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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Att möta patienter och anhöriga är en stor del i sjuksköterskors arbete. 
Sjuksköterskor har som ansvarsområde att lindra lidande för patienten men även för dennes 
anhöriga. När en patient har avlidit finns det oftast sörjande anhöriga kvar och det torde vara 
en självklarhet för sjuksköterskor att finnas till hands även för dem. Trots att sjuksköterskor 
har detta som ansvarsområde känner många sig osäkra i mötet med anhöriga som befinner sig 
i sorg. Mer kunskap om mötet kan ligga till grund för hur sjuksköterskor kan hantera mötet 
med anhöriga. 
Syfte: Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever mötet med anhöriga vars nära avlidit 
på sjukhus. 
Metod: Litteraturstudie baserad på nio vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 
Analysering utifrån Graneheim och Lundmans (2008) tolkning av innehållsanalys. 
Resultat: Studien resulterade i två kategorier: upplevelser av känslomässig närvaro i mötet 
och upplevelser av svårigheter i mötet, med dess underkategorier att känna sig berörd, att 
känna närhet, att känna sig otillräcklig och att känna sig obekväm. Ur resultatet framkom det 
bland annat att erfarenhet gjorde det lättare att bemöta de sörjande anhöriga och att 
sjuksköterskorna kände att de behövde stöd och professionell handledning för att bättre kunna 
ta hand om sörjande familjer. Slutsats: Tidigare erfarenhet av att ha mött anhöriga i sorg 
upplevdes underlätta mötet med anhöriga. Sjuksköterskor behöver mer stöd och utbildning i 
att ta hand om anhöriga till avlidna. Sjuksköterskorna skulle till följd känna sig mer 
förberedda och bekväma i att möta de anhöriga och därmed skulle de anhöriga få ett 
aktningsvärt bemötande av sjuksköterskan i stunden när de mist sin nära. 

Nyckelord: Sjuksköterska, möte, anhöriga, sorg. 
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Inledning 
I sjuksköterskans arbete ingår det att vårda sjuka men även döende patienter vilket kan vara 

en påfrestande situation för sjuksköterskan (Henderson, 1982). I en studie av Peterson, 

Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, Kershek, Scherr, Ogi & Pincon (2010) beskrivs 

sjuksköterskor uppleva det oundvikligt att arbeta nära döden. Vidare betonar Peterson et al. 

(2010) att sjuksköterskor måste hålla en professionell distans till patienten för att klara av 

dennes död. Flera av sjuksköterskorna i studien av Peterson et al. (2010) använder sig av 

någon form av religiös tro för att orka arbeta med döden, en tro om att himlen väntar på 

patienten (ibid). Efter att patienten har avlidit finns det oftast sörjande anhöriga kvar som 

många gånger upplever känslor som hjälplöshet och maktlöshet, det torde därför vara en 

självklarhet för sjuksköterskor att finnas till hands även för dem (Lindholm, Rehnsfeldt, 

Arman & Hamrin, 2002). Enligt Reid, McDowell och Hoskins (2011) upplever 

sjuksköterskor det svårt och känslosamt i mötet med anhöriga vars nära avlidit. Warnock, 

Tod, Foster och Soreny (2010) menar att sjuksköterskor som tvivlar på sina färdigheter och 

känner brist på erfarenhet upplever sig mer osäkra på att möta anhörigas sorgereaktioner 

(ibid). Även en hög arbetsbelastning på sjukhus gör att sjuksköterskor upplever att de inte 

hinner ta hand om de anhöriga (Olofsson, Bengtsson & Brink, 2003). Det skulle kunna 

innebära att tiden för den enskilde anhörige krymper och det goda mötet går förlorat. Således 

är det troligt att det vid dödsfall ställs stora krav på sjuksköterskans profession för att skapa 

god kontakt med anhöriga. Det är därför angeläget att belysa hur sjuksköterskor upplever 

mötet med anhöriga i sorg för att klara av att ge tröst och lindra lidande. Sådan kunskap kan 

ligga till grund för hur sjuksköterskor kan hantera mötet med anhöriga. 

Bakgrund 

Mötet 
Möten med patienter och anhöriga är en stor del i sjuksköterskans arbete och Finch (2006) 

menar att det är kommunikation som ligger till grund för den professionella relationen mellan 

människor (ibid). Sjuksköterskans kommunikation med anhöriga sker inte bara genom 

språket, utan även genom tanke och handling (Moss, Moss, Rubeinstein & Black, 2003). I 

mötet med sörjande är det betydelsefullt att sjuksköterskor uttrycker sympati och respekt, inte 
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bara för den avlidne utan också för dennes familj (Collins-Tracey, Clayton, Kirsten, Butow, 

Tattersall & Chye, 2009). Berg och Danielson (2007) menar att ett ömsesidigt förtroende 

mellan sjuksköterska och anhöriga påverkar mötet positivt. Mötet kan påverkas negativt om 

sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med tid för patienter och anhöriga på grund 

av många andra arbetsuppgifter runt omkring som t.ex. administrativt arbete (Olofsson et al., 

2003). När anhöriga precis har mist sin nära är mötet med sjuksköterskan mycket viktigt för 

att få tröst och svar på frågor (Olsson, 1997). Reid et al. (2011) menar att anhöriga uppskattar 

sjuksköterskor som har ett vårdande och stödjande förhållningssätt och enligt International 

Council of Nurses, ICN:s, etiska kod är sjuksköterskors ansvarsområde att lindra lidande för 

individen, men även för dennes anhöriga (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). Trots att 

sjuksköterskor har detta som ansvarsområde menar Reid et al. (2011) att många känner sig 

osäkra i mötet med anhöriga som befinner sig i sorg (ibid). Berg och Danielson (2007) menar 

att sjuksköterskor har ett behov av stöd och vägledning för att hantera sina känslor och tankar 

efter att de mött lidande och tragedi hos patient och sörjande anhöriga (ibid). Många gånger 

kan det hjälpa att prata med sina kollegor men ibland är tillgången till en kurator stor hjälp 

(Spencer, 1994). Enligt Socialstyrelsen (2006) har personal som arbetar med vård av döende 

ett behov av kontinuerlig utbildning, handledning och stöd för att klara av mötet med de 

lidande (ibid). Att inte sjuksköterskor känner sig bekväma kan antas påverka mötet mellan 

sjuksköterska och anhöriga negativt.  

