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Sammanfattning  

Bakgrund: Vid plötsligt dödsfall har närstående kort eller ingen tid till förberedelse. Detta 

kan påverka sorgeprocessen och risken för försämrad psykisk hälsa är hög. Sjuksköterskor 

bistår med stöd men bristande erfarenhet, otillräcklig bemanning och stressig arbetsmiljö kan 

försvåra stödinsatser. Syfte: Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av stöd från 

sjuksköterskor vid plötsligt dödsfall och att granska artiklarnas undersökningsgrupper. 

Metod: En beskrivande litteraturstudie med 13 vetenskapliga artiklar hämtade via 

databaserna PubMed, Cinahl samt genom manuella sökningar. Huvudresultat: Det stöd 

närstående efterfrågade från sjuksköterskor varierade. Informativa brister förknippades hos 

närstående med en ovilja hos sjuksköterskor att beröra svåra samtalsämnen. Sjukhusmiljön 

upplevdes främmande för många närstående, som kunde känna utanförskap. Genom gott 

bemötande, vägledning och inkludering av närstående i omvårdnaden skapades gemenskap. 

När närstående kände sig delaktiga och behövda skapades positiva känslor. När 

sjuksköterskor gav närstående chans att utnyttja den tid som fanns tillsammans med den 

döende och bistod med praktiskt stöd möjliggjordes kontinuerlig samvaro. Efter dödsfall 

kunde närstående känna sig övergivna. Ett avsked utan tidspress och inbjudan till uppföljning 

var betydelsefullt för närstående för att kunna gå vidare i livet. Slutsats: Erfarenhet av 

bristande information från sjuksköterskor var vanligt förekommande hos närstående, vilka 

även noterade om sjuksköterskor agerar undvikande i svåra situationer. Eftersom behovet av 

stöd varierar mellan närstående bör sjuksköterskor utgå från personcentrerade stödinsatser. 

Om sjuksköterskor får insikt i närståendes erfarenheter av stöd vid plötsligt dödsfall finns 

större möjligheter att kunna förbättra stödet för närstående i en sårbar situation.  
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Abstract  

Background: In a sudden death situation family members have little time for preparation. 

This can affect their process of grief and increase the risk of a negative psychological 

outcome. Nurses have the possibility of supporting the family, but lack of experience, 

shortage of staff, and a stressful environment can obstruct the support. Aim: The aim of this 

study was to describe family members’ experiences of support from nurses when a person 

dies a sudden death, and to investigate the sample groups of selected result studies. Method: 

A descriptive literature review, where 13 scientific articles were included. Articles were 

collected from the databases PubMed and Cinahl and through manual research. Main result: 

The type of support family members requested from nurses differed. Lack of information was 

associated with the nurses’ unwillingness to lift difficult topics. The hospital environment 

was an unfamiliar place for many family members, who could feel lost in the context. By 

including and guiding the family members, a feeling of becoming a team was generated. 

When the family members felt involved and needed, positive emotions evolved. When nurses 

gave practical support and created opportunities for family members to be close to the dying 

person, they could make use of precious time without interruption. After death occurred 

family members could feel abandoned. To be able to proceed in life, it was important that 

family members had enough time to say goodbye and were offered a follow-up meeting. 

Conclusion: Family members frequently experienced a lack of information from nurses and 

noticed if the nurse tried to avoid difficult situations. Acknowledging individual differences, 

makes it possible to apply person-centered support. If nurses gain knowledge of family 

members’ experiences of support on sudden death occasions, the nurses will have better 

chances of providing the support requested.   
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1. Introduktion 
1.1 Plötsligt dödsfall 

Det finns olika uppfattningar om när ett dödsfall räknas som plötsligt, alltifrån att personen 

avlider inom en timme efter att sjukdomssymtom uppstår, till dödsfall som sker inom sex 

veckors slutenvård på intensivvårdsavdelning (Walker & Deacon 2015). Suicid, mord, 

hjärtattacker och olyckor är exempel på orsaker till plötsligt dödsfall, den gemensamma 

faktorn är att det skett utan förvarning (Worden 2006). Enligt Socialstyrelsens statistikdatabas 

för dödsorsaker avled 91 071 människor i Sverige år 2016. I databasen finns ingen samlad 

statistik på hur många av dödsfallen som var plötsliga, däremot finns en kategori som 

beskriver att döden orsakats av yttre våld, förgiftningar, suicid eller trafikolyckor. 

Sammanlagt redovisas 4867 dödsfall i denna kategori för 2016. Utöver detta tillkommer alla 

dödsfall som inträffat på grund av plötslig sjukdom (Socialstyrelsen 2016). Varje år mister 

mer än tre procent av barn under 18 år i Sverige en förälder, varav många dödsfall sker 

plötsligt (Socialstyrelsen 2013). En statistisk studie från Norge visar att barn som mist en 

förälder till följd av suicid, trafikolyckor eller andra yttre omständigheter löper högre risk för 

suicid än övriga befolkningen (Burrell, Mehlum, & Qin 2017). Vid plötsliga dödsfall har 

närstående mycket kort eller ingen tid till förberedelse, vilket kan leda till att sorgen blir mer 

uttalad och förlängd (Walker & Deacon 2015). 

 

1.2  Platsens betydelse 

Plötsligt dödsfall kan inträffa var som helst, men sker ofta inom ramen för akutvård och 

intensivvård (Walker & Deacon 2015). När dödsfallet sker på allmän plats, eller i någons 

hem kan ambulanssjuksköterskor slitas mellan att först försöka rädda patientens liv och sedan 

ge stöd till närstående. Ifall ambulans behövs på annat håll för att rädda liv, kan det 

förekomma att ambulanssjuksköterskor inte hinner ge närstående det stöd som eftersträvas i 

samband med plötsligt dödsfall. Att behöva lämna en familj i detta skick beskrivs av 

sjuksköterskor som oetiskt och ovärdigt. Klara riktlinjer för var ambulanssjuksköterskors 

ansvar för närstående i sorg börjar och slutar och hur detta ansvar kan vägas mot andra ansvar 

efterfrågas (Bremer, Dahlberg & Sandman 2012).  

 

En akutmottagning är avsedd för patienter med akut skada eller sjukdom. Svårt sjuka 

patienter som kommer till akutmottagningar möts av ett vårdteam som bedömer och 

prioriterar patientens tillstånd (Elmqvist & Frank 2012). När sjuksköterskor arbetar på en 

akutmottagning måste ibland snabba beslut tas. Därför är det av stor vikt att nyutbildade 
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sjuksköterskor inte står ensamma i sådana situationer, utan får stöttning av kollegor med 

längre erfarenhet. Ibland går inte patientens liv att rädda, trots ett väl fungerande samspel 

inom vårdteamet. När detta sker kan personalen påverkas djupt (Wikström 2012). 

Sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning menar att otillräcklig bemanning kan göra 

det svårt att hinna tillmötesgå närstående, besvara deras frågor och få tiden att räcka till (Tse, 

Hung & Pang 2014).     

 

Intensivvårdsavdelningar är sjukhusens mest högteknologiska och avancerade avdelningar, 

utformade för att vårda kritiskt sjuka patienter. Miljön på en intensivvårdsavdelning är 

komplex och starkt präglad av teknisk utrustning. Vården ges under ständig övervakning och 

med omfattande medicinska kontroller och behandlingar (Almerud Österberg & Nordgren 

2012). Miljön på en intensivvårdsavdelning kan vara betungande för närstående. Om 

stressnivån är hög finns dessutom en ökning av risken att de närstående drabbas av negativa 

psykiska reaktioner efter vårdtiden (Jezierska, Borkowski & Gaszyński 2014). Sjuksköterskor 

beskriver miljön som högljudd, stressig och med brist på privat utrymme (Bloomer, Morphet, 

O’Connor, Lee & Griffiths 2013). 

 

1.3 Närstående 

Begreppet närstående syftar till människor som haft ett nära släktband till den avlidne, 

(exempelvis maka/make, förälder, syskon, barn, mor- och farförälder) eller ett nära 

vänskapsförhållande (Socialstyrelsen 2018). Sjuksköterskor beskriver närstående som osäkra 

och förvirrade i det kaos som följer ett plötsligt dödsfall (Walker & Deacon 2015). 

 

1.4 Sorg 

När en patient vårdats på en intensivvårdsavdelning visar forskning att risken för närstående 

att drabbas av depression, ångest eller stressrelaterade dysfunktioner är högre än vid övrig 

vård. År 2010 föreslog Society of Critical Care Medicine att reaktioner relaterat till detta 

skulle få en egen benämning: Post-Intensive Care Syndrome- Family (PICS-F). När en 

patient dör på en intensivvårdsavdelning beräknas en tredjedel av närstående i sorg uppfylla 

kriterier för antingen depression, ångest eller komplicerad sorg. Det finns också risk att 

utveckla akut stressyndrom eller Post Traumatiskt Stressyndrom (PTSD). När en patient dött 

på intensivvårdsavdelning beräknas risken för PTSD ligga mellan 14–56%, risk för 

depression 18–42 % och risk för allvarlig depression 27%. Risken var högre hos kvinnor, 

ensamstående eller yngre familjemedlemmar, samt de som haft tidigare problem med ångest 

eller förstämningssyndrom (Jezierska, Borkowski, & Gaszyński 2014). Sorg är en process 
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som kan indelas i olika faser. Den första börjar direkt efter dödsfallet och innebär att 

personen som sörjer kan känna sig mållös och tom. När den första fasen övergår till nästa kan 

personen känna sig översköljd av chock, förvirring och förtvivlan samtidigt som längtan efter 

den avlidne kan vara väldigt påtaglig. I den tredje och sista fasen som även kallas 

nyorienteringsfasen börjar den sörjande att knyta an till personer i sin omgivning. Nu kan 

personen ha återhämtat sig och anpassat sig till den nya situationen. Det är aldrig möjligt att 

förbereda sig på omfattningen av sorg vid en förlust oavsett om dödsfallet varit väntat eller ej. 

Däremot sägs sorgeprocessen vara svårare när ett dödsfall sker plötsligt (Grimby & 

Johansson 2012). När förklaringar till dödsorsak inte kan ges kan detta öka närståendes sorg 

och ångest (Garstang, Griffiths & Sidebotham 2014). 

 

1.5 Sjuksköterskors roll i samband med plötslig död.  

Det är sjuksköterskor som ansvarar för undervisning och information till närstående med 

målet att underlätta, förbereda och skapa trygghet så att närstående kan klara av sjukdomstid 

och efterföljande tid på bästa sätt (Bergh 2012). Däremot ansvarar läkare för att informera om 

medicinska beslut och diagnossättning (Thorén Todoulos 2012). I det pedagogiska mötet har 

sjuksköterskors bemötande en viktig del. I bemötandet ingår sjuksköterskors förhållningssätt 

och pedagogiskt tillvägagångssätt men också attityd, respekt, empati, etik och moral. 

Sjuksköterskor som lyckas med kunskapsutbytet är medvetna om varför information ges, hur 

den ges och vad som sägs (Bergh 2012). Sjuksköterskor har en särskild roll att tillgodose de 

behov som närstående uttrycker. Omständigheter runt kritisk sjukdom, dödsfall och familjens 

förväntningar är utmaningar sjuksköterskor kan ställas inför (Walker & Deacon 2015). En 

studie visar att sjuksköterskor inom akutsjukvård kan uppleva ett dilemma mellan vad som är 

bäst för patienten och vad närstående önskar. Huruvida närståendes önskemål kan tillgodoses 

eller inte, både under vårdtid och i samband med plötslig död, anser sjuksköterskor inverka 

på hur närståendes sorg yttrar sig. Om sjuksköterskor lyckas förklara för närstående vad som 

är bäst för patienten när döden närmar sig, anser sjuksköterskor att dilemmat kan kringgås 

(Tse, Hung & Pang 2014).  

