNurs

e är ej 

legitimerad 

sjuksköterska 
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Undersökningsgrupp 

De nio artiklarna så var urvalet sjuksköterskor. Två artiklar avvek Walker och Deacon (2015) 

som tog med en undersköterska och Alisic et. al. (2014) som hade hälften av urvalet läkare. I 

artiklarna så har dessa yrkesgrupper ej specificerats. 

 

Kön och ålder 

I de granskade artiklarna var studiedeltagarna totalt 327 personer. Det var 60 män och 256 

kvinnor. I Walker och Deacon (2016)studie saknasinformation på antalet män och kvinnor, 

ålder och erfarenhet som sjuksköterska och sjuksköterska på akutavdelning. Artikeln 

innefattar 10 personer. 

 

Ålder och år som sjuksköterska 

Deltagarna i de granskade artiklarna var i 18 och 56 medelåldern var oftast kring 30år. Antal 

år som sjuksköterska på akutmottagningen varierade mellan tre månader och 35år. Iflera av 

artiklarna anges medelarbetstiden på 5-10år på akutmottagning.   

 

Bortfall 

I åtta av 9 studier finns en tydlig beskrivning av de olika urvalskriterierna. I Walkers et al 

studie finns ingen beskrivning av deltagarnas kön, ålder och antal år som deltagarna arbetat 

inom vården utan enkom hur länge de arbetat som akutsjuksköterskor. 

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Sjuksköterskors erfarenheter av möten med anhöriga inom akutsjukvård har visat sig hålla 

flera dimensioner av ett problem. Akutmottagningar beskrivs som en plats som är hektisk, 

personalen bedömer och hjälper patienter i ett första skede. Akutmottagningar är ofta byggda 

för ett lägre patienttryck än vad verkligheten är. Personalen har sämre förutsättningar för 

coping. Personalen utsätts för hot och ilska från anhöriga. Senaste forskningen pekar på att 

låta anhöriga vara delaktiga även på akutrummen. Bilden som målades var att sjuksköterskor 

ofta inte vill låta anhöriga ta den plats som de behöver. I studien så framkommer det goda 
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exempel på hur en akutmottagning bemöter anhöriga och låter de vara delaktiga. Den 

akutmottagning visar på vad som bör göras. Coping behöver få större utrymme. 

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskors strategier i mötet med anhöriga 

Sjuksköterskans hanteringsstrategier 

Sjuksköterskan behöver veta att de gjort sitt bästa. Sjuksköterskan som kanske inte hinner 

debriefing kan lätt leda till nedstämdhet.En sjuksköterska på akutmottagningen är med om att 

vårda en allvarligt skadad patient eller en patient som har gått bort och samtidigt så har 

sjuksköterskan ett stort antal patienter som väntar på sin tur. Sjuksköterskan behöver få 

kvittens på att det hon har gjort är rätt och att hon gjort sitt yttersta (Hogan et al. 2015). Det 

kan kopplas ihop med arbetsmiljön som är med många patienter och en hektisk situation. 

Sjuksköterskan kan känna viljan av att göra rätt vilket leder till frustration då 

akutmottagningen inte ger förutsättningarna (Hogan et. Al 2015; Gallagher 2015).Den höga 

arbetsbelastningen leder till sjuksköterskors känner till patienters och anhörigas psykiska 

behov men lägger sin energi på det fysiologiska (Alisic et. al. 2014; Cypress 2014; Fry et al. 

2014). Hogan et al. (2015) beskriver att sjuksköterskor fortfarande bär på minnen av 

situationer som påverkar dem. Sjuksköterskor på akutmottagningar har större behov av 

återkoppling och få bekräftelse på vad de har gjort är rättpga. att de utsätts för svåra 

situationer och möten i en större utsträckning.  

Hogan et al. (2015)samtWalker&Deacon(2015) beskriver mötet med döden. Hogan et al. 

(2015) beskriver däremot känslan av hjälplöshet i dessa situationer. Vilket uppkom när det 

inte fanns något mer att göra för patienten. Hogan et al. (2015) tog också upp att 

sjuksköterskor som intervjuades fortfarande var nära till gråt när de tänkte tillbaka på 

situationer när patienter dog. Vilket stärker vikten av Hogan et. al. (2015) med att 

sjuksköterskor behöver veta att de gjort sitt bästa. Sjuksköterskor som löser sin uppgift inne 

på ett akutrum kan distansera sig och endast se till det fysiologiska men att när någon har dött 

och personalen möter patienten så beskriver Hogan et al. (2015) att det inte går lika lätt att ta 

avstånd från känslorna.   