Sjuksköterskan på sjukhus 

Att vara sjuksköterska innebär att ha många skiftande arbetsuppgifter och ansvarsområden 

(Socialstyrelsen, 2005). Enligt ICN:s etiska kod finns det fyra grundläggande 

ansvarsområden för sjuksköterskor, att förebygga sjukdom, att främja hälsa, att återställa 

hälsa samt att lindra lidande. Det primära ansvaret för sjuksköterskor är att ge människor 

vård. Vården skall kunna erbjudas till individen och familjen (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2007). Arbetsmiljön på sjukhus är många gånger påfrestande och stressig vilket ofta innebär 

att sjuksköterskor inte har tillräckligt med tid för patienter och anhöriga (Olofsson et al., 

2003). Detta kan således innebära att patient och anhöriga inte upplever sig sedda eller hörda 

av sjuksköterskan. Sjuksköterskan bör kunna kommunicera med patienter, anhöriga, anställda 

och andra på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt (Socialstyrelsen, 2005). En stor del i 

sjuksköterskans arbete är att vårda patienter och deras anhöriga i livets slutskede. Hur 

sjuksköterskor förhåller sig till patienter och anhöriga påverkar i hög grad hur de kommer att 

uppfatta den vård som ges (Socialstyrelsen, 2006). Cullberg (2006) menar att sjuksköterskor 
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bör möta de sörjande med empati, kunskap och självkännedom. Det torde därför vara viktigt 

vilket förhållningssätt sjuksköterskan har gentemot patienter och anhöriga. 

Anhörig 
Enligt Jeppsson-Grassman (2003) är anhörigbegreppet ett mångtydligt begrepp som ibland 

kan vara svårtolkat, men anhörig innebär oftast en relation baserat på blodsband eller 

juridiska band (ibid). Sjuksköterskan möter i sin yrkesroll många anhöriga till patienter och 

helhetssyn i vården är enligt ICN:s, etiska kod att sjuksköterskan inte bara ser till patienten 

utan även till hans eller hennes familj (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007). Personkemi, 

engagemang och positiv attityd anses viktigt i mötet med patient och anhöriga (Berg & 

Danielson, 2007). I en stressande sjukhusmiljö upplever sjuksköterskor många gånger 

frustration för att de inte har tillräckligt med tid för de anhöriga. Konsekvenserna blir att 

sjuksköterskorna upplever att de inte gjort ett bra jobb och det leder till stress inombords, 

vilket skulle kunna innebära att de anhöriga inte får den tröst de behöver (Olofsson et al., 

2003). 

Eggenberger och Nelms (2006) menar att det innebär många känslor och upplevelser att vara 

anhörig till någon på sjukhus. Känslor som ångest, skyldighet, frustration och sorg är bara 

några att nämna. Vidare menar Eggenberger och Nelms (2006) att det är frustrerande för 

anhöriga att inte veta vad som skall ske och de anhöriga upplever många gånger 

sjukhusvistelsen som en enda lång väntan. En väntan på information om vad som kommer att 

ske, väntan på att något mer skall hända med deras nära och en väntan på att mardrömmen 

skall gå över, om den någonsin gör det. Anhöriga uppskattar sjuksköterskor som kan besvara 

deras frågor och ger ärliga svar samt informerar om vad som skall hända deras nära (ibid). 

Enligt Eggenberger och Nelms (2006) förstår anhöriga att sjuksköterskan primärt skall vårda 

den sjuka men uppskattar om hon även tar sig tid och finns till hands även för dem. Vidare 

menar Eggenberger och Nelms (2006) att anhöriga uppskattar om de får vara delaktiga i 

vården eftersom de då upplever sig mindre sårbara. Finch (2006) menar att sjuksköterskan 

bör vara omtänksam, varm, vänlig, professionell, empatisk, ärlig, kunnig och vara en god 

lyssnare (ibid). Det torde därför vara betydelsefullt att sjuksköterskor känner sig trygga och 

har möjlighet att ta sig tid i mötet med anhöriga för att kunna ge trygghet, lekande och 

ansande så som det beskrivs av Eriksson (1987). 
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Sorgeprocessen 
Cullberg (2006) menar att när någon mist en anhörig reagerar många med chock, förnekelse 

och akut ångest. Sorgeprocessen kan delas in i fyra faser; chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen (ibid). Olsson (1997) anser det viktigt att 

sjuksköterskor har kännedom om de olika reaktionsfaserna så att inte stöd till anhöriga uteblir 

på grund av okunskap (ibid). På sjukhus är det troligt att det är i chockfasen och 

reaktionsfasen som sjuksköterskan möter de anhöriga Chockfasen är den fas som kommer 

först i sorgeprocessen och kan vara från en kort stund till några dygn. Den drabbade kan 

uppleva ett stort kaos inombords och reagera på olika sätt. När sorg upplevs finns det inget 

reaktionssätt som är rätt eller fel, sorgen kan innefatta känslor som ledsamhet, ilska, oro, 

rädsla och hopplöshet. En del drabbade undviker kommunikation med andra människor 

(Cullberg, 2006 ; Love, 2007).  

När den drabbade har börjat förstå vad som har hänt har reaktionsfasen påbörjats. Denna fas 

kan pågå i veckor. Ofta ställer sig sörjande frågan ”varför?” och förnekar det som har hänt. 

Försvarsmekanismer som är omedvetna kan förekomma hos de sörjande som t.ex. projektion 

och isolering. Med projektion menas att den drabbade lägger skulden på någon annan, 

vanligtvis vårdpersonal. Isolering innebär att den drabbade inte visar några känslor, dock kan 

känslorna komma senare och då i större omfattning (Cullberg, 2006).  

Bearbetningsfasen börjar när den sörjande har börjat bearbeta händelsen. Denna fas kan pågå 

i allt från några veckor till ett halvår. Om den sörjande inte har övergått till bearbetningsfasen 

inom rimlig tid kan professionell hjälp vara nödvändig. Detta kan visa sig genom att den 

sörjande fortfarande förnekar det som har hänt och inte går vidare i livet (Cullberg, 2006). 

Nyorienteringsfasen börjar när den sörjande går vidare i livet. Förlusten finns kvar men 

påverkar inte de dagliga aktiviteterna. Nyorienteringsfasen är inte övergående utan fortlöper 

resten av livet (Cullberg, 2006). 

Eriksson (1994) menar att sorg och sörjande är en form av lidande, skuld och smärta och kan 

finnas hos de anhöriga som stått nära den avlidna (ibid). Enligt Olsson (1997) är en del 

anhöriga inte öppna för att ta emot stöd direkt efter förlusten av en anhörig. Detta kan bero på 

krisreaktioner, men också behovet av integritet vid den specifika situationen. Enligt SOSFS 

1996:29 har vårdpersonal ett ansvar att ha god kännedom om olika slags reaktioner som kan 

förekomma hos anhöriga när de mist sin nära (ibid). Olsson (1997) hävdar att anhöriga anser att 
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personalen inte alltid har kunskap om krisreaktioner och att de därmed inte kan erbjuda stöd 

för att kunna tillgodose de anhörigas behov (ibid). I sorgeprocessen kan sjuksköterskan lindra 

för de sörjande genom att ge stöd och uppmuntran, men även genom att visa engagemang och 

empatisk förmåga (Love, 2007). Enligt Olsson (1997) minskar smärtan av förlusten hos de 

anhöriga om de får ett bra stöd. De anhöriga upplevde att känslorna var mindre betungande 

om någon annan fanns där för dem. Vidare menar Olsson (1997) att stödet till de anhöriga 

gav en känsla av trygghet och bidrog till en bättre copingförmåga hos de anhöriga. Cullberg 

(2006) menar att när de anhöriga är i chockfasen är det viktigt med ett gott omhändertagande, 

att finnas där för de anhöriga och inte lämna dem ensamma (ibid). Således skulle det kunna 

vara av betydelse att sjuksköterskan klarar av att bemöta de anhöriga i situationer där de mist 

sin nära. 