 

Genom personcentrerad omvårdnad finns en potentiell möjlighet att förbättra stödet för 

närstående, exempelvis genom att inkludera dem när beslut kring patienten fattas och göra 

besökstider mer flexibla (Walker & Deacon 2015). Sjuksköterskor betonar vikten av att ta sig 

tid och skapa en relation till närstående när patienten är kritiskt sjuk, samt vid plötsligt 

dödsfall (Bloomer et al. 2013; Walker & Deacon 2015). Det kan finnas hinder på en 
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intensivvårdsavdelning som försvårar möjligheten att skapa en relation: kraven på 

sjuksköterskor att ge avancerad vård till andra, brister i bemanningsstyrkan samt att mötet 

med den närstående kan ske i korthet. Vissa sjuksköterskor har även bristande självförtroende 

och liten erfarenhet av att ge stöd till närstående i sorg, vilket kan hindra relationsskapande 

(Walker & Deacon 2015). Sjuksköterskor kan känna sig oförberedda på att stödja närstående 

efter en förlust och vara rädda att säga eller göra något fel (Price & Jones 2015). 

Sjuksköterskor upplever att stödet till närstående får större vikt efter att patienten har avlidit. 

Att ge stöd till närstående efter att deras anhörige har avlidit kan upplevas jobbigt för 

sjuksköterskorna, vilka kan påverkas av sin egen sorg (Bloomer et al. 2013). När rutiner för 

stöd efter bortgång undersöktes i en studie, visades att alla intensivvårdsavdelningar inte har 

satt i system att skicka ut sorgebrev och erbjuda uppföljning för närstående (Mitchell, 

Coombs & Wetzig 2016). 

 

1.6 Hur sjuksköterskor kan ge stöd till närstående i sorg 

Det finns olika sätt att ge stöd på, vilka kan indelas i emotionellt, praktiskt, kognitivt samt 

social tillhörighet och nätverksstöd. Till emotionellt stöd räknas alla handlingar som 

innefattar empati, kärlek, tillit och visad omtanke. Att få detta stöd kan skapa trygghet, stärka 

självkänsla och förebygga känslor av ensamhet. Till praktiskt stöd räknas handlingar som 

underlättar direkt på ett praktiskt plan. Praktiskt stöd kan också vara ett tecken på emotionell 

omtanke. Kognitivt stöd beskrivs som råd och upplysningar som gör närstående införstådda 

och uppdaterade. Genom att få tillgång till ny kunskap och andra sätt att se på en situation 

kan individen komma vidare i sin sorgeprocess. Stöd i form av social tillhörighet och 

nätverksstöd handlar om att göra individen delaktig i sammanhanget och få möjlighet att 

behålla sin identitet (Lennéer Axelson 2010).  

 

Pitman et al. (2016) studie visar inga skillnader i stödinsatser oavsett orsak till plötsligt 

dödsfall, undantaget att vid självmord är stödet mer bristfälligt. Hälso- och sjukvården har ett 

särskilt ansvar att tillgodose behov av stöd och information till minderåriga som mist en 

förälder. Dock visar Socialstyrelsens kartläggning bristfälliga strukturer och oklar 

ansvarsfördelning för stödet till dessa barn (Socialstyrelsen 2013).  

När barn oväntat dör blir det särskilt viktigt för närstående att förstå dödsorsaken. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskor talar på ett sätt som är lättbegripligt (Garstang, Griffiths & 

Sidebotham 2014; Socialstyrelsen 2016). Enligt gällande föreskrifter ska hälso- och 

sjukvården lämna ut information om dödsorsak med omtanke till närstående, samtidigt som 
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respekt visas för den avlidne. Däremot finns inga nedskrivna regler för hur informationen ska 

lämnas (Socialstyrelsen 2016). 

 

1.7 Teori 

Mishels teori om ovisshet i sjukdom förklarar meningsskapande i en sjukdomsrelaterad 

händelse. Ovisshet kan uppkomma när en person är oförmögen att förutse utfallet i samband 

med sjukdom. Ett koncept Mishel använt är trovärdig expertis, vilket förklaras som grad av 

tillit en person har till en annan som kan bistå med stöd. Sjuksköterskor är en av flera möjliga 

professioner som kan ingå i detta koncept (Bailey, Stewart & Stewart 2018).  

 

De intryck en person tar emot från sin omgivning tolkas och sammanställs till en helhetsbild. 

Denna bild speglar vad personen uppfattat. Förmågan till informationsbearbetning kan ha 

medfödda eller situationsbundna begränsningar. Om sjuksköterskor ger oklar information 

som inte samstämmer med individens upplevelse, eller brister i sin förmåga att förklara, ökar 

känslan av ovisshet. Ovisshet kan ge negativa effekter som ångest, depression eller 

hopplöshetskänsla, men behöver inte alltid leda till detta. Enligt teorin är ovisshet i grunden 

ett neutralt tillstånd som personen sedan tillskriver en värdering. Ovisshet kan därför antingen 

betraktas som fara eller möjlighet. Värderingen kan grunda sig på en slutsats eller en 

villfarelse. När en person drar en slutsats är den skapad av personens inlärda sätt att resonera 

samt dess sakkunskap. Ovisshet betraktas ofta som fara när personen överväger negativ 

utgång. Ovisshet betraktas framför allt som möjlighet om personen använder sig av en 

villfarelse för att kunna bevara sitt hopp. Upplevd fara i en oviss situation kan reduceras 

genom vaksamhet eller genom att söka information (Bailey, Stewart & Stewart 2018).  

  

Författarna till föreliggande studie har använt Mishels teori om ovisshet i sjukdom som 

teoretisk referensram. Sjuksköterskor har enligt författarna möjlighet att bistå med sina 

kunskaper för att ge klarhet, skapa förståelse och vara ett stöd till närstående som befinner sig 

i en oviss och sårbar situation när en person hastigt försämras.   

 

1.8 Problemformulering  

När ett dödsfall sker plötsligt har närstående inte förberett sig vilket kan skapa förvirring, 

osäkerhet och en förlängd sorgeprocess (Walker & Deacon 2015). Vid plötsligt dödsfall som 

inträffat på en intensivvårdsavdelning löper närstående hög risk att utveckla psykisk ohälsa 

(Jezierska, Borkowski, & Gaszyński 2014). Det ingår i sjuksköterskors uppgifter att stödja 

närstående i sorg och tillgodose deras behov. Det är av betydelse att närstående förstår 
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dödsorsaken vid bearbetning av plötslig död. Trots detta beskrivs bristande rutiner kring 

uppföljning för närstående i sorg vid plötslig död (Mitchell, Coombs & Wetzig 2016) och de 

stödinsatser som sätts in anpassas inte specifikt till rådande omständigheter (Pitman et al. 

2016). För att kunna vara ett så bra stöd som möjligt behöver grundutbildade sjuksköterskor 

få kunskap i hur närstående upplever stöd vid plötsligt dödsfall, vilket kan ge underlag till hur 

lämpliga vårdinsatser utformas. 

 

1.9 Syfte och frågeställningar 

Syftet var att beskriva närståendes erfarenheter av stöd från sjuksköterskor vid ett plötsligt 

dödsfall samt att granska de vetenskapliga artiklarnas undersökningsgrupper. 

-     Hur beskrev närstående sina erfarenheter av stöd från sjuksköterskor vid             

plötsligt dödsfall? 

         -    Hur beskrevs artiklarnas undersökningsgrupper? 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Design för examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie, vilket enligt Axelsson (2008) 

ämnar ge en överblick av tidigare utförd primärforskning, relevant till studiens syfte. 

 

2.2 Sökstrategi 

För att finna artiklar av intresse för studiens syfte och frågeställning gjordes sökningar i 

databaserna PubMed och Cinahl som är inriktade på forskningsresultat inom hälso- och 

sjukvård. Genom att använda mer än en databas minskade risken för snedvridet urval. 

Sökningar kan antingen göras i fritext eller via databasens tesaurus (ämnesordlistor). Genom 

att använda tesaurus kommer sökningen att präglas av databasens uppbyggnad av kategorier 

relaterat till det ord som söks. I Cinahl indikerar en sökning med Cinahl Headings att 

sökningen gjorts via ämnesordlistan, ämnesorden benämns Major Headings (MH). PubMeds 

motsvarighet kallas Medical Subject Headings (MeSH) (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström 2016). Använda sökord passande syftet var: Bereavement, Bereavement follow- 

up, Communication, Death, Experience, Family, Family support, Family experience, Sudden 

Death & ICU. Efter granskning av vissa artiklar framkom att sökordet intensive care unit / 

ICU var av intresse, eftersom många plötsliga dödsfall sker på intensivvårdsavdelningar. 
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PubMed och Cinahl har olika ämnesordlistor vilket gjorde att de sökord som användes 

anpassades till respektive databas, därför användes inte samma sökord i alla sökningar. De 

begränsningar/limits som gjordes var att artiklarna inte fick vara äldre än 10 år och de skulle 

vara på engelska. I Cinahl skulle de ha genomgått peer review, vilket innebär att artiklarna 

granskats av forskarkollegor (Polit & Beck 2012) och i PubMed begränsades sökningarna till 

att vara tillgängliga för Högskolan i Gävle. För att en litteratursökning inte ska missa viktiga 

referenser ska den fånga in det som är relevant och utesluta icke relevanta referenser 

(Willman et al. 2016). De två sökningar som gjordes i PubMed söktes i fritext eftersom 

MeSH termer gav få träffar. I Cinahl gjordes en av sökningarna i fritext medan de andra två 

söktes med Major Headings, se Tabell 1. Mellan sökorden användes den booleska 

sökoperatoren AND för att avgränsa sökningarna (Willman et al. 2016).  

  

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

Databas Begränsningar 

(limits) sökdatum 

Söktermer Antal 

träffar 

Antal valda 

artiklar  

PubMed 10 år, engelska, HiG 

2018-08-29 

Bereavement follow-up 

AND Sudden Death 

(fritext) 

12 2 

PubMed 10 år, engelska, HiG 

2018-08-29 

Death AND Bereavement 

AND ICU AND Family 

support (fritext) 

43 3 

Cinahl 2008-2018, engelska, 

peer reviewed 

2018-09-03 

Death AND bereavement 

AND Family AND  ICU 

(fritext) 

21 2 

Cinahl 2008-2018 

engelska, 

peer reviewed 

2018-09-04 

(MH “Communication”) 

AND Family experience 

AND Sudden death 

(fritext) 

23 1 

Cinahl 2008-2018 engelska, 

peer reviewed 2018-

09-05 

(MH “Death, Sudden”) 

AND (MH “Family”) 

AND Experience (fritext) 

37 1 

Manuell 

sökning 

10 år, engelska 

2018-09-13 

Relevans för 

inklusionskriterier, syfte 

och frågeställningar 

  4 

      136 13 
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2.3 Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: De artiklar som ingick i litteraturstudien var vetenskapliga artiklar som 

kunde svara på syfte och frågeställningar, det vill säga att de handlade om närståendes 

erfarenheter av stöd från sjuksköterskor vid plötsligt dödsfall. Empiriska primärkällor med 

kvalitativ eller kvantitativ ansats var ytterligare ett inklusionskriterium. I artiklar som beskrev 

både sjuksköterskors och närståendes erfarenheter användes den del som handlade om 

närståendes erfarenheter. Även de artiklar som berörde både kroniska och akuta sjukdomsfall 

inkluderades om döden upplevdes som oväntad. Exklusionskriterier: Artiklar som inte 

svarade på syfte och frågeställningar, sekundärkällor, eller artiklar där det fanns svårighet att 

avgöra från vilken yrkesroll stödet gavs till närstående.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfall av möjliga artiklar 

Författarna till föreliggande studie fick genom olika sökordskombinationer fram en träfflista 

med totalt 136 artiklar. Titlarna lästes för att veta vilka som eventuellt var relevanta för syftet. 

