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Sammanfattning 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vilka behov närstående har vid nära anhörigs 

dödsfall. Litteratursökningar gjordes i databaserna Medline och Cinahl. Sökningarna 

resulterade i 19 artiklar med ett bortfall på 3 artiklar. Studiens resultat grundades på 16 

vetenskapliga artiklar som granskades och analyserades. I resultatet framkom sex kategorier. 

De närstående hade ett behov av att få ärlig och förståelig information från sjuksköterskan 

samt att få försäkran om att sjukvårdspersonalen gjort sitt bästa för patienten. Att vara 

välinformerad hade en positiv effekt på de närståendes förmåga att bemästra sorgen. De 

närstående beskrev ett behov av att få möta samma personal för att känna trygghet och stöd. 

En avskild plats och möjlighet till ett sista farväl var högt värderat. Att få ett respektfullt och 

empatiskt bemötande av sjuksköterskan var betydelsefullt för de närstående samt att familjen 

och patienten betraktades som mänskliga. De närstående hade ett behov av att sjuksköterskan 

gav dem tid och var fullt närvarande. Många närstående upplevde ett behov av hjälp i 

ensamheten efter dödsfallet, denna hjälp kunde bestå av brev eller uppföljningssamtal. 

Sammanfattningsvis är det är av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om närståendes 

behov vid nära anhörigs dödsfall samt det faktum att sörjande är en individuell process. 

 

 

Nyckelord: Närstående, dödsfall, behov, smärtsam förlust, socialt stöd



 

Abstract 

 
The aim of this literature study was to describe the needs of family members when a loved 

one dies. Searches were carried out in the databases Medline and Cinahl. This resulted in 19 

scientific articles from which 3 were excluded. The results of this study were based on 16 

scientific articles which were examined and analyzed. The result showed six categories. The 

family members had a need of getting honest and understandable information from the nurse 

and to get reassurance that everything has been done for the patient. When the family 

members were well informed, they could easier cope with their grief. The family members 

described a need of meeting the same staff to feel secure and supported. A separate area and a 

possibility to say a last goodbye were important needs. To be met with respect and empathy 

and to be treated as humans were valuable for the family members. The family members also 

expressed a need of having a nurse who gave them time and was fully present. The family 

members felt a need to be helped in the lonely times that can occur after the death of a loved 

one, letters and follow up calls were appreciated. In conclusion, it is very important that 

nurses are aware of the needs of the family members when their loved one dies and also the 

fact that grieving is an individual process. 

 

 

 

 
Keywords: Family, death, needs, bereavement, social support



Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion     1 

   1.1. Bakgrund     1 

   1.2. Definitioner     1 

   1.3. Att bli lämnad kvar när någon nära dör   2 

   1.4. Att forska på sörjande närstående    2 

   1.5. Sjuksköterskans roll i mötet med döden    3 

   1.6. Närståendes behov när livet förändras    4 

   1.7. Problemformulering     4 

   1.8. Syfte      5 

   1.9. Frågeställning     5 

2. Metod      5 

   2.1. Design      5 

   2.2. Litteratursökning     5 

   2.3. Kriterier för urval av källor    7 

   2.4. Dataanalys     7 

   2.5. Forskningsetiska överväganden    8 

3. Resultat      10 

   3.1. Att få information     16 

       3.1.1. Att få ärlig information    16 

       3.1.2. Att få förståelig information    17 

       3.1.3. Att få information om att allt är gjort    17 

   3.2. Att få möta samma personal    17 

   3.3. Att få en plats för avskildhet och möjlighet till ett sista farväl  18 

   3.4. Att bli bemött med respekt och empati    19 

   3.5. Att få tid av sjuksköterskan    19 

   3.6. Att få hjälp i ensamheten    20 

4. Diskussion     21 

   4.1. Huvudresultat     21 



   4.2. Resultatdiskussion     21 

       4.2.1. Att få information     21 

       4.2.2. Att få möta samma personal    23 

       4.2.3. Att få en plats för avskildhet och möjlighet till ett sista farväl  23 

       4.2.4. Att bli bemött med respekt och empati   24 

       4.2.5. Att få tid av sjuksköterskan    24 

       4.2.6. Att få hjälp i ensamheten    25 

   4.4. Metoddiskussion     25 

   4.5. Allmän diskussion     26 

Referenser      28 

 