 

För att sjuksköterskan ska klara sina uppgifter och orka fortsätta så behöver debriefing 

prioriteras. Det viktigaste är att de kan prata igenom med sitt arbetslag men också att de har 

kollegor som kan möta tankarna som kommer. Sjuksköterskorna beskriver att det inte spelar 
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så stor roll av vem det var, utan att det fanns någon. Någon kan vara sjukhusprästen eller en 

socialarbetare. Personalen som inte hinner debriefing efter ett pass riskerar att bli nedstämda. 

Sjuksköterska beskrev att det kan leda till en depression (Hogan et al. 2015). Stärks av Wolf 

et al. (2016) som ser risker också i mötet mot patienterna då det har blivit för mycket för 

sjuksköterskorna. 

Lazarus och Folkman (1984) beskriver att alla reagerar olika i stressfulla situationer. Det finns 

varken en bra eller dålig coping utandet är så som de hanterar situationen. Sjuksköterskorna 

beskriver även hur de använder sig av emotionell coping utanför jobbet. De emotionella 

copingstrategierna är helt individuella. Författaren tror att det finns behov av att stödja 

personalen i deras emotionella strategi. Oavsett om det finns ont om tid att hantera enstaka 

situation så är de som arbetar på akutmottagningar utsatta för situation på situation. Detta 

stärks av Wolf et al. (2016). Wolf et al. (2016) beskriver att det behövs någon form av 

stödfunktion till sjuksköterskor på akutmottagningar. Författaren ser vikten i att de stödjer ny 

personal i emotionell coping.   

 

Det är en styrka att Hogan et al. (2015) frågar och beskriver hur sjuksköterskor försöker 

lämna "arbetet" när de är hemma. Ritualer som beskriver att sjuksköterskor då använder sig 

av musik, alkohol eller en lugn stund vid tv:n. Författaren ser att det inte en bra metod att 

använda alkohol som en egen copingstrategi men alkohol bedövar, samt bra att det tas upp att 

det används. Författaren observerat att det finns skuld och skam relaterat till användningen av 

alkohol som copingstrategi stärks av Wolf et al. (2016). 

Lowry (2012) beskriver hur sjuksköterskor kunde bli orolig om en anhörig såg nån insats som 

felaktig och att sjuksköterskorna vara rädda för att det kunde leda till en anmälan vilket kan 

kopplas ihop med att Alisic et. al.(2014) att upp att det va svårt att behandla barn när anhöriga 

visade misstro.Sjuksköterskor kunde inte minnas att anhöriga tagit någon form av skada när 

de var med under återupplivningsförsök men de diskuterade att de kan ha tagit skada av att se 

hur det går till, men att det troligen är till mer nytta.Det är en viktig aspekt som 

sjuksköterskorna tittar på och kan vara något som behöver i framtiden gå djupare in på. 

Anhörigas coping förbättras kontra hur upplevelsen sätter besvärliga minnen(Lowry2012).  

 

Samarbete mellan sjuksköterska och anhörig 

Hur viktig tiden är på en akutmottagning kan inte beskrivas tydligt nog. Fry et al. (2014) 

beskriver hur sjuksköterskor beskrev en bra anhörig som en som gav sjuksköterskan tid och 
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en dålig anhörig som kostade tid. Kan känna frustrationen som sjuksköterskorna känner då de 

har många patienter som de ansvarar för. Att en anhörig som inte är mycket närvarande ställer 

högre krav kan avslöja coping som den anhöriga bär på. Batista et. al. (2016) studie bekräftar 

däremot hur sjuksköterskor på akutmottagningar vill att anhöriga ska vara närvarande inne på 

akutrummen vid större insatser. Enkät på 233 sjuksköterskor visade att 76% av 

sjuksköterskorna intevill att anhöriga borde vara närvarande under återupplivning,14% tycker 

svarade att anhöriga kan vara närvarande och endast 0,9 % tycker att anhöriga bör absolut 

vara närvarande. Vid multitrauma tycker 75.5% av sjuksköterskorna att anhöriga inte bör vara 

närvarande vid patienten under omhändertagandet på akuten, 12% tycker att anhöriga kan 

vara närvarande och 0,9% tycker att anhöriga absolut bör vara närvarande. 

 

Fry et. al. (2014) tar upp att anhöriga ofta lämnade akutmottagningen så fort de kunde när 

patienten kommit in. Vilket gav frustration då sjuksköterskan inte hade någon som de kunde 

fråga om patientens normaltillstånd. Att en anhörig lämnar direkt kan vara en 

copingmekanism. Gallagher (2014) skriver om sjuksköterskors frustration då anhöriga inte 

förstår att på en akutmottagning så arbetar sjuksköterskan efter prioritering. Frustrationen är 

förståelig men undrar om det är rimligt att kräva förståelse hos anhöriga. Även då 

sjuksköterskor får klagomål på att det tar tid som gör att stressen och frustrationen ökar. 