Efter att ha läst titeln exkluderades 98 artiklar som ansågs sakna relevans. Av återstående 38 

artiklar lästes abstract och delar av resultaten för att se om närståendes erfarenheter av 

sjuksköterskors stöd omnämnts. Ytterligare 29 artiklar exkluderades (sex som var 

sekundärkällor, 10 som ej beskrev sjuksköterskors stöd, åtta som hade 

sjuksköterskeperspektiv, en som handlade om palliativ vård och fyra som var dubbletter). 

Slutligen återstod nio artiklar som kunde svara på studiens syfte. Manuell sökning utifrån de 

inkluderade artiklarnas resultat genererade ytterligare fyra artiklar med relevans för studiens 

syfte, varvid det totala antalet resultatartiklar blev 13 (se Figur 1). Detta är i 

överrensstämmelse med riktlinjerna för examensarbetets omfattning som bör ha mellan 10 till 

15 artiklar i resultatet.  
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Figur 1. Flödesschema - urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys 

Valda artiklar skrevs ut och lästes först av författarna var för sig, enstaka ord översattes med 

lexikon. Artiklarna lästes upprepade gånger och diskuterades sedan mellan litteraturstudiens 

författare för att undvika feltolkningar. Resultatet i artiklarna sammanfattades på svenska för 

att lättare överskåda materialet. När data analyserades satt författarna tillsammans och 

indelade informationen i olika kategorier för att få en struktur på genomgripande teman av 

upplevda erfarenheter. Under arbetets gång växte rubriker och underrubriker fram. Polit och 

Beck (2012) beskriver att en temaanalys görs för att leta efter likheter och skillnader i 

innehåll, symbolik och betydelse. Gemensamma nämnare söks för att se vad som skiljer en 

kategori från en annan.  

 

Urvalsgrupperna i de valda artiklarna granskades. Det som kontrollerades i artiklarnas 

undersökningsgrupper var ursprung, antal medverkande, vilken ålder personerna hade, 

könstillhörighet samt vad de hade för relation till den avlidne. I litteraturstudien presenteras 

en matris till respektive frågeställning, se tabell 2, metodologisk översikt (bilaga 1) och tabell 

3, resultatöversikt (bilaga 2). Genom att använda matriser för att ordna datainnehållet 

förenklas organiseringen (Polit & Beck 2012). 

 

136 artiklar
Titel lästes = 98 

exkluderades

38 återstod = 
Abstract och delar 
av resultat lästes

29 exkluderades =

Sekundärkällor: 6                             
Ej sjuksköterskors stöd: 10         
Sjuksköterskeperspektiv: 8

Handlade om palliativ vård: 1       
Dubbletter: 4

9 återstod till att 
svara på syftet

Manuell sökning 
utifrån inkluderade 

artiklars 
referenslistor

Fann ytterligare 4 
artiklar med 
relevans för 

studiens syftet

Totalt antal artiklar 
= 13
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2.6 Etiskt övervägande 

För att författarnas egna inställningar och åsikter inte skulle påverka litteraturstudien, 

bearbetades artiklarna så objektivt som möjligt. Examensarbetet är fritt från fabricering och 

skrevs utan intention att falsifiera resultat eller plagiera. All relevant information har 

redovisats och på så sätt undveks medveten vinkling av fakta (Polit & Beck 2012).  

 

3. Resultat 
När data analyserades framstod fyra huvudrubriker och 13 underrubriker vilka redovisas 

nedan, se tabell 4. De inkluderade artiklarna redovisas i detalj i tabell 2 och 3 (bilaga 1 och 

2). 

Tabell 4. Huvud- och underrubriker 

 

3.1 Närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd genom 

kommunikation 

3.1.1 Information 

Närstående som inte var nöjda med vårdtiden i samband med plötsligt dödsfall klagade 

framför allt på brister i information från sjuksköterskor (Brysiewicz 2008; Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Lind, Lorem, 

Nortvedt & Hevrøy 2012; Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; Noome, Dijkstra, van 

Leeuwen & Vloet 2016; van der Klink et al. 2010). Flera studier visade att närstående 

förväntade sig att sjuksköterskor skulle förklara hur saker på sjukhuset fungerade (Butler, 

Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016). När 

Huvudrubriker Underrubriker 

Närståendes erfarenheter av sjuksköterskors 

stöd genom kommunikation 

- Information 

- Bemötande 

Närståendes erfarenheter av faktorer som 

påverkar känslan av stöd från 

sjuksköterskor 

- Tillit till kompetens 

- Delaktighet 

- Miljöns och tidens inverkan 

Närståendes erfarenheter av sjuksköterskors 

stöd i en tid av ovisshet 

- Stöd att tillgodose närståendes behov 

- Stöd att ta farväl 

- Stöd genom uppföljning 

Metodologisk aspekt - Ursprung 

- Antal deltagare och relation till den 

avlidne 

- Könsfördelning 

- Ålder 

- Tid sedan dödsfall 
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information framfördes på ett tydligt och ärligt sätt lindrades de närståendes lidande (Butler, 

Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016; Meert, 

Briller, Mayers Schim, Thurston & Kabel 2009; van der Klink et al. 2010). Detta kunde 

också gälla när informationen handlade om saker närstående helst inte ville höra (Meert et al. 

2009; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Dock fanns det vissa närstående som reagerade när 

information framfördes för rakt på sak och andra som reagerade ifall informationen lindades 

in (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009).  

 

Närstående upplevde att sjuksköterskor hade svårt att ge upplysningar kring svåra 

samtalsämnen, så som att patientens tillstånd försämrades, eller om ett avgörande beslut 

skulle tas (Brysiewicz 2008; Butler, Hall & Copnell 2017; Johansson, Wåhlin, Magnusson, 

Runeson & Hanson 2017; Lind et al. 2012; Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; Noome 

et al. 2016). Ibland behövde närstående vara påstridiga för att få ut information av 

sjuksköterskorna, vilket skapade en känsla av frustration och besvikelse (Brysiewicz 2008; 

Kisorio & Langley 2016). Vissa närstående trodde att sjuksköterskorna kunde undanhålla 

information för att skona de närstående (Butler, Hall & Copnell 2017; Lind et al. 2012). När 

motstridig information gavs uppstod förvirring (Kisorio & Langley 2016; van der Klink et al. 

2010). Det kunde upplevas värre att få motstridig information än att inte få någon information 

alls (van der Klink et al. 2010). Närstående kunde påstå att de inte hade fått information, men 

i efterhand insåg de att chocken hade hindrat dem från att kunna ta in informationen (Rejnö, 

Danielson & Berg 2013). Närstående tyckte att dagboksanteckningar kunde fungera som ett 

komplement till muntlig information och var lätt att förstå (Johansson et al. 2017).   

 

Hos många närstående upplevdes dödsfallet som oväntat eftersom information brustit eller 

inte tagits in (Beiermann, Kalowes, Dyo & Mondor 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Rejnö, Danielson & Berg 2013). Genom att sjuksköterskorna repeterade informationen och 

beskrev allvaret i situationen kunde närstående förstå att det inte fanns något hopp (Fridh, 

Forsberg & Bergbom 2009). När sjuksköterskor beskrev symtom som kunde uppstå i 

dödsprocessen (Noome et al. 2016) eller hur apparatur som EKG tolkades, kunde närstående 

själva förstå om patienten försämrades och upplevde därför inte dödsfallet lika chockartat 

(Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Lind et al. 2012). En studie av Lind et al. (2012) nämner 

att få närstående hade erfarenhet av att sjuksköterskor deltog i möten mellan läkare och 

familj. Andra studier visade att sjuksköterskor fyller en funktion på dessa möten genom att 

kunna förklara vad läkaren sagt om närstående inte förstod (Fridh, Forsberg & Bergbom 
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2009; Noome et al. 2016), eller som stöd när närstående ställde sina frågor till läkaren 

(Noome et al. 2016).   

 

3.1.2 Bemötande 

Närståendes erfarenheter av sjuksköterskors bemötande var avgörande för om de kände sig 

välkomna på avdelningen eller inte (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 

2016). En del sjuksköterskor visade inte någon empati till de närstående, hade ett kallt 

bemötande (Brysiewicz 2008; Kisorio & Langley 2016) eller saknade känsla för hur de skulle 

närma sig närstående (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009). I andra fall upplevdes 

sjuksköterskorna som tillgängliga och villiga att svara på frågor (Fridh, Forsberg & Bergbom 

2009; Noome et al. 2016). Flertalet närstående hade behov av stöd för att finna sin roll i den 

nya kontexten (Butler, Hall & Copnell 2017; Lind et al. 2012). Hur sjuksköterskor sedan 

bemötte närstående avgjorde om de fick tillträde till sin roll eller om den tillfälligt gick 

förlorad (Butler, Hall & Copnell 2017).  

 

3.2 Närståendes erfarenheter av faktorer som påverkar känslan av stöd 

från sjuksköterskor 

3.2.1 Tillit till kompetens 

Väl genomtänkt omvårdnad upplevdes som ett stöd för närstående (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009). Många närstående uttryckte att de var nöjda med den omvårdnad som gavs 

till patienten under sjukhusvistelsen (Beiermann et al. 2017; Lind et al. 2012; Lloyd-

Williams, Morton & Peters 2009; Noome et al. 2016; van der Klink et al. 2010). Det var 

viktigt att närstående själva noterade att sjuksköterskorna brydde sig om och respekterade 

patienten (Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Johansson et al. 

2017; Kisorio & Langley 2016; Noome et al. 2016; Rejnö, Danielson & Berg 2013) och 

gjorde allt för att försöka rädda patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Johansson et al. 

2017). Att sjuksköterskor upplevdes som kompetenta gjorde att närstående kände tillit 

(Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Förlusten kunde ha 

positiva inslag trots sorgen, ifall omvårdnaden var av hög kvalitet (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009).  

 

3.2.2 Delaktighet 

Möjlighet till delaktighet var av betydelse för närståendes erfarenheter av stöd från 

sjuksköterskor under en vårdvistelse som slutade med plötsligt dödsfall. (Butler, Hall & 

Copnell 2017; Kisorio & Langley 2016; Meert et al. 2009; Noome et al. 2016). Många 
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närstående trodde att patienten fortfarande kunde uppfatta deras närvaro, även vid 

medvetslöshet (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016). Sjuksköterskor 

som underlättade närståendes delaktighet och närvaro beskrevs därför som bra sjuksköterskor 

(Butler, Hall & Copnell 2017). En del upplevde stöd och vägledning från sjuksköterskor i hur 

de skulle agera i samvaron med den döende (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Rejnö, 

Danielson & Berg 2013). Delaktighet i omvårdnaden fick närstående att känna sig behövda 

och kunde vara ett sätt att behålla sina identiteter (Kisorio & Langley 2016; Meert et al. 