Teoretisk referensram 
Det kan antas att sjuksköterskor hamnar i situationer där det behöver tas hand om sörjande 

familjer. Vårdandets grund för att lindra lidande är tron, hoppet och kärleken (Eriksson, 

1994). Med tro och hopp relaterar Eriksson (1987) till framtiden och att den bär med sig 

något positivt. Kärleken är det som utgör en bro mellan sig själv och sina medmänniskor. När 

sjuksköterskan har en tro på sig själv visar det sig genom hennes handlingar (ibid). Således är 

det troligt att sjuksköterskan kan känna sig starkare i en situation där hon skall ge stöd åt de 

anhöriga. Eriksson (1987) menar att det inte finns någon som kan utföra ett gott arbete med 

hängivenhet om inte känslan av viljan finns inombords (ibid). Genom sjuksköterskans sätt att 

ansa, leka och lära anpassar sig sjuksköterskan i nya situationer och kan erhålla nya 

handlingsmöjligheter (Eriksson, 2000). Detta skulle kunna vara av betydelse då en patient 

avlider oväntat och de anhöriga behöver tas om hand. Ansa är ett uttryck för kärlek och 

innebär att omsorgsfullt bry sig om någon, det torde vara av stor vikt i mötet med de anhöriga 

(ibid). Eriksson (2000) menar att leka är ett beteendemönster och en naturlig del i 

professionell vård. Med professionell vård menas att sjukvårdspersonal ger vård och utgår 

från den enskildes behov. I leken finns övning, prövning, lust, skapande och allvar. Att ansa, 

leka och lära innebär att tro på sig själv och låta det naturliga inombords komma fram (ibid). 

Detta skulle kunna visa sig genom att sjuksköterskan vågar visa sina känslor i mötet med 

sörjande familjer. Genom förmågan att ansa, leka och lära kan vi ge oss själva och andra tro, 

hopp och kärlek (Eriksson, 2000). Om sjuksköterskan bemöter anhöriga enligt Erikssons 

omvårdnadsteori borde det finnas förutsättningar att sjuksköterskan har en tro på sig själv och 

uppträder respektfullt, lyhört och empatiskt. 
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Syfte 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskor upplever mötet med anhöriga vars nära avlidit på 

sjukhus. 

Metod 
För att besvara studiens syfte genomfördes en litteraturstudie. Det innebär att kritiskt granska 

forskning som redan finns inom ett valt område och därefter sammanställa litteraturen (Polit 

& Beck, 2008). Litteraturstudien syftar även till att öka författarnas förståelse om vad som 

redan är forskat inom området (Forsberg & Wengström, 2008). I föreliggande studie 

inkluderades endast vetenskapliga artiklar med kvalitativ design. Artiklar med kvalitativ 

ansats valdes för att kvalitativ metod lämpar sig då forskaren söker svar på hur människor 

tänker, känner, upplever, behov, åsikter och/eller önskemål (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006). Kvalitativ ansats var relevant eftersom syftet var att belysa sjuksköterskors 

upplevelser. Genom kvalitativ metod var författarna i föreliggande studies avsikt att nå 

förståelse (ibid). 

Datainsamling 
Sökningar av artiklar gjordes i databaserna Cinahl, Medline, PsycINFO och sökmotorn 

PubMed. Författarna i föreliggande studie strävade efter att söka i så många databaser som 

möjligt, för att hitta relevanta artiklar inom sitt sökområde (Willman et al., 2006). Medline är 

en primär databas och innehåller vetenskapliga artiklar inom områden som medicin och 

omvårdnad. Cinahl är en databas som huvudsakligen innehåller tidskrifter inom omvårdnad 

och PsycINFO innehåller artiklar inom olika psykiatriska områden. PubMed är en databas 

som är gratis för allmänheten och använder sig av samma MeSH termer (Medical Subject 

Headings) som databasen Medline (Willman et al., 2006; Polit & Beck, 2008). Willman et al. 

(2006) menar att utöver de sökningar som gjorts i databaser bör sökningarna även 

kompletteras med manuell sökning (ibid). Manuell sökning gjordes med hjälp av artiklars 

referenslistor för att få ytterligare referenser, men inga nya fynd påvisades (Friberg, 2006). 

Under samtliga sökningar användes Headings/ MeSH –termer/ thesaurus som ger ett 

konsekvent sätt att hämta information på, med hjälp av ämnesindelad ordlista och termer som 

står för samma begrepp ( Polit & Beck, 2008). Headings/ MeSH-termer/thesaurus och 

fritextsökningar som användes var: Grief, Family, Nurses, Professional role, Nursing role, 
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Bereavement, Death, Experience*, Bereaved Family, Death and Dying, Relative, Bereaved 

relative, Death Sudden.  

 

Booleska sökoperatorer användes för att kombinera ihop olika söktermer. De vanligaste 

sökoperatorerna är OR, AND och NOT (Willman et al., 2006). I den här litteraturstudien 

användes sökoperatorn AND för att sökningen skulle fokusera till ett mer avgränsat område. 

Sökoperatorn OR breddar sökningen genom att resultatet kan innehålla både den ena 

söktermen och den andra, men även båda tillsammans, denna sökoperator valdes bort 

eftersom den gav ett för stort antal artikelträffar som inte svarade mot studiens syfte (ibid). 

 

Urval 

Inklusionskriterier som användes var: kvalitativa artiklar, artiklar publicerade mellan årtal 

1997-2012, ur ett sjuksköterskeperspektiv, på sjukhus, peer-reviewed, skrivna på engelska, 

tillgängliga i fulltext och skulle svara mot föreliggande studies syfte. Artiklar från hela 

världen valdes att inkluderas eftersom sjuksköterskors upplevelser av att möta anhöriga i sorg 

troligtvis är liknande i alla länder. Det användes peer-reviewed artiklar eftersom de blivit 

vetenskapligt granskade innan publicering av experter inom området (Willman et al., 2006). 

Artiklar som var skrivna på engelska valdes för att författarna lättare skulle kunna granska 

dem. 

Sökningarna som gjordes gav många träffar på vetenskapliga artiklar i de olika databaserna. I 

artiklar där titeln stämde överens med studiens syfte lästes abstract igenom, uppskattningvis 

40. Sammanlagt hittades 21 artiklar där abstracten överensstämde med denna studies syfte. 

Artiklarna lästes i sin helhet, men med fokus på resultatdelen och nio som svarade mot 

studiens syfte sparades. De övriga 12 förkastades eftersom de inte svarade helt mot denna 

studies syfte eller inklusionskriterier. Sökningarna redovisas i bilaga 1.  