 

Bilaga 1 

Bilaga 2 



1 

 

1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

År 2006 avled i Sverige 91 271 personer, år 2007 var motsvarande siffra 91 820. Tre 

fjärdedelar av dessa personer var över 75 år. Hjärt- kärlsjukdomar och tumörsjukdomar var de 

vanligaste dödsorsakerna hos både män och kvinnor (Socialstyrelsen, 2009 & Socialstyrelsen, 

2008). År 1996 dog cirka 70 % på sjukhus och särskilda boenden, trenden är att allt färre dör 

på sjukhus (SOU, 1999).  

 

1.2. Definitioner 

Behov Nationalencyklopedin (2010) definierar behov som ett begrepp som används för att 

förklara människors målinriktade beteende. Behoven kan vara biologiska, psykologiska och 

sociala. 

Bemötande Socialstyrelsen (2005) definierar bemötande som att ha förmåga att kommunicera 

med patienter, närstående, personal och andra på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt.  

Dödsfall Författarna avser med dödsfall en patient som avlidit. Enligt SFS (1987) är en person 

död då alla funktioner i hjärnan är borta och då detta tillstånd är oåterkalleligt. Dödens 

fastställande sker av en läkare då andning och blodcirkulation har upphört under en tid som 

gjort att alla hjärnans funktioner upphört. 

Närstående Carnevali (1996) definierar begreppet närstående som en person som delar 

patientens liv och därmed hälsa och ohälsa, dock behöver den närstående ej vara släkt med 

patienten. Enligt Almås (2002) är närstående vanligtvis patientens äkta man/hustru eller 

sambo, barn eller syskon, men kan även vara en vän eller väninna. I denna studie avses 

närstående vara närstående till en patient i livets slutskede eller till en patient som avlidit. 
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1.3. Att bli lämnad kvar när någon nära dör 

När en person avlider innebär det för det mesta att en eller flera närstående blir lämnade och 

de måste respekteras i sitt sörjande (SOU, 1999). Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) 

skriver att dödsbudet alltid måste ges med medkänsla och på ett personligt vis.  

När en nära anhörig dör kan det leda till att personen som lämnats kvar drabbas av en 

traumatisk kris, detta på grund av att det innebär ett hot mot dennes trygghet och känsla av 

tillfredsställelse. Psyket drabbas oväntat och totalt av den traumatiska krisen. Personen som 

drabbats behöver ett aktivt omhändertagande om denne själv inte klarar av situationen (Fyhr, 

2003). Cullberg (2006) skriver att hur svår reaktionen och sorgen blir vid en förlust beror på 

vilken roll den döda spelat i den närståendes liv. Sorgereaktionen kan även försvåras om 

dödsfallet varit oväntat eller plötsligt. 

Fyhr (2003) skriver att när en sorgeprocess startar, vid en förlust, kan den sörjande känna 

längtan efter det som är förlorat och motstridiga känslor som vrede och anklagelser. Den 

drabbade söker förklaringar till det som har hänt, och ställer ofta frågan ”varför?”. 

Sorgeprocessen fortlöper och den sörjande kan känna besvikelse då verkligheten gör sig 

påmind och tränger undan drömmen som var, vilket leder till känslor av förtvivlan. Den 

sörjande kan drabbas av depression och rastlöshet samt tappa tron på framtiden. I slutet av 

sorgprocessen byggs tillvaron åter upp och drömmar om framtiden skapas. Sorgeprocessen är 

inte allmängiltig utan är unik för varje sörjande. Det är viktigt för personen som ska möta den 

sörjande att känna till sorgeprocessen för att kunna ge ett bra bemötande (Fyhr, 2003). 