2009) samtidigt som det byggdes en laganda och gemenskap mellan sjuksköterskor och 

närstående (Butler, Hall & Copnell 2017; Meert et al. 2009). Denna laganda var dock inte 

självklar, vid frånvaro av samarbete kändes relationen till sjuksköterskorna inte jämlik 

(Butler, Hall & Copnell 2017). Om sjuksköterskorna förblev anonyma kunde närstående 

känna sig mycket isolerade (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Vissa närstående saknade 

stöd för att förstå sin roll när de skulle vara delaktiga i beslut, (Lind et al. 2012; Meert et al. 

2009; Noome et al. 2016) men ville inte att beslut fattades åt dem (Meert et al. 2009). Det 

ansågs viktigt att sjuksköterskor frågade efter specifika önskemål från de närstående istället 

för att anta att de ville ha det på ett visst sätt (Butler, Hall & Copnell 2017; Noome et al. 

2016) eller att stöd erbjöds även om de närstående avböjt (Butler, Hall & Copnell 2017). En 

dagbok var också ett sätt för sjuksköterskor och närstående att interagera (Johansson et al. 

2017). Det uppskattades av närstående när de fick möjlighet att kunna utöva egna ritualer för 

den döende (Noome et al. 2016). 

 

3.2.3 Miljöns och tidens inverkan  

Det var ett stöd för närstående när sjuksköterskor ansträngde sig för att dämpa inverkan från 

den stressiga miljön (Lind et al. 2012). Den högteknologiska intensivvårdsmiljön kunde göra 

att närstående kände sig vilsna (Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 

2009; Meert et al. 2009).  När patienten var uppkopplad till medicinsk utrustning upplevde 

närstående behov av stöd från sjuksköterskor för att våga närvara vid omvårdnadshandlingar 

(Kisorio & Langley 2016). Närstående förmodade att stress inverkade på sjuksköterskors 

möjlighet att ge dem stöd. Detta kunde leda till att närstående inte ville besvära 

sjuksköterskor och höll sin oro inombords (Lind et al. 2012). Om arbetstrycket var högt 

kunde närstående uppleva att deras praktiska behov prioriterades medan emotionella behov 

inte tillgodosågs (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009). De närstående uppskattade när 

sjuksköterskorna ansträngde sig för att skapa en avskild plats när döden närmade sig (Fridh, 

Forsberg & Bergbom 2009; Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; Meert et al. 2009; 
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Noome et al. 2016). Om sjuksköterskorna misslyckades med att skapa avskildhet, så att andra 

kunde iaktta vad som skedde, skapades missnöje eftersom de närstående inte kände sig 

bekväma att visa känslor för okända (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Lloyd-Williams, 

Morton & Peters 2009; Meert et al. 2009; Noome et al. 2016). Tiden blev väldigt dyrbar, för 

många närstående var det otroligt viktigt att sjuksköterskorna gav dem möjlighet att kunna få 

vara tillsammans med den döende (Brysiewicz 2008; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Kisorio & Langley 2016; Meert et al. 2009; Lind et al. 2012). Att behöva förhålla sig till 

besökstider kunde upplevas som olidligt. Vissa närstående påtalade att sjuksköterskor glömt 

berätta att de fick fritt tillträde till avdelningen när en patient inte förväntades överleva 

(Kisorio & Langley 2016). Det uppskattades att sjuksköterskorna uppfattade när den 

närstående var i behov av att få tid att vara själv med den döende (Noome et al. 2016).  

 

3.3 Närståendes erfarenheter av sjuksköterskors stöd i en tid av ovisshet 

3.3.1 Stöd att tillgodose närståendes behov 

Erfarenheten av att bli sedd eller att sjuksköterskor bara fanns till hands betydde mycket för 

närstående när det var svårt att tänka klart (Brysiewicz 2008; Butler, Hall & Copnell 2017; 

Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016; Meert et al. 2009; Noome et al. 

2016). Närstående beskrev hur sjuksköterskorna eftersträvade att erbjuda praktiskt stöd och 

komfort för att den sista tiden tillsammans skulle bli så bra som möjligt (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009; Lind et al. 2012). Närstående påmindes av sjuksköterskorna om 

grundläggande behov som mat och vila. Att bli påmind uppskattades och i efterhand trodde 

en del närstående att de annars inte skulle ha ätit, druckit eller vilat (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009; Noome et al. 2016; Rejnö, Danielson & Berg 2013). Små enkla gester som 

var bortom vanliga rutiner tolkades av närstående som en bekräftelse på att sjuksköterskorna 

verkligen brydde sig (Brysiewicz 2008; Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009; Meert et al. 2009). Vissa närstående nämnde att de inte förväntat sig att 

sjuksköterskor skulle visa ett sådant engagemang för dem eller deras situation (Butler, Hall & 

Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Lind et al. 2012, Noome et al. 2016). Andra 

närstående påtalade situationer där de i efterhand insett att stödet brustit, exempelvis att 

sjuksköterskorna inte frågat om de ville ha tillgång till en präst. Några närstående skulle ha 

önskat det, men hade så mycket att tänka på att de inte själva uppmärksammade behovet 

(Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; Noome et al. 2016). Vissa närstående saknade 

också sjuksköterskornas uppmuntrande till bön eller religiösa handlingar (Kisorio & Langley 

2016). En del närstående lämnades ensamma och saknade någon som tog sig tid med dem. 
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När dessa närstående väl fick stöd av sjuksköterskor värdesattes det högt och blev 

ihågkommet (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009). 

 

3.3.2 Stöd att ta farväl 

Närstående som plötsligt förlorat en anhörig var i skiftande behov av stöd från sjuksköterskor 

(Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). När döendeprocessen gick 

lugnt till på grund av sjuksköterskornas omsorg fick de närstående tid att lägga fokus på att ta 

farväl (Noome et al. 2016). Närstående som tog farväl uppskattade när sjuksköterskor 

vägledde och talade om vad som hände (Butler, Hall & Copnell 2017; Noome et al. 2016) 

samt gav den tid som behövdes (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Att ta farväl utan att få 

stöd från sjuksköterskor kunde göra att situationen upplevdes kall (Butler, Hall & Copnell 

2017). Närstående som kände tidspress av sjuksköterskorna när de skulle ta farväl beskrev en 

känsla av frustration (Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Meert 

et al. 2009). Förlust av ett tillfälle att säga adjö upplevdes som väldigt ångestfyllt (Meert et al. 

2009). Närstående kände att sjuksköterskorna brydde sig om den avlidne när kroppen togs om 

hand noggrant och omsorgsfullt (Brysiewicz 2008). Att bli lämnad ensam efter dödsfallet när 

kroppen gjordes i ordning kunde skapa ångest (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Lloyd-

Williams, Morton & Peters 2009). Ett känsligt ögonblick för närstående var, efter de tagit 

farväl av den döde, när sjuksköterskorna lämnade över dennes tillhörigheter (Fridh, Forsberg 

& Bergbom 2009). 

 

3.3.3 Stöd genom uppföljning  

Även efter dödsfallet och processen med att ta farväl fanns ett behov av samhörighet och stöd 

från sjuksköterskor för att de närstående inte skulle känna sig övergivna (Butler, Hall & 

Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom; 2009; Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009). 

Om stödet kunde gavs av sjuksköterskor som hade vårdat den sjuke upplevdes det mer 

personligt (Butler, Hall & Copnell 2017; Meert et al. 2009). Närstående som fick stöd av 

sjuksköterskor med administrativt arbete som regler/logistik och hjälp att planera begravning 

efter dödsfallet ansåg att det gav tröst och var till hjälp (Meert et al. 2009). Ett sätt att 

upprätthålla ett stödjande förhållande kunde vara att sjuksköterskor närvarade vid 

begravningen (Butler, Hall & Copnell 2017; Meert et al. 2009). De närstående som fick 

sorgebrev efter dödsfallet uppskattade detta (Noome et al. 2016). Majoriteten av närstående 

som erbjöds ett minne av den avlidne i form av en EKG remsa ansåg att det var till stor hjälp 

i deras sorgearbete (Beiermann et al. 2017).  
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Många närstående önskade ett uppföljningsbesök (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; 

Noome et al. 2016; van der Klink et al. 2010) men de kände sig oförmögna att inleda 

kontakten själva (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; Noome et al. 2016). 

Sjuksköterskor ansvarade för att familjerna erbjöds tid för ett uppföljningsmöte (Kock, 

Berntsson & Bengtsson 2014). Flera närstående kom dock inte ihåg om de hade blivit 

erbjudna uppföljning eller inte, vilket de antog berodde på att de varit för chockade för att 

kunna uppfatta erbjudandet (Noome et al. 2016). I studien av Kock, Berntsson och Bengtsson 

(2014) beskrivs närståendes önskan om att personal bör vara väl förberedda inför ett 

uppföljningsmöte för att det skulle bli konstruktivt. Närstående ansåg att det var viktigt att 

sjuksköterskor närvarade vid uppföljningsmöten där syftet var att klargöra dödsorsak och vad 

som inträffat under vårdtiden. Av de närstående som kände sig missnöjda med sitt 

uppföljningsmöte var det sju av tio som fortfarande inte förstått dödsorsaken (Kock, 

Berntsson & Bengtsson 2014). Att långsamt avsluta det stöd som getts uppskattades, men 

många upplevde ett abrupt avslut som ledde till känslor av vilsenhet och utelämnande (Butler, 

Hall & Copnell 2017). 

 

3.4 Metodologisk aspekt 

3.4.1 Ursprung 

De inkluderade artiklarna hade sitt ursprung i sju olika länder enligt följande: USA 

(Beiermann et al. 2017; Meert et al. 2009), Sydafrika (Brysiewicz 2008; Kisorio & Langley 

2016), Australien (Butler, Hall & Copnell 2017), Sverige (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 

Johansson et al. 2017; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Rejnö, Danielson & Berg 2013), 

Norge (Lind et al. 2012), Storbritannien (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009) och 

Nederländerna (Noome et al. 2016; van der Klink et al. 2010). 

 

3.4.2 Antal deltagare samt relation till den avlidne 

De 13 inkluderade artiklarna hade sammanlagt 339 deltagare, varav 84 var föräldrar 

(Brysiewicz 2008; Butler, Hall & Copnell 2017; Kisorio & Langley 2016; Lloyd-Williams, 

Morton & Peters 2009; Meert et al. 2009), 76 var vuxna barn, (Beiermann et al. 2017; Fridh, 

Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016; Lind et al. 2012; Lloyd-Williams, 

Morton & Peters 2009; Noome et al. 2016; Rejnö, Danielson & Berg 2013; van der Klink et 

al. 2010), 40 var maka/make (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016; 

Lind et al. 2012; Noome et al. 2016; Rejnö, Danielson & Berg 2013; van der Klink et al. 

2010), 20 var partners (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009), 13 var änkor/änkemän 
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(Beiermann et al. 2017), 26 var syskon (Beiermann et al. 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 

2009; Kisorio & Langley 2016; Lind et al. 2012; Noome et al. 2016; van der Klink et al. 

2010), 9 specificerades som familjemedlemmar (Johansson et al. 2017), 3 var 

brors/systerdöttrar (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 2016; Noome et al. 

2016), 3 var sonhustrur (van der Klink et al. 2010), 2 specificerades som annan (van der 

Klink et al. 2010), 2 var vänner (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Noome et al. 2016), en 

var moster/faster (Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009), en var svägerska (Noome et al. 