 

I samband med forskning skall kvalitetskrav ställas på de artiklar som väljs för analys 

(Friberg, 2006). I denna studie kvalitetsgranskades författarna tillsammans nio artiklar, enligt 

Willman et al. (2006) mall för granskning av artiklar med kvalitativ ansats, se bilaga 2. 

Bedömningen av artikeln ger en poängsumma som sedan räknas om i procent, därefter kan 

forskarna bestämma graden av kvalitet (ibid). Författarna diskuterade bedömningen och förde 

gemensamma protokoll för att få fram en poängsumma till varje enskild artikel. Resultatet 

blev sju artiklar av hög kvalité och två artiklar av medel kvalité. De artiklar med medel 
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kvalité valdes för att deras resultat svarade mot denna studies syfte. Artiklarna redovisas i 

bilaga 3. 

Analys 
De nio inkluderade artiklarnas resultatdel analyserades efter Graneheim och Lundmans 

(2008) tolkning av innehållsanalyser för kvalitativa metoder. Graneheim och Lundmans 

(2008) analys innefattar fem steg, meningsenhet, kondenserad meningsenhet, kod, 

underkategori och kategori. Dessa begrepp används för att beskriva analysprocessen. 

Författarna läste igenom resultatdelen i artiklarna flera gånger var för sig och skrev ner de 

meningsenheter som svarade mot studiens syfte. Därefter jämfördes och diskuterades 

meningsenheterna. En meningsenhet innebär den meningsbärande delen av texten. Det kan 

vara ord, meningar och textstycken som hör ihop genom sitt sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2008). Det togs ut 46 meningsenheter som lades in i en tabell i ett word dokument, 

detta steg gjordes gemensamt av båda författarna. Författarna diskuterade meningsenheterna, 

därefter kondenserades texten och översattes till svenska gemensamt av författarna. 

Kondensering gjordes för att texten skulle göras kortare utan att förlora sin kärna, den blev då 

mer lätthanterlig (ibid). Därefter sattes en kod på varje kondenserad meningsenhet. Att koda 

menas att en etikett sätts på en meningsenhet och gör innehållet mer kortfattat. Genom att 

samla ihop koder som har ett liknande innehåll görs kategorier (Graneheim & Lundman, 

2008). Koderna jämfördes och de med likartat innehåll sammanfördes till kategorier. Det 

resulterade i fyra underkategorier, att känna sig berörd, att känna närhet, att känna sig 

otillräcklig och att känna sig obekväm. Författarna diskuterade och gick ständigt tillbaka till 

ursprungsmeningen och jämförde koder med meningsenheter, detta för att författarna skulle 

hålla sig så nära som möjligt till den ursprungliga texten och inte snedvrida den. Detta 

resulterade i fyra underkategorier och två kategorier. Se exempel på innehållsanalys tabell 1.  
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Tabell 1: Exempel på analysförfarandet. 

 

Etiskt övervägande 
Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) skall 

forskning utföras på ett sådant sätt att människovärdet respekteras. Vid etikprövning skall 

hänsyn tas till mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Människans välbefinnande 

skall prioriteras framför vetenskapens behov (ibid). Samtliga artiklar som har använts i 

studien har genomgått en etisk granskning av författarna med hjälp av Willman et al. (2006) 

kvalitetsgranskningsprotokoll där en av punkterna är etiskt resonemang, se bilaga 2. 

Resultat 
Resultatet presenteras utifrån de två kategorierna som framkom ur analysen: Upplevelser av 

känslomässig närvaro i mötet och Upplevelser av svårigheter i mötet och med dess 

underkategorier som även framhåller motsatserna: att känna sig berörd, att känna närhet, att 

känna sig otillräcklig och att känna sig obekväm. Citat presenteras för att läsaren skall få 

möjlighet att bedöma resultatets giltighet och trovärdighet. 

 

Upplevelser av känslomässig närvaro i mötet 
Kategorin upplevelser av känslomässig närvaro i mötet utgörs av de två underkategorierna: 

Att känna sig berörd och Att känna närhet.  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Nurses were 
emotionally effected 
by their experience 
of caring for 
suddenly bereaved 
relatives. 

SSK kände sig 
känslomässigt 
påverkade av att ta 
hand om plötsligt 
sörjande familjer . 

Känsla av att bli 
berörd 

Att känna sig berörd  
 
 
 
 
Upplevelser av 
känslomässig 
närvaro i mötet 
 

I felt that I really 
shared in their 
painful experience. 

Jag kände att jag 
verkligen delade 
deras smärtfulla 
upplevelse. 

Känner med de 
anhöriga 

Att känna närhet 

I was a real friend of 
the family so it was 
hard, really hard 
when her dad died.  

Jag blev som en vän 
till familjen, så det 
var riktigt jobbigt 
när hennes far dog.  

Nära kontakt Att känna närhet 



 

 13 
 

Att känna sig berörd 

Sjuksköterskor kände sig känslomässigt påverkade av att möta anhöriga i sorg. De upplevde 

att det var okej att visa känslor som att gråta tillsammans med de anhöriga. Sjuksköterskorna 

kände sig upprörda och ledsna när de delade sorgen med de anhöriga. 

”I really felt sorry for the patient´s daughter; I mean she had nobody else 

but her mum. She was obviously devastated when she eventually died…” 

(Stayt, 2007, s.626) 

Det framhölls att sjuksköterskor upplevde sig berörda i mötet med sörjande familjer. Många 

av sjuksköterskorna upplevde empati med de anhöriga men påpekade att det endast gick att 

föreställa sig familjens smärta och hur det skulle kännas i deras situation. Sjuksköterskor 

kände att mötet med sörjande anhöriga gav tillfälle att visa omtanke och bry sig om genom att 

erbjuda något att dricka eller att krama om.  

Att känna närhet 

Sjuksköterskor upplevde nära kontakt med familjer som de hade spenderat mycket tid med. 

En del familjer kände sjuksköterskor en särskild närhet till och ville verkligen finnas till 

hands när deras anhörig avlidit. Flera sjuksköterskor beskrev att de kunde känna den sorg 

som familjer upplevde, eftersom de tagit hand om deras anhörig under hela sjukhusvistelsen 

och kommit dem nära. ”I felt that I really shared in their painful experience” (Stayt, 2009, s. 

1270). Sjuksköterskor upplevde mötet med de anhöriga som känslosamt och en möjlighet att 

säga adjö till dem. 

Upplevelser av svårigheter i mötet 
Kategorin upplevelser av svårigheter i mötet utgörs av de två underkategorierna: Att känna 

sig otillräcklig och Att känna sig obekväm. 