 

1.4. Att forska på sörjande närstående 

Sorg och sörjande är en känsla som är mycket individuell och det gör forskning på området 

mycket problematisk (Dickenson, Johnson & Samson Katz, 2001). Stroebe, Stroebe och Schut 

(2003) skriver att vid forskning på personer som upplevt en smärtsam förlust är de etiska 

övervägandena komplicerade. Tidpunkten för inledande kontakt med undersökningspersoner 

kan vara direkt avgörande för deras deltagande samt hur forskningen kommer att påverka 

denne, beroende på var undersökningspersonen befinner sig i sin sorgeprocess. Samtidigt 

behöver minnena från förlusten vara relativt färska för att forskningen ska kunna påvisa 
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verkligheten. Det är även speciellt känsligt med denna typ av forskning då 

undersökningspersonerna är en mycket sårbar grupp och forskningen kan komma att påverka 

deras sorgarbete. Det är därför ytterst viktigt att adekvata åtgärder, som professionell hjälp, 

kan vidtas om undersökningspersonerna blir negativt påverkade av forskningen. I en studie av 

Beck och Konnert (2007) som beskrev vuxnas erfarenheter av att medverka i tidigare studier 

som undersökt upplevelsen av smärtsam förlust, framgick det att de ansåg det vara värt att 

delta i studierna.  Anledningar till detta var att de ville öka förståelse för sorgeprocessen och 

på så sätt hjälpa andra sörjande att förstå sorgen samt att inge hopp. De ansåg att risker med 

att medverka var att bli missförstådd och uppleva emotionell stress.  

 

1.5. Sjuksköterskans roll i mötet med döden 

Sjuksköterskan måste ständigt vara beredd på att möta döden, oavsett om den är plötslig eller 

väntad. Sjuksköterskan måste finnas tillhands och vara ett stöd i de närståendes sorgarbete 

(Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005). 

Sjuksköterskans arbete inom hennes kompetensområde ska grundas på en helhetssyn och ett 

etiskt förhållningsätt. Hon ska visa respekt för patientens och närståendes integritet, 

självbestämmande och värdighet samt se till deras behov och önskemål. Sjuksköterskan ska 

försäkra sig om att information som ges till patient och närstående är förståelig samt att 

hänsyn tas till tidpunkt och innehåll (Socialstyrelsen, 2005). 

Flera intervjustudier med sjuksköterskor visar att de ej ansåg sig vara förberedda inför möten 

med döden genom sin utbildning, utan ansåg sig ha lärt sig att hantera situationer i samband 

med dödsfall genom klinisk erfarenhet (Flam, 1999; Rosa, Lunardi, Berlem & Filho, 2006; 

Socorro, Tolson & Fleming, 2001). I en annan studie var det få sjuksköterskor som kände att 

det de gjorde i mötet med sörjande närstående var evidensbaserat. Sjuksköterskorna i studien 

ansåg att det var inom deras ansvarsområde att stötta de närstående vid dödsfall men att det 

var en av yrkets svåraste uppgifter (Hallgrimsdottir, 1999). Vidare beskriver Socorro et al. 

(2001) att osäkerheten hos sjuksköterskan i mötet med närstående i samband med dödsfall 

ledde till att det kände sig obekväma i situationen och därför drog sig tillbaka. Även 

sjuksköterskestudenter kände sig oförberedda i samband med deras första dödsfall och 

upplevde känslor som rädsla, hjälplöshet, skräck och sorg (Kelly, 1998). En 

interventionsstudie visade att 78 % av en grupp, bestående av sjuksköterskor och övrig 
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sjukvårdspersonal, som deltog i en dagsutbildning i hur närstående ska bemötas vid dödsfall, 

ansåg sig kunna hantera möten med närstående till en avliden patient bättre efteråt (Muthny, 

Wiedebusch & van Dalen, 2006). 