Frustrationen hos sjuksköterskor kan tolkas som en ventilation på stressen. Fry et. al. (2013) 

beskrev sjuksköterskorna att de uppskattade anhöriga som satte patienten i främsta rummet 

och letade information som var adekvat. Det kan tolkas som att sjuksköterskan som att det 

kan vara höga krav de ställer på en anhörig. 

 

Anhörig som stöd/resurs/belastning 

Gallagher (2014) och Alisic et. al. (2014) beskriver att om sjuksköterskan möter anhöriga så 

är det lättare att den anhöriga kan stödja patienten. Kan sjuksköterskan även få anhöriga förstå 

vad patienten behöver, så kan sjuksköterskan hjälpa fler.Lowry (2012) beskriver anhöriga i de 

akuta situationerna och vikten av det. Det är viktiga delar att låta anhöriga se vad och hur det 

händer samt vikten av kunna hantera de anhörigas coping. Här använder sig de anhöriga av 

olika copingstrategier beroende på vilken strategi som fungerar för dem (Walker &Deacon 

2015; Hogan et. al. 2016). 
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Anhöriga till barn och ungdomar 

I mötet med anhöriga till barn och unga så framkommer det att anhörigas humör smittar 

patienten vilket är bra att ha kunskap om. Alisic et. al. (2014) tar upp vikten av att prata med 

den anhöriga, om den anhöriga klarar av en jobbig undersökning eller behandling så kan den 

anhöriga finnas med då ingreppet ska göras. Det är bra att förbereda anhöriga till barn och 

unga (Alisic et al. 2014). 

 

Sjuksköterskans känsla vid död och avsked 

Akutmottagningar är inte en bra plats att dö på enligt Hogan et al. (2015). Det höga trycket 

tillsammans med platsbristen gör det svårt att möta den döende patienten och anhöriga. När 

det kommer till att patienter avlider så kan det vara svårt då det är en stor del stress och akuta 

situationer som personalen behöver hantera (Alisic et al. 2014;Fry et al. 2014; Hogan et al. 

2015; Walker &Deacon 2015). En svårighet som sjuksköterskan möter är anhörigas 

förväntningar och reaktioner (Walker&Deacon 2015).Walker och Deacon(2015) beskriver att 

sjuksköterskan behöver skapa en plats som är avskilt från akutmottagningens stress. 

Sjuksköterskan ser det som ett sista mål i omhändertagandet av avliden att anhöriga som är på 

plats ska få möjligheten att ta farväl(Hogan et al. 2015).En del sjuksköterskor har svårt att 

möta anhöriga vid dödsfall vilket vissa sjuksköterskor då drog sig från att göra (Walker 

&Deacon 2015).Det sjuksköterskorna beskriver är Processorienterad coping.Sjuksköterskan 

tänker i en särskild situation. Sjuksköterskan försöker stödja patienten och anhöriga i själva 

situationen(Lazarus och Folkman 1984; Folkman et.al. 1986).   

 

Arbetsmiljöns påverkan i mötet med anhöriga 

Akutmottagningar kan vara så trånga att undersökningar tvingas göras i korridorer. 

Situationer beskrevs ibland varasåpressade att personalen hade behov av en vakt. Det var inte 

berusade personer som gjorde personalen rädda utan det var patienter och anhöriga. 

Undersökningar visade att anhöriga och patienternas frustration ofta uppkom pga. platsbrist 

och väntetider. Väntetiderna var förknippade med tiden för att träffa läkare och platsbristen 

var i väntan på att få komma till ett rum. Enligt sjuksköterskorna var största risken för hot och 

våld i triagen där sjuksköterskorna gör en första bedömning (Angland, Dowling,Casey 2014). 

Beckstrand et.al.(2012) studie visade att designen påakutmottagningar inte påverkar men att 

det behövdes till viss del fler rum för patienter och rum för anhöriga vid dödsfall.Det höga 

arbetstempot, bristen på rum samt för lite personal ger dåliga förutsättningar för personalen att 
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möta patienter och anhöriga mer psykosocialt(Alisic et. al. 2014; Fry et al. 2015; Hogan et. al. 

2016).  

Det är bra att personalen lättar på reglerna när det kommer till dödsfall och låter anhöriga få ta 

mer plats, vilket stärks av Svensksjuksköterskeförening(2017) som tar upp att 

sjuksköterskorna bör ta med anhöriga i särskilt känsliga fall (Walker &Deacon 2015). 