Att känna sig otillräcklig 

Sjuksköterskor som inte kände sig tillräckligt utbildade i att ta hand om anhöriga upplevde 

det som ett stort problem. Flera sjuksköterskor upplevde att erfarenhet och kunskap gjorde 

det lättare att möta de anhöriga. Den praktiska erfarenheten som sjuksköterskor erfor gjorde 

att de upplevde det enklare att ta hand om sörjande familjer. Sjuksköterskor uttalade att de 

kände rädsla och osäkerhet för att ta hand om plötsligt sörjande anhöriga. Sjuksköterskor 

kände att de inte visste vad de skulle säga eller göra i mötet med de anhöriga, utan lämnade 



 

 14 
 

över det till en annan kollega. En del sjuksköterskor upplevde att de inte visste vad de skulle 

säga till familjer på grund av för lite erfarenhet. 

”I had just finished the career (training) and had no experience at all. I 

had no clue about what to say to the family. I was crying…I thank heaven 

because now I face such experiences with more strength.” (Socorro, 

Tolson & Fleming, 2001, s. 565) 

 

 I situationer där patienten avlidit plötsligt kände sig sjuksköterskor osäkra på vad de skulle 

säga till de anhöriga och det medförde känslor som skam, skuld och att känna sig som en 

idiot. En sjuksköterska uttryckte sin ångest för att ta hand om sörjande människor såhär:  

”I don´t like anybody to die on me, even if that´s what they should be 

doing…I don´t like having to deal with grieving people…I would rather it 

happened to the other shift.” (Hinderer, 2012, s.255)  

Brist på resurser gjorde att sjuksköterskor kände sig otillräckliga på att ta hand om sörjande 

familjer. Sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga och kunde inte tillmötesgå de anhörigas 

behov utan ansåg att de istället behövde professionell hjälp. En sjuksköterska uttrycker sig 

såhär: ” I felt that it was beyond what I couldn´t offer and I felt suffocated…” (Stayt, 2007, s. 

626) 

 

Sjuksköterskor upplevde det viktigt att stödja och ta hand om familjer som har mist en 

anhörig, men en del sjuksköterskor kände att de behövde stöd och professionell handledning 

för att bli bättre på att ta hand om sörjande familjer. Sjuksköterskorna upplevde det lika 

viktigt att få stöd själva som att ge stöd till de anhöriga. 

Att känna sig obekväm 

Sjuksköterskor kände sig obekväma och upplevde det svårt att bemöta anhöriga som inte 

kunde hantera eller acceptera döden. Då patienten avlidit plötsligt och oväntat upplevde sig 

sjuksköterskor dåligt förberedda och obekväma på att ta hand om sörjande familjer. Om det 

inte funnits tid att etablera en relation till de anhöriga upplevde sjuksköterskor det som 

obekvämt att möta dem. Det framhölls även att sjuksköterskor upplevde det svårt att föra en 

dialog med de sörjande anhöriga om de var dåligt förberedda på att ta hand om dem. 
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Sjuksköterskor upplevde sig mer förberedda på att ta hand om sörjande anhöriga när 

dödsfallet var väntat. Ju mer erfarna sjuksköterskorna var desto mer bekväma upplevde de 

mötet med de anhöriga. En del situationer kunde göra så att sjuksköterskor kände sig mer 

bekväma, exempelvis;  

“One nurse said, after having dressed a dead mother together with a 

daughter: she (the daughter) explained so much, she was so open. I got 

the answers to so many questions and I did not feel so empty and strange 

inside as I usually do when someone dies so quickly.” (Söderström, 

Benzein & Saveman, 2003, s.188) 

Diskussion 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie gjordes med avsikt att belysa hur sjuksköterskor upplever mötet med 

anhöriga vars nära avlidit på sjukhus. Valet av att göra en litteraturstudie var relevant 

eftersom kunskap samlas in från tidigare forskning och detta ger en överblick av vad som 

redan är forskat inom området (Forsberg & Wengtröm, 2008). Utifrån studiens syfte 

användes kvalitativa artiklar för att undersöka känslor, reaktioner och upplevelser (Willman 

et al., 2006). En litteraturstudie valdes för att en stor mängd data kunde samlas in på 

någorlunda kort tid jämfört med en empirisk studie där datainsamlingen troligtvis hade tagit 

längre tid. En annan fördel var att författarna ansåg sig vara mer bekanta med litteraturstudier 

jämfört med att göra en empirisk studie. 

I de olika databaserna fanns det svårigheter att hitta vetenskapliga artiklar som svarade på 

syftet, därför genomfördes även manuella sökningar via referenslistor i artiklar. Manuella 

sökningar gjordes för att komplettera sökningen (Willman et al., 2006). Samma artiklar 

återkom i de olika databaserna som de manuella sökningarna och enligt Polit och Beck 

(2008) kan detta ses som datamättnad, vilket innebär att sökningar inte ger någon ny 

information. Sökorden och inklusionskriterierna som användes i studien var relevanta till 

syftet och hade konsulterats med bibliotekarien på Blekinge Tekniska Högskola. Sökorden 

kombinerades för att inte gå miste om någon relevant litteratur (Willman et al., 2006). 

Samma artiklar uppkom i Cinahl och PsycINFO vilket bekräftar att sökorden var relevanta. 

Detta kan enligt Willman et al (2006) ses som hög tillförlitlighet på sökningarna. 
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Svårigheter med att hitta artiklar som svarade på syftet gjorde att författarna övervägde om 

inte en empirisk studie hade gjort att föreliggande studie hade haft högre validitet. Friberg 

(2006) menar att en fördel med att göra en empirisk studie är att författarna kunde kommit 

deltagarna närmre och fått djupare svar.  

Ett av de inklusionskriterier som användes var att studierna skulle vara publicerade mellan 

årtal 1997-2012. Årtalen valdes för att kontexten har betydelse för studiens resultat, studier 

från tidigare årtal speglar möjligen en annan kontext som att arbetsmiljön kan ha sett 

annorlunda ut och därmed inverkat på upplevelsen. Avgränsningen på årtalen gjordes för att 

få relativt uppdaterad forskning inom området och Willman et al (2006) menar att forskning 

är under ständig utveckling. Då det var svårt att hitta artiklar som svarade mot denna studies 

syfte valdes att inte göra några geografiska avgränsningar. Detta kan möjligtvis ha påverkat 

resultatet negativt på grund av att arbetsmiljön kan variera i olika länder. Nio artiklar 

användes i föreliggande studie, artiklarna härstammade från Sverige, Kansas, Spanien, 

England och USA. Samtliga artiklar grundades på att belysa sjuksköterskors upplevelser. 

Spridningen skulle kunna innebära att sjuksköterskors upplevelser blivit belysta utifrån 

erfarenheter i olika länder.  