2016) och en var svärson (Noome et al. 2016).  I artikeln av Kock, Berntsson & Bengtsson 

(2014) fanns 46 deltagare som inte specificerades till annat än närstående och i artikeln av 

Rejnö, Danielson & Berg (2013) fanns 12 deltagare där relationerna specificerades som 

maka/make, barn och barnbarn, men det framgick inte hur fördelningen av deltagarna var i 

respektive grupp.  

 

3.4.3 Könsfördelning 

I en av artiklarna var könsfördelningen ej noterad (Kock, Berntsson & Bengtsson 2014). I en 

annan artikel preciserades en av deltagarna enbart som vän till den avlidne medan övriga 

deltagare bestod av 17 kvinnor och 8 män (Noome et al. 2016). I övriga elva artiklar fanns 

267 deltagare varav 188 kvinnor och 79 män (Beiermann et al. 2017; Brysiewicz 2008; 

Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Johansson et al. 2017; 

Kisorio & Langley 2016; Lind et al. 2012; Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009; Meert et 

al. 2009; Rejnö, Danielson & Berg 2013; van der Klink et al. 2010). Det totala antalet 

deltagare där könsfördelningen framgick var 292 personer, av dessa var 205 kvinnor och 87 

män (Beiermann et al. 2017; Brysiewicz 2008; Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg 

& Bergbom 2009; Johansson et al. 2017; Kisorio & Langley 2016; Lind et al. 2012; Lloyd-

Williams, Morton & Peters 2009; Meert et al. 2009; Noome et al. 2016; Rejnö, Danielson & 

Berg 2013; van der Klink et al. 2010). 

 

3.4.4 Ålder 

I två av artiklarna framkom inte ålder på deltagarna (Butler, Hall & Copnell 2017; Kock, 

Berntsson & Bengtsson 2014). I en artikel indelades deltagarna i två grupper, där grupp ett 

hade en medelålder på 40 år, och i grupp två var medelåldern 48 år (Meert et al. 2009).  

I en artikel var medelåldern 44 år (Brysiewicz 2008) och i en annan var medelåldern 47 år 

(Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009). I övriga artiklar sträckte sig åldersfördelningen på 

deltagarna mellan 19 till 82 år (Beiermann et al. 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; 
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Johansson et al. 2017; Kisorio & Langley 2016; Lind et al. 2012; Noome et al. 2016; Rejnö, 

Danielson & Berg 2013; van der Klink et al. 2010).  

 

3.4.5 Tid sedan dödsfall 

I tre av de 13 artiklarna angavs inte hur lång tid som gått mellan dödsfallet och deltagande i 

studien (Beiermann et al. 2017; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Lloyd-Williams, Morton 

& Peters 2009). En studie utfördes tätt inpå att närstående fått veta att patienten inte kommer 

överleva, vilket innebar att studien utfördes innan dödsfall (Kisorio & Langley 2016). I 

övriga nio artiklar varierade tiden mellan 15 dagar till 3,5 år (Brysiewicz 2008; Butler, Hall 

& Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Johansson et al. 2017; Lind et al. 2012; 

Meert et al. 2009; Noome et al. 2016; Rejnö, Danielson & Berg 2013; van der Klink et al. 

2010).  

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att närståendes behov av stöd från sjuksköterskor skiftade mellan individer. 

Brister i information var vanligt förekommande och förknippades med sjuksköterskors 

ovillighet att ta sig an svåra samtalsämnen. Det bemötande närstående fick av sjuksköterskor 

hade stor inverkan på närståendes roll och möjlighet till delaktighet. Närstående kände tillit 

till sjuksköterskor som upplevdes kompetenta i sin yrkesroll. När omvårdnaden höll hög 

kvalitet kunde positiva känslor framträda trots sorg. Det uppskattades när sjuksköterskor 

underlättade för närstående att oavbrutet kunna vara tillsammans med den döende eftersom 

tiden blev väldigt dyrbar. Många närstående kände sig vilsna i sjukhusmiljön och det var ett 

stöd om sjuksköterskorna kunde arrangera en plats avskild från andra. Det praktiska stöd som 

sjuksköterskor gav underlättade närståendes tid på sjukhuset eftersom närstående beskrev hur 

vardagliga behov glömdes bort i en tid av ovisshet. När närstående fick vägledning av 

sjuksköterskor i processer som skedde kring dödsfall och avsked, var det till stöd i en obekant 

situation. Efter bortgång önskade många ett uppföljningsbesök där dödsorsak och eventuella 

oklarheter under vårdvistelsen utreddes. Det var av betydelse att de sjuksköterskor som 

vårdat patienten närvarade och att stödinsatser till närstående inte avslutades för tvärt.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

I majoriteten av resultatartiklarna framkom upplevda brister i den information sjuksköterskor 

gav till närstående (Brysiewicz 2008; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Kisorio & Langley 

2016; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy 2012; Lloyd-
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Williams, Morton & Peters 2009; Noome, Dijkstra, van Leeuwen & Vloet 2016; van der 

Klink et al. 2010). Detta anser författarna till föreliggande litteraturstudie kan visa på att 

sjuksköterskor inte alltid lyckas uppfylla sitt ansvar i att delge information som Bergh (2012) 

nämner. Närstående påtalade att de i efterhand insett att de fått information men inte varit 

mottagliga för den (Rejnö, Danielson & Berg 2013; Noome et al. 2016). Detta faktum gör det 

svårare att veta om det var sjuksköterskor som brustit i att delge information eller om 

närstående inte var mottagliga för informationen. Förmågan till informationsbearbetning kan 

enligt Mishel begränsas av den situation personen befinner sig i (Bailey, Stewart & Stewart 

2018).  

 

Enligt Mishels teori uppkommer ovisshet när en person inte kan förutse utfallet i samband 

med sjukdom (Bailey, Stewart & Stewart 2018). Närstående kunde uppleva att deras lidande 

minskade trots att den information de fick var smärtsam (Meert et al. 2009; Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009). Med utgångspunkt i Mishels teori (Bailey, Stewart & Stewart 2018) tolkar 

författarna till föreliggande litteraturstudie det som att närstående var i en situation där 

ovisshet upplevdes som fara. Faran reducerades när sjuksköterskorna klargjorde situationen. 

Om sjuksköterskor undanhöll information i syfte att skona närstående, vilket var vissa 

närståendes uppfattning, (Butler, Hall & Copnell 2017; Lind et al. 2012), menar författarna 

till föreliggande studie att denna handling istället skulle ge motsatt effekt. Detta kan styrkas 

med att Lennéer Axelsson (2010) beskriver hur väntan i ovisshet kunde upplevas jobbigare 

än vetskapen om en förestående död.  

 

Att vissa närstående föredrog att information lindades in och andra ville ha den rakt på sak 

(Lloyd-Williams, Morton & Peters 2009) menar författarna till föreliggande studie vittnar om 

att alla närstående inte kan behandlas på samma sätt och att sjuksköterskor måste vara 

inkännande. En studie av Jones, Puntillo, Donesky & McAdam (2018) betonar hur tiden 

kring en förlust är en individuell erfarenhet där ingen situation är den andra lik. Enligt 

Mishels teori (Bailey, Stewart & Stewart 2018) tolkar författarna att vissa närstående vill ha 

information inlindad för att kunna bevara ovisshet som en möjlighet och därmed kunna 

behålla hoppet. Detta bekräftas även av Lennéer Axelson (2010), som påpekar vikten av att 

respektera de gånger närstående vill behålla hoppet genom att bevara sin villfarelse. 

Närstående upplevde att sjuksköterskor hade svårt att ge upplysningar kring svåra 

samtalsämnen (Brysiewicz 2008; Butler, Hall & Copnell 2017; Johansson, Wåhlin, 

Magnusson, Runeson & Hanson 2017; Lind et al. 2012; Lloyd-Williams, Morton & Peters 
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2009; Noome et al. 2016). Att en del sjuksköterskor inte känner sig erfarna nog att vara till 

stöd för närstående och är rädda att säga eller göra något fel när en patient avlidit (Price & 

Jones 2015) tolkas av författarna till föreliggande studie som en tänkbar orsak till varför vissa 

sjuksköterskor agerar undvikande i påfrestande situationer. Dock menar närstående i Jones et 

al. (2018) att det viktigaste är att sjuksköterskorna försöker ge stöd vid plötsligt dödsfall. 

Därför anser författarna till föreliggande studie att det är beklagligt om den rädsla som 

sjuksköterskor kan känna för att säga fel saker hindrar dem från att agera.  

 

Tidigare forskning visar att ambulanssjuksköterskor ibland kan finna det svårt att direkt vid 

ankomst tala om för närstående att en person är död. Förlängd HLR (Hjärt- och 

lungräddning) kan utföras enbart för att bibehålla familjens hopp om att livet kan räddas och 

för att visa att allt som kan göras utfördes (Bremer, Dahlberg & Sandman 2012). I denna 

litteraturstudies resultat ansåg närstående att det var till stöd att veta att sjuksköterskorna gjort 

allt för att försöka rädda patienten (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Johansson et al. 2017). 

Ambulanssjuksköterskor ställde sig tvekande till om förlängd HLR är till stöd för närstående 

eller om det är felaktigt att inge ett falskt hopp och iscensätta något som eventuellt kan 

genomskådas (Bremer, Dahlberg & Sandman 2012). 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att närstående som vakar vid en döendes bädd kunde 

känna sig vilsna i den obekanta och ibland stressiga miljö som en intensivvårdsavdelning 

utgjorde (Butler, Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Meert et al. 2009). 

I en studie av Bloomer et al. (2013) beskriver sjuksköterskor miljön som högljudd, stressig 

och med brist på privat utrymme. I Lind et al.’s studie (2012) hade närstående erfarenheter av 

hur sjuksköterskor ansträngde sig för att dämpa inverkan från en stressig miljö. Författarna 

till föreliggande litteraturstudie menar att sådana handlingar kan vara av betydelse för att 

minska risken för att närstående drabbas av psykiska komplikationer i ett senare skede, vilket 

bekräftas i en studie av Jezierska, Borkowski & Gaszyński (2014).  

 

Stöd från sjuksköterskor efterfrågades av närstående för att förstå vilken roll de hade när en 

kär person hastigt insjuknat och kommit under vård (Butler, Hall & Copnell 2017; Lind et al. 

2012). Sjuksköterskornas bemötande var avgörande för om närstående sedan fick tillträde till 

den roll som utformats (Butler, Hall & Copnell 2017). Om närstående fick utöva delaktighet i 

omvårdnad kunde de lättare behålla sin identitet (Kisorio & Langley 2016; Meert et al. 2009) 

och känna sig inkluderade i vårdteamet (Butler, Hall & Copnell 2017; Meert et al. 2009). 
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Detta anser författarna till föreliggande studie vara ett tecken på att det stöd Lennéer Axelson 

(2010) benämner social tillhörighet och nätverksstöd har betydelse även när vårdtiden är kort, 

som vid plötsligt dödsfall. Frånvaron av detta stöd kan orsaka ensamhet och isolering 

(Lennéer Axelson 2010). Att sjuksköterskor beskriver närstående som osäkra och förvirrade i 

samband med vårdvistelse som leder till plötsligt dödsfall (Walker & Deacon 2015) uppfattar 

författarna till föreliggande litteraturstudie som ett tecken på att sjuksköterskor är medvetna 

om närståendes situation. Därför är det anmärkningsvärt att resultatet visar att många 

närstående kände sig ensamma och övergivna av sjuksköterskorna efter dödsfallet (Butler, 

Hall & Copnell 2017; Fridh, Forsberg & Bergbom 2009; Lloyd-Williams, Morton & Peters 

2009). Sjuksköterskor har däremot en bild av att de lade större vikt på stöd till närstående 

efter dödsfallet (Bloomer et al. 2013). Här skiljer sig sjuksköterskors och närståendes 

erfarenheter åt. Det kan dock vara problematiskt att jämföra studier gjorda på olika 

sjukhusinrättningar eftersom arbetsstrategier, rutiner och fokus kan skilja sig från en 

arbetsplats till en annan. Över lag anser dock författarna till föreliggande studie att detta 

signalerar behov av att underlätta för sjuksköterskor att verka som stöd för närstående. Enligt 

Walker och Deacon (2015) kan detta göras både genom utbildningar, handledning, minskad 

arbetsbelastning och att sjuksköterskor som gett vård vid plötsligt dödsfall får möjlighet att 

bearbeta sin egen sorg.  