I Andrews (1998) studie beskrev sjuksköterskor att de mötte personer i svåra och tragiska 

delar av deras liv. Dödsfall är en sådan del av livet och det är något närstående kommer att 

minnas lång tid framöver. De upplevde att de hade en stor möjlighet att kunna påverka dessa 

situationer och göra dem så bra och positiva som möjligt för patientens närstående. 

 

1.6. Närståendes behov när livet förändras 

Almås (2002) skriver att sjukdom och olycka plötsligt drabbar människor. Det gör att livet tar 

en hastig vändning och kan förändras drastiskt till ett liv på sjukhus, eller i vissa fall kan det 

resultera i att människor dör. Sjukhusvistelsen drabbar inte bara patienten utan hela dennes 

familj. De närstående är i allra högsta grad involverade i patientens sjukdom och de prioriterar 

då ofta bort sina egna behov. Vårdpersonal borde till större del tillgodose närståendes behov 

då forskning tyder på att de inte är tillfreds med det stöd och den information de får av 

sjukvården (Almås, 2002). Kristoffersen (2005) beskriver närståendes situation då deras nära 

anhörig är drabbad av sjukdom och att de närstående ofta får en stor omsorgsbörda. De får ett 

stort behov av information om sjukdomen och allt som rör den. Samtidigt måste 

sjuksköterskan stötta de närstående och hjälpa dem att hantera familjefrågor och de 

närståendes egna känslor.  

 

1.7. Problemformulering 

Det finns en del forskat om sjuksköterskor och deras uppfattning om mötet med närstående 

och deras behov vid dödsfall. Många studier visar att det finns stora brister i sjuksköterskors 

kunskap om bemötande vid dödsfall och att utbildning inom området har visat sig ge goda 

resultat. Författarna till denna studie ansåg att beskrivningar om hur sjuksköterskor bör agera i 

möten med närstående, ur närståendes perspektiv, var begränsade. Författarna till denna studie 

menar att brist på kunskap om närståendes behov vid dödsfall kan leda till otrygghet hos 

sjuksköterskan samt dålig information och stöd till närstående. Detta kan i sin tur leda till att 

närstående mår ännu sämre i en redan sårbar situation. Det är därför angeläget att denna 
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kunskap ytterligare beskrivs och sprids till sjuksköterskestudenter och sjuksköterskor i 

förhoppning om att de i framtiden ska kunna ge närstående en optimal omvårdnad vid nära 

anhörigs dödsfall. 

 

1.8. Syfte 

Syftet med examensarbetet var att beskriva vilka behov närstående har vid nära anhörigs 

dödsfall. 

 

1.9. Frågeställning 

Vilka behov har närstående vid nära anhörigs dödsfall?  

 

2. Metod 

2.1. Design 

Examensarbetet är en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2006). 

 

2.2. Litteratursökning 

Datainsamling har gjorts genom databassökningar i Cinahl och Medline med främst 

vedertagna sökord som MeSH-termer men även fritextsökningar. Sökningarna utfördes under 

månaderna januari och februari år 2010.  

 

Sökord som användes i Medline och Cinahl var följande: ”death”, ”family”, ”death, sudden”, 

”nursing process”, ”professional – family relations”, ”social support”, ”attitude to death”, 

”death of a loved one”, ”relatives”, ”intensive care units”, “bereavement”, “grief”, se tabell 1. 

Dessa sökord framkom genom sökningar på engelska ord i Medlines MeSH-databas då 

vedertagna MeSH-termer erhölls. MeSH-termerna användes sedan i kombination med den 

booleska operatorn ”AND”. Utöver detta användes följande begränsningar: publikation 

mellan år 1995-2010, engelskspråkiga och vuxna över 19 år i databassökningarna. Med hjälp 
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av valda artiklars referenslistor och funktionen ”relaterade artiklar” i Medline valdes 

ytterligare sex artiklar ut manuellt. 