I sökningarna användes endast sökoperatorn AND för att sökningarna skulle avgränsas 

(Willman et al., 2006). Vidare menar Willman et al (2006) att sökoperatorn OR gör att 

sökning av litteratur breddas. I den här studien användes inte sökoperatorn OR för att det 

resulterade i ett för stort antal artikelträffar och gjorde det ohanterligt för författarna att hitta 

artiklar som svarade mot denna studies syfte. Att utesluta sökoperatorn OR kan ha fått till 

följd att intressanta artiklar som skulle kunnat svara på föreliggande studies syfte har 

försummats.  

Vid kvalitetsgranskningen av artiklarna gjorde författarna tillsammans en bedömning av 

artiklarnas kvalité med hjälp av Willman et al. (2006) granskningsprotokoll. Det är 

författarna som ger en poängsumma till artiklarna och bestämmer deras kvalité (ibid). 

Artiklarna skulle kunna fått en annan kvalitetsbedömning än den som författarna kommit 

fram till om någon annan författare hade granskat dem, eftersom texten i artiklarna tolkas 

subjektivt (ibid). 

Graneheim och Lundmans (2008) beskrivning av innehållsanalys har skapat gynnsammare 

förutsättningar för författarna i det systematiska arbetet med att plocka ut meningsenheter 

som i analysförfarandet blivit till kategorier. Det har underlättat för att beskrivningen av 
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innehållanalysen varit lättförståelig. Meningsenheterna plockades ut var för sig av författarna 

och diskuterades sedan tillsammans för att uppnå samstämmighet av texten. De övriga stegen 

i analysförfarandet har hela tiden diskuterats och gjorts gemensamt av författarna. Denna 

kommunikation mellan författarna gör studien mer valid. Enligt Graneheim och Lundman 

(2008) ses en studie mer trovärdig när författarna har diskuterat och uppnått samstämmighet. 

Enligt Graneheim och Lundman (2008) får inte meningsbärande enheter passa in i två eller 

flera kategorier, inte heller falla mellan två kategorier. Författarna upplevde ibland att det var 

svårt att särskilja koder kontra kategorier eftersom de passade in i varandra, vilket Graneheim 

och Lundman (2008) påpekar är ett vanligt fenomen då textens innehåll handlar om 

människors upplevelser och kan passa in i flera kategorier (ibid). Detta kan innebära att 

kategoriseringen möjligtvis kan ses ur flera synvinklar. 

Artiklarna som analyserats var skrivna på engelska. Meningsenheterna översattes till svenska 

vid kondenseringen. Då engelska inte är författarnas modersmål kan det föreligga en risk att 

något ord blivit felaktigt översatt vid detta förfarande. För att motverka detta så har ett 

engelsk-svensk lexikon använts då något ord varit oklart. 

Som teoretisk referensram användes Katie Erikssons omvårdnadsteori för att hennes teori inte 

endast riktar sig till omvårdnad utan även till sjuksköterskans egenskaper och tillit till sig 

själv. Katie Eriksson (1987) menar att sjuksköterskan kan se helheten, kropp och själ och det 

kan antas att sjuksköterskan genom sitt förfarande kan möta de anhörigas smärta och sorg. 

Resultatdiskussion 
Syftet med föreliggande studie var att belysa hur sjuksköterskor upplever mötet på sjukhus 

med anhöriga vars nära avlidit på sjukhus. Då denna upplevelse är högst individuell har ändå 

liknelser setts på sjuksköterskors upplevelser.  

 

I studiens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde sig känslomässigt påverkade i 

mötet med sörjande anhöriga, det stämmer överrens med Reid et al. (2011) som menar att 

sjuksköterskor upplever mötet svårt och känslosamt (ibid). Känslor som påvisades i resultatet 

var att sjuksköterskor kände sig ledsna och upprörda i mötet med sörjande familjer. En del 

sjuksköterskor upplevde att de vågade gråta tillsammans med de anhöriga. Detta kan kopplas 

till Erikssons omvårdnadsteori där Eriksson (2000) menar att sjuksköterskor bör låta det 

naturliga inombords komma fram genom att visa sina känslor (ibid). Cullberg (2006) menar 

att det är viktigt att sjuksköterskan finns där för anhöriga vars nära precis avlidit. Resultatet 
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visade att sjuksköterskor kände att mötet med anhöriga gav dem en möjlighet att visa 

omtanke, vilket skulle kunna ses som att sjuksköterskor finns till hands för de anhöriga. Moss 

et al. (2003) anser att sjuksköterskor inte bara behöver visa omtanke genom språket utan även 

genom tanke och handling (ibid). Resultatet visade att en del sjuksköterskor visade sin 

omtanke till de anhöriga genom att erbjuda dem något att dricka eller ge dem en kram, vilket 

stämmer överens med Collins-Tracey et al. (2009) som betraktar mötet med de anhöriga som 

en möjlighet för sjuksköterskor att uttrycka sympati och respekt. 

 

Att lindra lidande är enligt Eriksson (1994) en av vårdandets grundstenar. I resultatet 

framkom det att sjuksköterskor kände starkare band till familjer som de spenderat mycket tid 

med. Sjuksköterskor beskrev att de kunde känna den sorg som de anhöriga upplevde eftersom 

de hade fått en nära kontakt. Eriksson (1987) menar att det är kärleken till sina medmänniskor 

som gör att sjuksköterskor får ett starkare band till en del familjer (ibid). Utifrån detta kan det 

skönjas ett samband med vilken närhet sjuksköterskan har till familjen och hur hon upplever 

mötet. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskor på grund av brist på resurser upplevde sig 

otillräckliga eftersom de inte alltid kunde tillmötesgå de anhörigas behov. Olofsson et al. 

(2003) menar att det är hög arbetsbelastning på sjukhus och att sjuksköterskorna upplever att 

de inte alltid har tid och resurser för att ta hand om anhöriga. Eriksson (1987) anser att 

anhöriga har lättare att gå vidare i sin sorg om sjuksköterskan tar sig tid att lyssna och 

bekräftar dem (ibid). Således skulle det kunna ge följder i sorgearbetet för de anhöriga 

eftersom sjuksköterskor upplever att det inte finns tillräckligt med resurser för att ta hand om 

dem. 

 

Ett viktigt fynd som framkom i resultatet var att det fanns sjuksköterskor som inte kände sig 

tillräckligt utbildade i att ta hand om sörjande anhöriga och upplevde det som ett stort 

problem. Det kan ses som en indikation på att sjuksköterskor behöver mer utbildning på att ta 

hand om sörjande anhöriga. Det framkom även i resultatet att erfarenhet och kunskap gjorde 

det enklare att möta anhöriga och detta framhäver även Warnock et al. (2010) som menar att 

sjuksköterskor som tvivlar på sina färdigheter och känner brist på erfarenhet upplever sig mer 

osäkra på att möta anhörigas sorgereaktioner (ibid). Sjuksköterskor upplevde rädsla och 

osäkerhet i att möta sörjande anhöriga och det kan ses i samband med brist på erfarenhet och 

kunskap. Eriksson (1987) menar att sjuksköterskan bör ha en tillit och tro på sig själv för att 
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klara av att bemöta anhöriga. Resultatet i studien visade att en del sjuksköterskor inte visste 

vad de skulle säga till de anhöriga och såg hellre att en annan kollega tog över. Utifrån detta 

är det svårt att dra slutsatser men det skulle kunna betyda att det har att göra med 

sjuksköterskors erfarenhet och kunskap. 