 

Kommunikationens betydelse i mötet med anhöriga och patienter 

Arbetsmiljön gör att det kan vara lätt att glömma den anhöriga (Cypress 2014). För vården så 

har informationen som anhöriga lämnar en stor betydelse. Patientens rättighet att ha en god 

kommunikation med sin sjuksköterska (Fry et al. 2014). Svensksjuksköterskeförening 

(2017b) tar upp att personal ska bemöta alla respektfullt inklusive hotfulla individer. 

Samtidigt så beskrivs arbetsmiljön så hektisk att sjuksköterskor inte hinner prata med 

varandra.Sjuksköterskor tycker att olika saker är viktiga(Angland, Dowling, Casey 2014; 

Cypress 2013). Svensk sjuksköterskeförening (2014) tar upp att SBAR är fastslaget som 

kommunikationsverktyg för att säkra informationen. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) 

beskriver att sjuksköterskan ansvarar för omvårdnadsprocessen och att det ska göras i samråd 

med patient och anhörig. Fry et. al. (2014) beskriver svårigheten när patient och anhörig säger 

olika saker. Alisic et al. (2014) trycker på en rak och tydlig kommunikation då det finns 

misstro från den anhöriga.  

Lazarus och Folkman (1986) Beskrev processorienterad coping. Detta är det viktigaste 

sjuksköterskan kan göra i sin profession, det vill säga,ta hand om patienten och den anhörige.  

 

Metoddiskussion  

Syftet var att Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av möten med anhöriga inom 

akutsjukvård. Samt den metodologiska aspekten var att granska valda artiklars urvalsmetod. 

Studien är en beskrivande litteraturstudie som ska gå igenom tidigare studier i valda området 

och sammanställa (Polit och Beck 2017). Databaserna Cinahl och Pubmed användes 

litteraturstudien. Databaserna riktas mot omvårdnad och medicin (Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström 2016). Polit och Beck (2017) presenterar flera databaser vilket gör att 

en svaghet i studien är att den innefattar endast två databaser. Författaren kan känna att det 

hade blivit svårarbetat om fler databaser än två hade använts. Begränsningarna ej mer än 10 

år, engelska, peer-reviewed och att komma åt artikeln via högskolan Gävle. Begränsningen på 

10 år kan ge en svaghet då det inte framkommer forskning som framkommit tidigare. En viss 

svaghet då artiklar som inte gick att komma åt via högskolan i Gävle fallit bort. Få 
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begränsningar ses som en styrka. Booleska termen AND ses som en styrka vilket gjort 

sökningen mer direkt riktad dock kan relevanta artiklar som saknat "märkning" fallit bort. 

Efter artiklarna granskades så kvarstod det nio artiklar vilket kan ses som en svaghet men då 

artiklarna granskades noggrant så ser författaren det som en styrka. Artiklarna var av både 

kvantitativ och kvalitativ ansats vilket ses som en styrka. Polit och Beck (2017) styrker att i en 

litteraturstudie är det lämpligt att ha med båda. Artiklarna har granskats av endast en författare 

vilket kan ses som en svaghet även om författaren försökt vara objektiv. Polit och Beck 

(2017) beskriver vikten av att det är flera författare och att författarna läser samma artiklar 

vilket ger fler infallsvinklar.  

 

Kliniska implikationer för omvårdnad 

Detta arbete har betydelse då författaren ser att sammanställning av den forskning som finns 

behövs. Sammanställa forskningen kring anhörigas stöd och krav inom vården och 

sjuksköterskornas coping kan ge en bild av hur sjuksköterskornas situation är. Genom att 

belysa dessa svårigheter så kan ge belägg för vad akutmottagningarna behöver. Genom att 

tillgodose dessa behov kan förbättra arbetsmiljön, förbättra situationen för anhöriga samt 

minska antalet sjuksköterskor som går in i väggen. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Forskningen beskriver att anhöriga ska vara med vid akuta situationer. Att studera hur 

akutmottagningar kan implementera ett projekt för att få anhöriga mer delaktiga och 

sjuksköterskorna mer positivt ställda till detta genom att vara mer trygg i den situationen.  

Alternativt så kan även forskarna studera hur olika copingstrategier som sjuksköterskor 

använder sig av och se hur det påverkar arbetet på akutmottagningar. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskans förutsättningar att använda sinacopingstrategier är sämre på 

akutmottagningar. Författaren ser att bearbetningsprocesser inte hinner hanteras färdigt innan 

nästa svårhanterliga situation kommer.Arbetsmiljön är därmed en viktig faktor som påverkar 

sjuksköterskans copingoch påverkar även mötet med anhöriga inom akutsjukvård. Anhöriga 

kan ge sjuksköterskan en ökad och minskad stressi arbetet. Samtidigt kan anhöriga vara ett 

stöd vid omvårdnaden och ge information till sjuksköterskan, vilket är en stor resurs. 
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