 

Tabell 1. Litteratursökningar i databaser 

Databas Söktermer Begränsningar Antal träffar Valda källor 

Medline “social support” MeSH 

AND “death” MeSH 

AND “professional-

family relations” 

MeSH 

År 1995-2010 37 2  

Medline “death of a loved one” Engelska, år 1995-

2010 

282 5  

Cinahl ”death” AND 

”professional-family 

relations” AND 

”relatives” 

 73 1 

Medline ”Intensive care units” 

MeSH AND ”attitude 

to death”MeSH 

Engelska, år 1995-

2010, all adults 

(19+) 

42 1 

Medline ”Bereavement” MeSH 

AND ”professional-

family relations” 

MeSH AND ”Intensive 

care units” MeSH 

Engelska, år 1995-

2010,  all adults 

(19+) 

22 2 

 

 

Medline ”family” MeSH AND 

”attitude to death” 

AND ”professional-

family relations” 

Engelska, år 1995-

2010, all adults 

(19+) 

80 1 

Medline ”death, sudden” MeSH 

Major Topic AND 

”grief” MeSH AND 

”bereavement” MeSH 

Major Topic AND 

”attitude to death” 

MeSH 

Engelska, år 1995-

2010, all adults 

(19+) 

6 1 

Manuell sökning i 

valda källors 

referenslistor samt 

relaterade artiklar i 

databaser 

   6 

Totalt   542 19 

 

Samtliga träffar som redovisats i tabell 1 har granskats utifrån deras titlar. De titlar som 

bedömdes vara relevanta valdes ut och abstrakten till dessa titlar lästes noggrant igenom med 

fokus på studiernas metoder, resultat och främst undersökningsgrupper. Då abstrakten stämde 

överens med denna studies syfte och inklusionskriterier togs artikeln fram i fulltext. Detta 

skedde genom direktlänk till fulltextdatabas eller genom manuell sökning via Högskolan i 

Gävles biblioteks tidsskriftsamling. 
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När författarna läste abstrakten var det många artiklar som exkluderades. Anledningar till 

detta var att artiklarna handlade om barn och ungdomar som avlidit, var beskrivna utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv, var litteraturöversiktsartiklar, att artiklarna var äldre än 15 år, 

artiklarna saknade metodavsnitt och att de helt saknade etiskt förhållningssätt och 

godkännande. Litteratursökningen resulterade i 19 vetenskapliga artiklar som ingick i 

dataanalysen. 

 

2.3. Kriterier för urval av källor 

Urval av de vetenskapliga artiklarna i denna studie gjordes utifrån nedan beskrivna kriterier.  

Inklusionskriterier:  

 Artiklarna skulle behandla närståendes behov vid dödsfall 

 De skulle vara publicerade under de senaste 15 åren  

 De skulle vara skrivna på engelska eller svenska  

 De skulle vara empiriska   

 De skulle vara forskningsetiskt godkända  

Exklusionskriterier: 

 Artiklar som beskrev dödsfall hos patienter under 18 år   

 Artiklar där undersökningsgruppen inte var närstående till den avlidne 

 Artiklar som inte uppnådde krav för kvalitetsgranskning (se dataanalys samt bilaga 1 

och 2) 

 

2.4. Dataanalys 

Efter att artiklarna tagits fram i fulltext lästes de igenom i sin helhet av båda författarna på var 

sitt håll för att överskådligt se om det var artiklar som var aktuella för denna studie. Sedan 

lästes relevanta artiklar igenom grundligt och en tillfällig sammanfogad tabell fylldes i med 

titel, författare, undersökningsgrupp, design, datainsamlingsmetod, dataanalys, syfte och 

resultat. Detta gjorde båda författarna och sedan sammanfogades och redigerades tabellerna i 

samråd.  