 

Love (2007) menar att sjuksköterskor som kan ge stöd och visa empatisk förmåga skulle 

kunna lindra lidandet för de anhöriga som mist någon. Reid et al. (2011) påvisar att 

sjuksköterskor som har ett stödjande och vårdande förhållningssätt uppskattas av anhöriga 

(ibid).  I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde det betydelsefullt att kunna stödja 

familjer men de upplevde även att de själva behövde stöd för att klara av att ta hand om 

sörjande familjer. Detta skulle kunna indikera på att sjuksköterskor behöver mer stöd och 

professionell handledning för att bli bättre på att ta hand om sörjande familjer.  

Ur resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde sig obekväma och hade svårt att 

samtala med anhöriga om de var dåligt förberedda på att ta hand om dem. Anledning till att 

de kände sig oförberedda kunde vara att dödsfallet skett plötsligt och oväntat. Reid et al. 

(2011) bekräftar att sjuksköterskor känner sig obekväma i mötet med sörjande anhöriga trots 

att de har det som ett ansvarsområde. Då Reid et al. (2011) anser att sjuksköterskor känner sig 

obekväma i mötet med sörjande anhöriga skulle det kunna anknytas till att sjuksköterskor 

varit dåligt förberedda inför mötet. 

Slutsats 
Föreliggande studie redogör för sjuksköterskors upplevelser i mötet med anhöriga vars nära 

avlidit på sjukhus. Det framkom att sjuksköterskor blir mer känslomässigt påverkade om de 

etablerat en relation med familjen. Relationen som sjuksköterskor och anhöriga har inverkar 

på mötet mellan dem, även sjuksköterskors känslor och kunskap påverkar hur de upplever 

mötet. Resultatet visade också att sjuksköterskor som hade erfarenhet och kunskap upplevde 

det lättare att bemöta anhöriga. Det visade sig också ur resultatet att sjuksköterskor många 

gånger upplevde att de behövde stöd själva för att orka ge stöd till de anhöriga. En slutsats 

som kan dras är att sjuksköterskors erfarenhet underlättar i bemötandet med sörjande 

anhöriga. En annan slutsats är att sjuksköterskor behöver mer stöd och handledning i att ta 

hand om anhöriga till avlidna, vilket tydliggör vad som behöver uppmärksammas. Det skulle 

möjligtvis medföra att sjuksköterskor känner sig mer förberedda och bekväma i att möta de 
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anhöriga och därmed skulle de anhöriga få ett aktningsvärt bemötande av sjuksköterskan i 

stunden när de mist sin nära.  

 

För att sjuksköterskor skall kunna utveckla sina kunskaper i att ta hand om sörjande anhöriga 

är det viktigt att forskning görs inom detta område. Ett förslag på vidare forskning är att det 

görs fler empiriska studier istället för litteraturstudier eftersom empiriska studier enligt 

Friberg (2006) ger forskaren en möjlighet att komma närmre deltagarna och få djupare svar. 

Resultatet skulle kunna användas som ett reflektionsunderlag till sjuksköterskor för att bli 

medvetna om upplevelser av möten med anhöriga vars nära avlidit på sjukhus. 

Sjuksköterskor kan få nytta av detta resultat för att det ger insikt och ökad förståelse för hur 

sjuksköterskor upplever mötet med anhöriga i sorg. Kunskapen skulle kunna generaliseras till 

övrig sjukvård så som primärvård, kommunal vård och slutenvård eftersom upplevelser 

förmodas vara likvärdiga. Det är enligt Polit och Beck (2008) dock betraktaren som avgör om 

det går att överföra. 

Självständighet 
Författarna har tillsammans sökt fram litteratur till bakgrundsavsnitt och resultat. Litteraturen 

har författarna läst var för sig men har tillsammans aktivt medverkat i alla analysens steg. 

Sara E. har varit huvudansvarig för tabeller som gäller databassökningar. Maria P. har varit 

huvudansvarig för kvalitetsgranskningen av artiklarna men bedömningen har diskuterats fram 

av båda författarna. Författarna har tillsammans skrivit och diskuterat fram resultat, metod 

och resultatdiskussion. Slutsatsen har formulerats tillsammans. 
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Bilaga 1: Artikelsökning 1 (7)  
Avgränsningar: peer reviewed, qualitaty study, literature review, interview, 1990-2012. 

PsycINFO Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

1 Experience* (fritext) 38068  

2 Family 3549  

3 Nurses 3391  

4 Grief 586  

5 Experience* AND Nurses AND 

Family 

709 1 

6 Grief AND Experience AND Nurses  47 3 

7 Nursing AND Bereavment AND 

Family 

2  

8 Bereavment AND Family AND 

Experience* AND Nurses 

2  
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Bilaga 1: Artikelsökning 2 (7) 
Avgränsningar: peer reviewed, qualitative study, literature review, interview, 1990-2012. 

PsycINFO Sökord Antal sökträffar Antal valda artiklar 

9 Bereavment 761  

10 Death and Dying 1620  

11 Death and Dying AND Nurses aND 

Experience* AND Family 

3  

12 Death and Dying AND Nurses AND 

Experience  

43  

13 Death and Dying AND Relative* (fritext) 181  

14 (Fritext) Bereaved relative AND Nurse 

AND Experience* 

4  



 

 26 
 

Bilaga 1Artikelsökning 3 (7) 
Avgränsningar: peer reviewed, 1997-2012, engelska, full text. 
Cinahl  Sökord Antal träffar Använda artiklar 

1 Grief 836 1 

2 Family 4354  

3 Nurses 31240  

4 Professional role 3430  

5 Nursing role 8861  

6 Bereavment 974  

7 Death 1813  

8 Experience* (Fritext) 39260  
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Bilaga 1 Artikelsökning 4 (7) 
Avgränsningar: peer reviewed, engelska, 1997-2012, full text. 

Cinahl Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

9 Nursing Role AND Bereavment 33  

10 Experience* AND Bereavment  277 1 

11 Nurses AND Death AND Experience* 20  

12 Family AND Nurses 190 1 

13 Nursing Role AND Family AND Grief 6  

14 Fritext Death and Dying AND Experience 442 1 
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Bilaga 1: Artikelsökning 5 (7) 
Avgränsningar: engelska, peer- reviewed, 1997-2012. 