 

Ett uppföljningsbesök efterfrågades av många närstående (Lloyd-Williams, Morton & Peters 

2009; Noome et al. 2016; van der Klink et al. 2010). Det var av betydelse för närstående att 

sjuksköterskor som varit med och vårdat patienten närvarade, (Butler, Hall & Copnell 2017; 

Fridh, Forsberg & Bergbom; 2009; Kock, Berntsson & Bengtsson 2014; Lloyd-Williams, 

Morton & Peters 2009). Författarna till föreliggande studie tolkar detta som ett tecken på hur 

kontinuitet blir ett stöd för närstående. Milberg (2012) beskriver hur kontinuitet underlättar 

för närstående i sorg när de slipper återupprepa information kring sin situation. Syftet med ett 

uppföljningsmöte var att säkerställa att närstående förstått dödsorsak och att eventuella 

oklarheter under vårdvistelsen utreddes. Resultatet visade att sju av tio närstående i Kock, 

Berntsson och Bengtssons (2014) studie som upplevde missnöje efter uppföljning, inte hade 

förstått dödsorsaken. Enligt författarna till föreliggande litteraturstudie blir det uppenbart hur 

viktigt det är att närstående verkligen förstår det som händer. Teorin om ovisshet i sjukdom 

betonar att om sjuksköterskor inte lyckas få de närstående att förstå situationen kommer 

ovisshet att kvarstå (Bailey, Stewart & Stewart 2018). Garstang, Griffiths och Sidebotham 

(2014) nämner att när dödsorsak inte kan förklaras kan närståendes sorg och ångest öka.  
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Närstående upplevde att förlust orsakat av plötsligt dödsfall kunde ha positiva inslag när 

omvårdnaden höll en hög standard (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009). Detta menar 

författarna till föreliggande studie visar på hur sjuksköterskors agerande har en avgörande 

effekt på närståendes helhetsupplevelse i samband med plötsligt dödsfall. Även Milberg 

(2012) bekräftar sambandet mellan närståendes mående och den omvårdnad patienten får.  

 

4.2.1 Metodologisk aspekt - Undersökningsgrupp 

Enligt Polit och Beck (2012) är det av vikt att beskriva undersökningsgruppernas ursprung 

för att kunna avgöra en studies lämplighet globalt. I föreliggande litteraturstudies resultat 

använde sig författarna av studier från sju olika länder. Fyra av artiklarna var från Sverige, 

två från USA, två från Sydafrika, två från Nederländerna och resterande tre artiklar var från 

Australien, Norge och Storbritannien. I studierna från Sydafrika tenderade deltagarna att vara 

mindre nöjda med det stöd de fick från sjuksköterskor än deltagarna från studier i övriga 

länder.  

 

Av de 13 artiklar som inkluderades hade två kvantitativ ansats, en var av mixad design och 

resterande 10 hade kvalitativ ansats. Deltagarantalet i de kvantitativa artiklarna och i artikeln 

med mixad design låg mellan 28 och 51, (se bilaga 1, tabell 3. Metodologisk översikt). Polit 

och Beck (2012) menar att inom kvantitativ forskning är det av intresse att undersöka en 

större grupp individer och att de kännetecken och förhållanden som råder inom denna 

population kan appliceras i ett större sammanhang. När en kvantitativ studie har lågt 

deltagarantal kan studien påverkas av extrema åsikter. I Beiermann et al. (2017) studie angav 

artikelförfattarna att det låga deltagarantalet begränsade möjligheten att kunna generalisera. 

Van der Klink et al. (2010) påpekade att det låga deltagarantalet berodde på att 

undersökningen begränsades till ett specifikt sjukhus och att det kunde se annorlunda ut i 

andra sammanhang. Även Kock et al (2014) studie behandlade bara deltagare som befann sig 

på ett specifikt sjukhus. Artikelförfattarna påpekade dessutom att många avböjde att 

medverka och förklarade tänkbara orsaker till detta.  

 

Artiklarna med kvalitativ ansats hade ett deltagarantal mellan fem och 33. Den studie som 

hade 33 deltagare var dock en longitudinell studie som pågick under sex år (Meert et al. 

2009), vilket kan förklara dess höga deltagarantal. Inom den kvalitativa forskningen är det 
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önskvärt att undersöka en mindre population eftersom kvalitativ forskning genererar en stor 

mängd data (Polit & Beck 2012). 

 

Relationen mellan de personer som avlidit till följd av plötsligt dödsfall och deltagarna i 

inkluderade studier varierade mellan nära släktband, släkt- och vänskapsförhållanden. På så 

vis representeras olika individer som ingår i begreppet närstående enligt Socialstyrelsen 

(2018).  

 

I undersökta artiklar där kön angetts fanns en markant överrepresentation av kvinnor, antalet 

uppgick till 205 kvinnor och 87 män. Endast en artikel (Johansson at al. 2017) hade ett 

marginellt högre deltagarantal som var män, (fem män och fyra kvinnor). En svaghet med 

detta kan vara att artiklarnas innehåll vinklats av kvinnors erfarenheter mer än mäns. Enligt 

Jezierska, Borkowski och Gaszyński (2014) är en av riskfaktorerna till PICS-F att vara 

kvinna. Resultatet kan därför presentera en högre andel personer som drabbats psykiska 

problem i den efterföljande sorgen, än om populationen varit jämt fördelad.   

 

I granskade artiklar var ingen deltagare under 19 år, trots att denna grupp inte exkluderats av 

författarna till föreliggande studie. Åldern på deltagarna var annars mycket varierande.  

 

Som van der Klink et al. (2010) beskrev så kan det tidsspann som finns mellan dödsfall och 

studie påverka hur personerna minns detaljer från händelsen. Fridh et al. (2008) påpekade att 

tiden mellan dödsfall och deltagande i studien var två och en halv månad därför att de inte 

ville störa i den mest akuta sorgeprocessen. Enligt vald teoretisk referensram kan förmågan 

till informationsbearbetning påverkas av situationsbundna begränsningar (Bailey, Stewart & 

Stewart 2018). Enligt Kisorio och Langley (2016) fanns dock inga empiriska bevis på när det 

är lämpligt att närma sig sörjande för att delta i forskning. I de studier som granskats skilde 

sig tidsspannet från före dödsfall (Kisorio & Langley 2016) till mellan 15 dagar och 3,5 år 

efter dödsfall. Var i sorgen deltagarna befinner sig tror författarna till föreliggande studie kan 

inverka på hur deltagarna ser på händelsen, med utgångspunkt i sorgeprocessen (Grimby & 

Johansson 2012).  
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4.3 Metoddiskussion 

Vald design för detta arbete är en beskrivande litteraturstudie. Denna typ av design 

rekommenderas när målet är att sammanställa forskningsläget kring det syfte som undersöks 

(Axelsson 2008; Polit & Beck 2012).  

 

De databaser som användes i föreliggande studie var PubMed och Cinahl vilka enligt Polit 

och Beck (2012) är särskilt lämpliga för sjuksköterskor. Valet av databaser anses av 

författarna vara en styrka, dock kunde ytterligare någon databas ha använts för att eventuellt 

öka antalet sökträffar som i denna studie uppgick till 136. De sökord som användes i 

föreliggande studie ansågs av författarna relevanta till syftet. En svaghet i studien kan dock 

vara att sökordet ICU användes eftersom det kan ha vinklat resultatet till att lägga mer fokus 

vid plötsligt dödsfall på intensivvårdsavdelningar. Att detta sökord användes berodde på att 

valda artiklar i tidigare sökningar hade ICU som nyckelord och att det var svårt att finna 

artiklar med endast de sökord som dittills prövats. Författarna till föreliggande studie har 

utöver presenterade sökningar provat att använda sökordskombinationer där “Emergency 

Department” och “Ambulance” ingick, utan att finna några relevanta artiklar. Därför anses 

sökordet ICU inte vara en medveten handling för att finna artiklar just från 

intensivvårdsavdelningar utan som ett medel att finna tillräckligt med material för att 

genomföra studien. Eftersom antalet träffar med relevans för syfte och frågeställningar var 

relativt lågt (nio) har även manuella sökningar gjorts utifrån valda artiklars referenslistor. 

Willman et al. (2016) rekommenderar författare till litteraturstudier att utgå från artiklar med 

högst relevans till valt ämne och söka fler artiklar genom dessas referenslistor. På så sätt kan 

författarna få tillgång till andra högintressanta artiklar. Författarna ser detta som en styrka i 

arbetet därför att tillgången på relevant material ökade. Sökningarna begränsades till de 

senaste tio åren vilket ger en någorlunda aktuell bild av forskningsläget. Denna begränsning 

anser författarna till föreliggande studie vara både en styrka och en svaghet. Under tio år 

hinner förändringar inom området ske, men hade begränsningen istället varit inom fem år så 

hade materialet blivit alltför ringa för att svara på studiens syfte.  

 

Språket begränsades till artiklar skrivna på engelska. Eftersom ingen av författarna till denna 

studie har engelska som modersmål kan detta vara en svaghet eftersom feltolkningar kan ha 

uppkommit. Författarna anser dock att de efter noggrann och upprepad läsning, samt 

användning av lexikon, har fått en adekvat bild av materialet. När data analyserades och 



 

 

 

25 

indelades i teman gick författarna tillbaka till artiklarna och säkerställde att informationen var 

korrekt i de fall tveksamheter förekom. Att gå tillbaka till sin originalkälla för en extra 

kontroll, är en gardering för att tolkningar som görs när information sammanställs inte ska 

förvrängas (Aveyard 2014). Noggrannhet är därför en styrka i samband med dataanalysen. En 

svaghet med litteraturstudien är att de artiklar som inkluderades begränsats till att vara 

tillgängliga vid Högskolan i Gävle. Därför har inte all aktuell forskning på området kunnat 

granskats. Detta ledde också till att författarna till föreliggande studie använt sig av en 

sekundärkälla för att sammanställa den teoretiska referensramen.  

 

Ett inklusionskriterium som författarna till föreliggande studie hade var att både kvalitativa 

och kvantitativa artiklar som svarade på syftet kunde användas. Detta betraktas som en styrka 

eftersom författarna fick tillgång till ett större antal artiklar. Författarna ansåg att de 

kvantitativa artiklarna gav en generell bild av vad närstående var nöjda respektive missnöjda 

med. De kvalitativa artiklarna erbjöd däremot detaljerade beskrivningar utifrån närståendes 

egna erfarenheter av sjuksköterskors stöd vid plötsligt dödsfall. Enligt Polit och Beck (2012) 

är kvalitativa artiklar att föredra när syftet är att beskriva en persons erfarenheter. Att 

komplettera med ett fåtal kvantitativa artiklar anser inte författarna varit till någon nackdel 

utan snarare bekräftat det som framgått av de kvalitativa artiklarna och därmed stärkt dess 

evidens. Enligt Aveyard (2014) uppmärksammar allt fler att artiklar med olika ansatser och 

design kan innehålla relevant information till det syfte som undersöks. Att utesluta artiklar 

enbart för att de antingen är kvantitativa eller kvalitativa kommer inte att förbättra 

litteraturstudien.  