 

Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av en modifierad granskningsmall, se bilaga 1 och 2 

(Lundgren, 2007), som utformats med Forsberg och Wengströms (2003) samt Willman, Stoltz 

och Bahtsevani (2006) granskningsprotokoll som underlag. Författarna till denna studie har 



8 

 

använt en mall för kvantitativa studier och en för kvalitativa studier. Artiklarna poängsattes 

med ett poäng för varje fråga som besvarades med ”JA” på protokollet och noll poäng för 

”NEJ”. Poängen omvandlades sedan till procent av möjlig maximal poäng och artiklar med 

60-80 % bedömdes som medelkvalitet och de över 80 % bedömdes ha hög kvalitet. Artiklar 

med låg kvalitet, under 60 %, exkluderades från studien (Lundgren, 2003). I den kvalitativa 

granskningsmallen, se bilaga 2, har författarna till denna studie valt att göra följande 

förtydliganden: fråga 20 besvarades med fokus på om det fanns citat, kategorier, koder eller 

teman logiskt presenterande i artiklarnas resultat. På fråga 24 i bilaga 2 och fråga 28 i bilaga 1 

ska författarna till artiklarna ha diskuterat eller refererat till etiska överväganden, ett etiskt 

godkännande räcker inte för att få ett ”JA”.  

 

Författarna till denna studie granskade samtliga artiklar var för sig och förde en diskussion 

under granskningen om vissa aspekter som var oklara samt om de hade olika tolkningar av 

artiklarnas innehåll.  

 

Studiens bortfall kom att bli tre av 19 artiklar.  De valdes bort efter att de granskats då 

artiklarnas resultat inte svarade på denna studies syfte och frågeställning alternativt fick för 

låg kvalitet i granskningen, det vill säga under 60 %. Detta ledde slutligen till att sammantaget 

16 vetenskapliga artiklar inkluderats i denna studies resultat. 

 

Analys av samtliga artiklars innehåll utfördes av båda författarna till denna studie. Under 

bearbetningen av artiklarnas resultatavsnitt framkom återkommande gemensamma kategorier 

som svarade på denna studies frågeställningar. Författarna till denna studie arbetade sedan 

genom diskussion fram kategorier som svarar på denna studies syfte och som representerar 

artiklarnas innehåll. 

 

I referenslistan har de artiklar som inkluderats i vårt resultat markerats med en stjärna (*) för 

att tydliggöra för läsaren vilka artiklar som ingår i litteraturstudien.  

 

 

2.5. Forskningsetiska överväganden 

Endast vetenskapliga artiklar där forskningsetiska överväganden fanns redovisade och var 

godkända av en forskningsetisk kommitté användes i denna studies resultat. Författarna till 
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denna studie har presenterat alla artiklar även de med resultat som inte styrker författarnas 

personliga uppfattning eller hypotes, detta för att presentera ett tillförlitligt och etiskt riktigt 

resultat.  

 

Efter kvalitetsgranskningen var det två artiklar (Ivarsson, Larsson, Johnsson, Lührs & 

Sjöberg, 2008; Kaufer, Murphy, Barker & Mosenthal, 2008) som fick hög kvalitet, dock hade 

dessa artiklar inget godkännande från etiska kommittéer som var ett av denna studies 

inklusionskriterie. Då dessa artiklar i övrigt höll mycket god kvalitet vid granskningen 

kontaktades författarna till dessa artiklar via e-mail med frågor om etiska övervägande under 

studien. Båda författarna till artiklarna svarade med en redogörelse för de etiska aspekterna 

och artiklarna kunde därefter inkluderas i denna studie. 
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3. Resultat 

Denna studies resultat kommer nedan att presenteras med hjälp av figur, tabeller samt i 

löpande text under följande kategorier: 3.1. Att få information, 3.2. Att få möta samma 

personal, 3.3. Att få en plats för avskildhet och möjlighet till ett sista farväl, 3.4. Att bli 

bemött med respekt och empati, 3.5. Att få tid av sjuksköterskan och 3.6. Att få hjälp i 

ensamheten. Denna presentation har gjorts utifrån studiens frågeställning och figur 1 visar en 

schematisk översikt av resultatet som framkom i denna studie. I tabellerna är artiklarna 

sorterade i bokstavsordning efter författarnas namn. Tabell 2 beskriver studiernas metod samt 

utfallet i denna studies kvalitetsgranskning. Tabell 3 visar studiernas syfte och huvudresultat.  