Pubmed Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

1 Nurse AND Bereavment AND Family 280 1 

2 Nurse AND Bereavment 535  

3 Death AND Nurse AND Family AND 

Experience 

145  

4 Nurse AND Experience AND Bereaved 

Family 

21  

5 Nurse AND Experience AND Death 407  

6 Nurse AND Family AND Grief  170  

7 Nurse AND Relative AND Grief 170  
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Bilaga 1: Artikelsökning 6 (7) 
Avgränsningar: engelska, peer- reviewed, 1997-2012. 

Medline Sökord Antal träffar Antal valda artiklar 

1 Grief 2725  

2 Family 23759  

3 Nurses 10970  

4 Death 3173  

5 Bereavment 2398  

6 Death Sudden AND Bereavment AND 

Nurses 

0  

7 Nurses AND Experience (fritext) AND 

Bereavment 

5  

8 Nurses AND Family AND Grief 4  

9 Family AND Bereavment 361  

10 Nurses AND Experience AND Death 3  
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Bilaga 1 Artikelsökning 7 (7) 
Avgränsningar: engelska, peer- reviewed, 1997-2012. 

Medline Sökord Antal sökträffar Antal valda artiklar 

11 Nurses role AND Bereavment 

AND Experience (fritext) 

17  

12 Experience AND Bereavment 

AND Family  

61  

13 Fritext NurseExperience AND 

Death 

32  

14 Experience AND Grief AND 

Family 

83  
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 1 (2) 

 



 

 32 
 

Bilaga 2 Granskningsprotokoll 2 (2) 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1 (3) 
Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Gerow, L., Conejo, 
P., Alonzo, A., 
Davis, N., Rodgers, 
S., & Domian, W. E. 
 
Kansas 

Creating a Curtain of 
Protection: Nurse´s 
Experiences of Grief 
Following Patient 
Death. 

Journal of Nursing 
Scholarship (2010). 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevda erfarenheter 
kring dödsfall bland 
patienter. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 11 
kvinnliga 
sjuksköterskor i 
åldern 29-61 år. 

Sjuksköterskor 
skapar en skyddsridå 
för att kunna hantera 
sorgeprocessen och 
kunna ge fortsatt stöd 
och vård. 

Hög 

Söderström, I-M., 
Benzein, E., & 
Saveman, B-I. 
 
Sverige 

Nurse´s experiences 
of interactions with 
family members in 
intensive care units. 

Scandinavian Journal 
of Caring Sciences 
(2003). 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
samspelet med 
anhöriga på en 
intensivvårdsavdelning 

Intervjuer med 10 
intensivvårdsutbildade 
sjuksköterskor i 
åldern 31-51 år. 
Öppen frågeställning 
med kompletterande 
frågor ställdes. 

Vissa av deltagarna 
inbjöd till kontakt 
med anhöriga och 
ansåg att den 
kontakten var 
värdefull för ett gott 
samarbete. En del av 
deltagarna var rädda 
för att komma för 
nära de anhöriga.  

Hög 

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

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

Journal of Advanced 
Nursing (2001). 

Att undersöka 
akutsjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om anhöriga som 
har mist sin nära. 

Semistrukturerade 
intervjuer med 7 
sjuksköterskor på en 
akutmottagning. 
Deltagarna var i 
åldern 26-47 år. Två 
av dem var män. 

Deltagarna visade 
behov av att 
reflektera över 
personliga och 
professionella 
erfarenheter för att 
underlätta personlig 
utveckling.  

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 2 (3) 
Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Costello, J. 
 
England 

Dying well: nurses´ 
experiences of ”good 
and bad” deaths in 
hospital. 
 

Journal of Advanced 
Nursing (2006). 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
arbeta med döende 
patienter. 

Djupintervjuer med 29 
sjuksköterskor. 

 Deltagarnas olika 
erfarenheter av bra 
och dåliga dödsfall 
baseras på i vilken 
utsträckning de 
upplevde sig kunna 
hjälpa patienten.    

Hög 

Stayt, L. C.  
 
England 
 

Death, empathy and 
self preservation: the 
emotional labour of 
caring for families of 
the critically ill in 
adult intensive care. 

Journal of Clinical 
Nursing (2009). 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
känslomässiga arbete i 
möten med anhöriga 
till kritiskt sjuka på en 
intensivvårdsavdelning.  

12 ändamålsenligt 
utvalda sjuksköterskor 
intervjuades. 

Analys av deltagarnas 
intervjuer visade 
följande teman av 
betydelse: död, bygga 
förtroende, ge 
information, empati, 
intimitet och 
självbevarande. 

Hög 

Stayt, L. C. 
 
England 

Nurses´ experiences 
of caring for families 
with relatives in 
intensive care units. 
 

Journal of Advanced 
Nursing (2007). 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att ta 
hand om familjer till 
svårt sjuka patienter på 
en 
intensivvårdsavdelning. 

Djupintervjuer med 12 
tillsvidareanställda 
sjuksköterskor. 
Samtliga deltagare 
hade arbetat inom 
intensivvården i minst 
1 år. 

Deltagarnas 
erfarenheter 
kategoriserades i 
följande teman: 
definiera 
sjuksköterskans roll, 
förväntningar på 
sjuksköterskans roll 
och rollkonflikter. 
Sjuksköterskorna 
rapporterade brist på 
förtroende och 
tvivlade på sin 
yrkeskompetens. 

Hög 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 3 (3) 
Författare/Land Titel Tidskrift/Årtal Syfte Metod Resultat Kvalité 

Fridh, I., Forsberg, 
A., & Bergbom, I. 
 

Sverige 

Doing one´s utmost 
:Nurses`descriptions 
of caring for dying 
patients in an 
intensive care 
environment. 
 

Intensive and 
Critical Care 
Nursing (2009). 

Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
och uppfattningar av att 
vårda döende patienter på en 
intensivvårdsavdelning. 

Intervjuer med 9 
sjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning. 

Sjuksköterskorna 
strävade efter att ge 
en värdig vård till 
patienten och dennes 
familj i livets 
slutskede.  

Hög 

Hinderer, A. K. 

USA 

Reactions to Patient 
Death. 

Dimensions of 
Critical Nursing 
(2012). 

Att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelser av att arbeta 
med döende patienter. 

Intervjuer med 6 
kvinnliga 
sjuksköterskor som 
arbetar på en 
intensivvårdsavdelning. 

Resultatet delades in 
i fyra olika teman, 
copingstrategier, 
sorg, oundviklig död 
och emotionell 
distans. 

Medel 

Main, J. 

 

England 

Management of 
relatives of patients 
who are dying. 

Journal of Clinical 
Nursing (2002). 

Att undersöka hur personal 
och anhöriga upplever 
vården i livets slutskede. 

Intervjuer med 
vårdpersonal i 
fokusgrupper och 
individuellt med 
anhöriga.  

Resultatet visade att 
personalen ofta 
känner sig dåligt 
rustade för att ge stöd 
till anhöriga när en 
patient är döende. 
Det krävs utbildning 
för att hjälpa 
sjuksköterskor att 
stötta och vårda 
anhöriga till döende 
patienter. 

Medel 
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