 

Ytterligare ett inklusionskriterium uppkom efter att författarna till föreliggande studie hade 

granskat innebörden av begreppet plötsligt dödsfall. Författarna insåg att även artiklar som 

berör närstående till kroniskt sjuka kunde uppleva döden som plötslig, varpå artiklar rörande 

plötsligt dödsfall efter kronisk sjukdom också inkluderades.  

 

Artikeln av Kisorio & Langley (2016) kan upplevas som kontroversiell i detta sammanhang 

eftersom den studien genomfördes när närstående fått veta att deras anhörige kommer att 

avlida, men ännu var vid liv. Författarna valde att ha med den eftersom artikeln bidrog med 

intressant material om hur det kändes för närstående som var mitt uppe i det skeendet och gav 

några intressanta ståndpunkter värda att tas upp. Studier har också visat på att det som sker 

under vårdvistelsen är av betydelse för hur närståendes sorg utvecklas (Jezierska, Borkowski, 
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& Gaszyński 2014). Ett exklusionskriterium som författarna till denna studie hade var att 

sekundärkällor inte fick användas till studiens resultat. Detta betraktas som en styrka 

eftersom resultatet undgår att vinklas av mellanhand och inte förlorar detaljerad information 

från primärkällan (Polit & Beck 2012).  En svaghet kan ha varit att 10 artiklar exkluderades 

på grund av svårigheter att avgöra från vilken yrkesroll stödet getts. Författarna till 

föreliggande studie anser att det kanske inte alltid är relevant vilken profession den som ger 

stöd har, utan mer hur personen är som medmänniska. Därför kan intressant material ha gått 

förlorat som kunde varit relevant oavsett om det var sjuksköterskor eller exempelvis 

socialarbetare som gav stödet.   

 

4.4 Kliniska implikationer för omvårdnad 

Författarna till föreliggande studie anser att det är till nytta för grundutbildade sjuksköterskor 

att få insikt i hur de kan vara ett bra stöd till närstående vid plötsligt dödsfall.  I 

introduktionen beskrivs hur osäkerhet och brist på erfarenhet kan vara orsaker till att 

sjuksköterskor med lite arbetslivserfarenhet upplever det extra betungande att möta 

människor i ovisshet eller sorg. Om denna litteraturstudie kan bidra med kunskap om vilket 

stöd närstående uppskattar i samband med plötsligt dödsfall, kanske nyutbildade 

sjuksköterskor kan stärkas i sin roll och våga ta den ansvarsbiten. 

 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

Det var svårt att finna artiklar om unga människors erfarenheter av stöd i samband med 

plötsligt dödsfall. Eftersom minderåriga räknas som en sårbar grupp (Polit & Beck 2012) är 

det förståeligt att det är svårare att bedriva forskning på dess individer. Det skulle dock vara 

gruppen till gagn eftersom yngre löper hög risk att drabbas av PICS-F om de haft en 

närstående som vårdats på intensivvårdsavdelning (Jezierska, Borkowski, & Gaszyński 

2014). Statistik visar dessutom att unga som mist en förälder till följd av vissa former av 

plötsligt dödsfall, löper högre risk för suicid än andra (Burrell, Mehlum, & Qin 2017). 

Författarna till föreliggande studie anser att erfarenheter från yngre behövs för att kunna 

utveckla ett stöd som passar åldersgruppen.   

   

Eftersom majoriteten av deltagarna i de undersökta studierna var kvinnor, skulle det vara 

intressant att utföra kvalitativa studier där deltagarna är män, för att se om resultaten skulle 

skilja sig. Vidare anser författarna till föreliggande studie att utbudet av den forskning som 
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fanns på området var lågt, särskilt gällande de erfarenheter närstående har av sjuksköterskors 

stöd vid plötsligt dödsfall som skett inom ramen för ambulans eller akutsjukvårdsavdelning. 

 

4.6 Slutsats 

Resultatet visade att många närstående upplevde brister i den information som sjuksköterskor 

bistod. Närstående ville ofta få klarhet i en oviss situation, även när ett besked var smärtsamt. 

Genom att förstå en händelse kunde den lättare accepteras. Närstående ansåg att 

sjuksköterskor kunde ge stöd på många olika sätt. Av resultatet framgick att samtliga sätt att 

försöka bistå närstående i en sårbar situation uppmärksammades av närstående och var av 

betydelse i tiden vid dödsfallet. Dock ville inte alla närstående ha stödet utformat på samma 

sätt. Därför bör det stöd som ges vara personcentrerat. Författarna till föreliggande studie 

uppmärksammade att närstående tydligt lade märke till om sjuksköterskor försökte undvika 

kontakt i svåra sammanhang. Att det finns tunga inslag i sjuksköterskors arbetssysslor är 

någonting som måste kunna hanteras. För att sjuksköterskor ska kunna vara ett bra stöd till 

närstående i samband med plötsligt dödsfall, krävs att sjuksköterskor får insikt i närståendes 

situation genom att ta del av de erfarenheter närstående beskrivit. Många närstående 

uppmärksammade sjuksköterskors stressiga arbetsförhållanden vilket visar att även 

närstående har insikt i vad som kan påverka sjuksköterskans möjlighet att ge stöd.  
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Bilaga 1: Tabell 2, Metodologisk översikt 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Beiermann, 

Kalowes, 

Dyo & 

Mondor. 

 

2017 

USA 

Family Members’ 

and Intensive 

Care Unit Nurses 

Response to the 

ECG Memento 

During the 

Bereavement 

Period. 

Mixad design  

 

Deltagare i grupp 1: 28 

Kvinnor: 26 

Män: 2 

Ålder: 60-69år 

Relation: 

Änkor: 13 

Barn: 13 

Syskon:2 

Tid sedan dödsfall: 5-6 veckor.   

Deltagare i grupp 2: 38 

(sjuksköterskor) – Ej relevant 

till syftet. 

SBEQ-frågeformulär, 

likertskala(Satisfaction with 

Bereavement Experience 

Questionnaire) med möjlighet att 

ge uttryck för tankar och känslor.  

Ej angivet 

Brysiewicz 

 

2008 

Sydafrika 

The lived 

experience of 

losing a loved one 

to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, 

South Africa. 

Tolkningsbar 

fenomenologisk design med 

kvalitativ ansats.  

Deltagare: 5 

Kvinnor: 4 

Män: 1 

Medelålder: 44 år 

Relation: 

Föräldrar 

Tid sedan dödsfall: 17 mån,  

18 mån, 

3 år (3st)  

 

 

 

Ljudinspelade intervjuer vilka 

var ostrukturerade och varade 

30-40 minuter. Startade med en 

öppen fråga.  

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

van Manen.  



 

 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Butler, Hall 

& Copnell 

 

2017 

Australien 

The changing 

nature of 

relationships 

between parents 

and healthcare 

providers when a 

child dies in the 

paediatric intensive 

care unit.  

Konstruktiv Grounded 

Theory, kvalitativ ansats.  

Deltagare: 26 

Kvinnor:18 

Män: 8 

Ålder: 

Ej angivet 

Relation: 

Föräldrar 

Tid sedan dödsfall: 6-48 

månader. 

Semistrukturerade ljudinspelade 

intervjuer.  

Konstant 

jämförande analys 

och teoretiskt 

minne (memos). 

Fridh, 

Forsberg & 

Bergbom 

 

2008 

Sverige 

Close relatives’ 

experiences of 

caring and of the 

physical 

environment when 

a loved one dies in 

an ICU. 

Utforskande design med 

kvalitativ ansats.  

Deltagare: 17 

Kvinnor:11 

Män:6 

Ålder: 32-75 år 

Relation: 

Syster 1st 

Döttrar 7st 

Söner 5st 

Brorsdotter 1st 

Maka 1st 

Make 1st 

Nära vän 1st 

Tid sedan dödsfall: 2,5-5 

månader 

Ljudinspelade intervjuer med 

öppna frågor och uppföljande 

frågor. 30-60 minuter långa. 

Fenomenologisk/ 

Hermeneutisk 

analysmetod enligt 

Lindseth och 

Norberg 2004. 



 

 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Johansson, 

Wåhlin, 

Magnusson,  
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Hanson. 

 

2017 

Sverige 

Family members’ 

experiences with 

intensive care unit 

diaries 

when the patient 

does not survive 

Hermeneutisk design med 

kvalitativ ansats.  

Deltagare: 9 

Kvinnor: 4 

Män: 5 

Ålder: 19-70år 

Relation: 

Familjemedlemmar 

Tid sedan dödsfall: 2 månader 

Inspelade intervjuer som varade 

mellan 45-90 minuter och bestod 

av öppna frågor.  

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

Geanellos.  

Kisorio & 

Langley 

 

2016 

Sydafrika 

End of life care in 

intensive care unit: 

Family experiences 

Beskrivande utforskande 

design med kvalitativ ansats. 

Deltagare: 17 

Kvinnor: 10 

Män: 7 

Ålder: 20->51år  

Relation: 

Förälder 1st 

Make/Maka 2st 

Vuxna barn 4st 

Syskon 9st 

Brorsdotter 1st 

Tid sedan dödsfall:  

Intervjuerna hölls 4 dagar efter 

att närstående haft brytsamtal 

om att patienten inte kommer 

överleva, och vissa av 

patienterna kunde fortfarande 

vara under vård.  

 

Ljudinspelade semistrukturerade 

intervjuer 30-45 minuter långa.  

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

Tesch. 



 

 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Kock, 

Berntsson & 

Bengtsson. 

 

2014 

Sverige 

A follow-up 

meeting post death 

is appreciated by 

family 

members of 

deceased patients 

Retrospektiv design med 

kvantitativ ansats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: 46 av 84 

Kvinnor: Ej angivet 

Män: Ej angivet 

Ålder: Ej angivet 

Relation: 

(Next of kin) 

Framgår specificerad relation 

till de 84 tillfrågade men ej till 

deltagarna 

Tid sedan dödsfall: Ej angivet 

 

 

 

Frågeformulär med likertskala 

och möjlighet att ge 

kommentarer.  

Mann-Whitney test 

Lind, 

Lorem, 

Nortvedt & 

Hevrøy 

 

2012 

Norge 

Intensive care 

nurses’ involvment 

in the end-of-life 

process - 

perspectives of 

relatives  

Berättande design med 

kvalitativ ansats 

Deltagare: 27 

Kvinnor: 20 

Män: 7 

Ålder: 20-80år 

Relation: 

Make/Maka 11st 

Söner 2st 

Döttrar 8st 

Mödrar 2st 

Bröder 2st 

Systrar 2st 

Tid sedan dödsfall: 

Medelsnittstid 9 månader 

Ljudinspelade Intervjuer med en 

inledande öppen fråga följt av 

semistrukturerad intervju.  1-1,5 

timme långa.  

Berättande tematisk 

analys enligt 

Reissman CK. 



 

 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Lloyd-

Williams, 

Morton,  & 

Peters. 