 

 

 

Figur 1. Resultatöversikt utifrån frågeställning 
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Tabell 2. Sammanställning av valda artiklar samt kvalitetsbedömning 

Författare + 

publ. år 

Titel Design Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod Kvalitets-

bedömning 

Bijttebier, 

Vanoost, Delva, 

Ferdinande, Frans, 

2001 

Needs of relatives of critical care 

patients: perceptions of relatives, 

physicians and nurses 

Kvantitativ 

Utforskande 

200 närstående till patienter 

som vårdats på medicinsk-

kirurgisk 

intensivvårdsavdelning. 

38 läkare 

143 sjuksköterskor 

CCFNI (Critical Care 

Family Need Inventory) 

Spearman’s rank correlation 

test 

t-test 

Medel 

62 % 

 

 

Brysiewicz, 2008 The lived experience of losing a 

loved one to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, South Africa 

Kvalitativ 

Hermeunetisk 

fenomenlogisk  

Beskrivande 

5 familjemedlemmar från en 

stödgrupp för sörjande 

personer som förlorat någon 

i en plötslig och oväntad 

död. 

Ostrukturerad intervju 

med öppna frågor 

Hermeneutisk  

fenomenologisk 

analysmetod 

Hög 

80 % 

Duke, 1998 An exploration of anticipatory 

grief: the lived experience of 

people during their spouses’ 

terminal illness and in 

bereavement 

Kvalitativ 

Beskrivande 

Retroperspektiv 

4 makar till patienter som 

dött efter palliativ vård och 

en malign sjukdom, två år 

efter dödsfallet. 

Ostrukturerade 

djupgående intervjuer 

med öppna frågor 

Hermeneutisk 

fenomenologisk 

analysmetod 

Hög  

80 % 

Fridh, Forsberg, 

Bergbom, 2009 

Close relatives’ experiences of 

caring and of the physical 

environment when a loved one 

dies in an ICU 

Kvalitativ  

Beskrivande 

17 närstående till patienter 

som avlidit på 3 olika 

intensivvårdsavdelningar. 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Hermeutetisk 

fenomenologisk 

analysmetod 

Hög 

96 % 

Ivarsson, Larsson, 

Johnsson, Lührs, 

Sjöberg, 2008 

From hope and expectation to 

unexpected death after cardiac 

surgery 

Kvalitativ 

Beskrivande 

18 närstående till patienter 

som avlidit inom 30 dagar 

efter en stor hjärtoperation. 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Systematisk innehållsanalys Hög 

88 % 
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Jacoby, Radecki 

Breitkopf, Pease, 

2005 

A Qualitative Examination of 

the Needs of Families Faced 

With the Option of Organ 

Donation 

Kvalitativ  

Utforskande 

Retroperspektiv 

16 närstående till patienter 

som avlidit och varit 

aktuella för donation. Varav 

11 närstående medgav 

donation och 5 inte medgav 

donation. 

Separata fokusgrupp-

sessioner med  2-5 

medverkande i varje 

grupp 

Halvstrukturerade 

intervjuer 

Innehållsanalys 

 

Hög 

80 % 

Kaufer, Murphy, 

Barker, 

Mosenthal, 2008 

Family Satisfaction Following 

the Death of a Loved One in an 

Inner City MICU 

Kvantitativ 

Experimentell 

43 närstående till patienter 

som avlidit på MICU 

University Hospital Newark, 

New Jersey. 

 

Frågor besvarades via 

telefon. 

“Family Satisfaction 

with Care 

Questionnaire” 

Pearson product moment 

correlation  

X² test 

Medel 

66% 

Kesselring, Kainz, 

Kiss, 2007 

Traumatic Memories of 

Relatives Regarding Brain 

Death, Request for Organ 

Donation and Interactions with 

Professionals in the ICU 

Kvalitativ 

Beskrivande 

40 närstående till patienter 

som konstaterats hjärndöda.  