 

2009 

Storbritanni

en 

The End-of-Life 

Care Experiences 

of Relatives 

of Brain Dead 

Intensive Care 

Patients 

Utforskande design med 

kvalitativ ansats 

 

 

Deltagare: 29 

Kvinnor: 21 

Män: 8 

Medelålder: 47 år 

Relation: 

Partner 20st 

Föräldrar 6st 

Barn 2st 

Moster/Faster 1st 

Tid sedan dödsfall: Ej angivet 

 

 

Intervjuermed öppna frågor. 

 

 

Grounded theory 

enligt Strauss och 

Corbin. 

 

 

Meert, 

Briller,  

Mayers 

Schim,  

Thurston & 

Kabel. 

 

2009 USA 

Examining the 

needs of bereaved 

parents in the 

pediatric intensive 

care unit: a 

qualitative study. 

Utforskande design med 

kvalitativ ansats. 

Deltagare i intervjuerna: 33  

Kvinnor: 21 

Män: 12 

Medelålder: 40 år 

Relation: Föräldrar 

Tid sedan dödsfall: 

18 månader - 3 år 

Deltagare i fokusgrupperna: 13 

Kvinnor: 9 

Män: 4 

Medelålder: 48 år 

Relation: 

Föräldrar/Målsman. 

Tid sedan dödsfall: 10 månader 

- 3,5 år. 

Djupintervjuer och 

fokusgrupper, resultaten från 

dessa triangulerades sedan för att 

ge en detaljerad lista av 

föräldrarnas behov. Alla tre faser 

genomgicks under sex års tid. 

Iterativ/ 

upprepande 

temaanalys. 



 

 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Noome, 

Dijkstra, 

van 

Leeuwen & 

Vloet. 

 

2016 

Nederländer

na 

Exploring family 

experiences of 

nursing aspects of 

end-of-life care in 

the ICU: A 

qualitative study. 

Beskrivande 

fenomenologisk design med 

kvalitativ ansats 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: 26 

Kvinnor: 17 

Män: 8 

+ Vän: Ej angivet 

Ålder: 25-82år 

Relation: Maka 8st, Make 4st 

Döttrar 6st, Son 1st 

Svägerska 1st 

Bröder 2st 

Syster 1st 

Svärson 1st 

Brorsdotter 1st 

Vän 1st 

Tid sedan dödsfall: 5-8 veckor 

Semistrukturerade intervjuer, 45-

75 min långa 

Induktiv temaanlys 

av Kvale. 

Rejnö, 

Danielson 

& Berg. 

 

2013 

Sverige 

Next of kin’s 

experiences of 

sudden and 

unexpected death 

from stroke – a 

study of narratives 

Berättande design med 

kvalitativ ansats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deltagare: 12 

Kvinnor: 8 

Män: 4 

Ålder: 41-69 år 

Relation: 

Make/Maka 

Barn 

Barnbarn 

Tid sedan dödsfall: 

15-44 dagar  

Berättande intervjuer som 

inleddes med en öppen fråga och 

sedan styrdes av deltagaren.. 18-

72 minuter långa  

Berättande tematisk 

analys enligt 

Riessman CK. 



 

 

Författare  

publ.år, 

land 

Titel Design och eventuellt 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

van der 

Klink, 

Heijboer, 

Hofhuis, 

Hovingh, 

Rommes, 

Westerman 

& Spronk. 

 

2010 

Nederländer

na 

Survey into 

bereavement of 

family members of 

patients who died 

in the intensive care 

unit 

Undersökande 

tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats 

Deltagare: 51 

Kvinnor: 36 

Män: 15 

Ålder: 44,5-66 år 

Relation: 

Make/Maka 13st 

Barn 32st 

Syskon 1st 

Sonhustru 3st 

Annan 2st 

Tid sedan dödsfall: 4-16 mån 

Strukturerade telefonintervjuer. 

Tid mellan 11-17 min. 

Chi-square analys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2: Tabell 3, Resultatöversikt 

Författare Syfte Resultat 

Beiermann, 

Kalowes, Dyo & 

Mondor. 

Primärt syfte:Att undersöka vad familjen ansåg om det stöd som 

erbjöds i övergången mellan föregripande sorg till att vara 

sörjande.  

Sekundärt syfte: Att utvärdera hur sjuksköterskorna upplevde 

familjernas reaktioner av patientens bortgång. Tertiärt syfte: Att 

utvärdera betydelsen av ECG Memento (Inplastad EKG-remsa till 

minne av den avlidne). 

Familjerna var nöjda med personalen och de 

posthospitala erfarenheterna. Hälften av familjerna 

upplevde dödsfallen som oväntade. 86% av 

familjerna tyckte att EKG minneskortet var en 

positiv sorgehandling. 

Brysiewicz. Syftet var att beskriva familjemedlemmar i KwaZulu-Natals 

erfarenheter av att plötsligt ha förlorat en närstående.  

 

 

 

 

 

 

Att förlora en närstående till en plötsligt död var en 

förödande upplevelse för familjen. Hur 

sjuksköterskor agerade i situationen påverkade 

familjemedlemmarnas erfarenheter. 

Familjemedlemmarna poängterade vikten av att de 

uppfattade att sjuksköterskorna brydde sig om dem 

och den döende, vilket små gester kunde påvisa.   

Butler, Hall & 

Copnell. 

Syftet var att undersöka sörjande föräldrars interaktioner med 

omvårdnadspersonal (sjuksköterskor, läkare och socialarbetare) 

när ett barn avled på en pediatrisk intensivvårdsavdelning.  

Förhållandet mellan personal och närstående 

förändrades under patientens vårdtid när utgången 

blev dödlig. Först välkomnade föräldrarna 

experthjälp och övergav föräldrarollen för en stund. 

När det blev uppenbart att barnets liv inte kunde 

räddas fann föräldrarna en ny roll och samarbetade i 

ett “lag” med sjukvårdspersonalen. När döden 

inträffat ville föräldrarna att stödet skulle fortgå 

men gradvis trappas ner. Det var av stor betydelse 

att få stöd av någon som hade varit med under 

“resan” och träffat barnet.  

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Fridh, Forsberg & 

Bergbom 

Styftet var att undersöka nära släktingars erfarenheter av 

omvårdnad och den fysiska miljön i samband med ett dödsfall på 

en intensivvårdsavdelning.   

Resultatet beskev erfarenheten av att bli eller inte 

bli guidad/omhändertagen i en tid av ovisshet där 

närstående befann sig i en främmande miljö. Många 

närstående var inte beredda på dödsfallet.   

Johansson, Wåhlin, 

Magnusson, 

Runeson & Hanson. 

Syftet var att undersöka hur familjemedlemmar upplevde 

användningen av en dagbok när deras anhörige inte överlevde 

vistelsen på intensivvårdsavdelningen.  

Familjemedlemmar till icke överlevande hade ett 

behov av att få tiden på intensivvårdsavdelningen 

förklarad. En dagbok kunde fungera som ett 

“överlevnadskit” för att skapa ett sammanhang och 

förståelse för att möta närståendes behov under 

sjukhusvistelsen, och slutligen fungera som ett stöd 

i sorgeprocessen. (Både närstående och 

sjuksköterskor skrev i denna dagbok.) 

Kisorio & Langley Syftet var att frambringa familjemedlemmars erfarenheter av 

omvårdnad i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar för 

vuxna.  

Stödinsatser som riktades till familjemedlemmar när 

någon låg för döden på intensivvårdsavdelningar 

var otillräckliga. Närstående kände sig ofta 

förvirrade och vilsna. Informationsbrister 

uppdagades.    

Kock, Berntsson & 

Bengtsson. 

Syftet var att utvärdera om en uppföljning efter dödsfall 

uppskattades av den avlidnes familjemedlemmar.  

Enligt resultatet var 46 av 84 familjer på ett 

uppföljningsmöte. Av dessa ansåg 91% att mötena 

skulle fortsätta att erbjudas. Av dessa var 78% 

nöjda med mötet, 80% kände att de förstod 

dödsorsaken och 91% ville diskutera dödsorsaken. 

De närstående ansåg att personalen måste vara väl 

förberedda inför mötet. Av de som var missnöjda så 

var det färre som hade förstått dödsorsaken. Det var 

32 av 46 närstående som ansåg att sjuksköterskor 

har en viktig roll i uppföljningsmöten. 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Lind, Lorem, 

Nortvedt & Hevrøy 

Syftet var att utforska hur släktingar till intensivvårdspatienter 

upplevde sjuksköterskors roll och relation till dem i samband med 

beslutsfattande i livets slutskede.  

Sjuksköterskorna uppfattades som otydliga och 

undvikande i kommunikationen med närstående 

vilket kunde leda till att närstående själva kände 

ansvar att få fram information och förstå sin roll när 

beslut måste tas.   

 

Lloyd-Williams, 

Morton & Peters. 

Syftet var att beskriva hur närstående till en person som förklarats 

hjärndöd upplevde personens sista tid i livet på en 

intensivvårdsavdelning.  

Generellt var de närstående nöjda med vården som 

sjuksköterskorna givit till patienten. Vissa 

närstående uppmärksammade att det var för hög 

arbetsbelastning på avdelningen. Det praktiska 

sköttes men sjuksköterskorna hann inte med att ge  

emotionellt stöd.  

 

Meert, Briller, 

Mayers Schim, 

Thurston & Kabel. 

Syftet var att få en djupare förståelse av föräldrars behov när deras 

barn dör på en pediatrisk intensivvårdsavdelning.  

 

 

 

 

Resultatet indelades i 4 kategorier: “Vem jag är”, 

“När mitt barn var döende”, 

“Mitt barns död”, “Sorgeresa”. Resultatet innehåller 

mycket relevant data där sjuksköterskors stöd 

beskrivs.  

Noome, Dijkstra, 

van Leeuwen & 

Vloet. 

Syftet var att undersöka familjemedlemmars syn på omvårdnad i 

livets slutskede på intensivvårdsavdelning efter att beslut tagits 

om att avsluta livsuppehållande behandling, och att beskriva vilka 

omvårdnadshandlingar som uppskattades mest och vad som 

fattades.  

Familjerna uppskattade sjuksköterskors 

tillgänglighet och villighet att svara på frågor och 

många upplevde att de fick stöd. Trots detta hade 

vissa problem att förstå sin roll när beslut skulle tas, 

kände själva ett ansvar att få tag på information och 

en del bjöds inte in av sjuksköterskorna till att delta 

i omvårdnaden.  

 



 

 

Författare Syfte Resultat 

Rejnö, Danielson & 

Berg.  

Syftet var att belysa erfarenheten av närstående som plötsligt 

förlorat en släkting till följd av akut stroke. 

Resultatet visade att närstående fokuserade på den 

döende personen och glömde bort sina egna behov. 

Närstående kunde ha svårigheter att ta in 

information vilket gjorde det till en utmaning för 

sjuksköterskan att identifiera individuella behov hos 

närstående i denna situation. Den plötsliga döden 

genomsyrade de närståendes tillvaro. 

van der Klink, 

Heijboer, Hofhuis, 

Hovingh, Rommes, 

Westerman & 

Spronk. 

Syftet var att bestämma hur släktingar till patienter på 

intensivvårdsavdelning upplevde vården som deras närstående fått 

och om den information och stöd som gavs mötte familjens behov 

i relation till deras sorgeprocess. Sekundärt syfte var att ta reda på 

om det finns ett behov av intensivvårdsbaserad sorgeuppföljning.  

Enligt resultatet var 77% nöjda med vården och 

informationen. Det vanligaste klagomålet gällde 

kommunikation och den information som getts. 

Även om majoriteten kände sig nöjda med vården 

ansåg många att en uppföljning skulle vara till gagn 

för att reda ut eventuella frågor som ej besvarats.  
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