Ostrukturerade 

intervjuer i 

undersökningspersoner

nas hem 

Grounded theory 

Innehållsanalys 

Medel 

68 % 

Kirchhoff, 

Walker, Hutton, 

Spuhler, Vaughan 

Cole, Clemmer, 

2002 

The Vortex: Families’ 

Experiences With Death in the 

Intensive Care Unit 

Kvalitativ 

Beskrivande 

8 familjemedlemmar till 

patienter som vårdats och 

avlidit på 

intensivvårdavdelning. 

Fokusgrupper 

Semistrukturerade 

frågor i en 

intervjuguide 

Innehållsanalys 

 

Hög 

88 % 

Lee, Lau, 2003 Immediate needs of adult family 

members of adult intensive care 

patients in Hong Kong 

Kvantitativ 

Beskrivande 

tvärsnittsstudie 

40 vuxna familjemedlemmar 

till vuxna 

intensivvårdspatienter 

Personliga intervjuer 

med CCFNI (Critical 

Care Family Need 

Inventory) 

Oberoende t-test Medel 

76 % 

Li, Chan, Lee, 

2002 

Helpfulness of nursing actions to 

suddenly bereaved family 

members in an accident and 

emergency setting in Hong Kong  

Kvantitativ 

Beskrivande 

Explorativ 

76 närstående till plötsligt 

avlidna personer  

Telefonintervjuer 

utifrån ett testat 

formulär 

Mann-Witney’s U 

Kruskal-Wallis’test 

Pearson’s Correlation 

Coefficients 

Hög 

83 % 
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Lloyd-Williams,  

Morton, Peters, 

2009 

The End-of-Life Experiences of 

Relatives of Brain Dead 

Intensive Care Patients 

Kvalitativ 

Beskrivande 

29 närmaste anhöriga till 

patienter som behandlades 

på intensivvårdsavdelning 

och hade konstaterats vara 

hjärndöda samt vara möjliga 

organdonatorer. 6 månader 

efter dödsfallet. 

Standardiserad 

strukturerad intervju 

med öppna frågor 

Konstant jämförande 

analysmetod 

Medel 

60 % 

Main, 2002 Management of relatives of 

patients who are dying 

Kvalitativ 

Prospektiv 

Beskrivande 

18 vårdpersonal på ett 

sjukhus och vårdhem i 

Storbritannien 

4 närstående till patienter 

som vårdades i livets 

slutskede på samma sjukhus 

eller vårdhem 

Fokusgrupper med 

vårdpersonal 

Djupgående 

ostrukturerade 

intervjuer med anhöriga 

Tematisk analys  Medel  

64 % 

Merlevede, 

Spooren, 

Henderick, 

Portzky, Buylaert, 

Jannes, Calle, Van 

Staey, De Rock, 

Smeesters, 

Michem, van 

Heeringen, 2004 

Perceptions, needs and mourning 

reactions of bereaved relatives 

confronted with a sudden 

unexpected death 

Kvalitativ 

Kvantitativ 

Longitudinell 

74 släktingar till patienter 

som plötsligt avlidit av 

trauma, suicid eller naturlig 

död. 

 

Halvstrukturerad 

intervju  

Frågeformulär 

Crohnbach’s α 

Chi-2 test 

Oberoende t-test 

Hög 

84 % 

Rhodes, Mitchell, 

Miller, Connor, 

Teno, 2008 

Bereaved Family Members’ 

Evaluation of Hospice Care: 

What Factors Influence Overall 

Satisfaction with Services? 

Kvantitativ 

Beskrivande 

116 974 personer som var 

närstående till patienter som 

vårdats på hospicehem och 

avlidit. 

FEHC (Family 

Evaluation of Hospice 

Care) survey instrument 

Chi X
2
 test 

The Huber White correction 

Regressionsanalys 

Medel 

75 % 

Schmidt, 

Harrahill, 1995 

Family Response to Out-of-

Hospital Death 

Kvantitativ 

Strukturerad 

kartläggning-

pilotstudie 

31 överlevande efter 

dödsfall utanför sjukhus där 

ambulanssjukvårdare kom 

till platsen.  

Telefonintervjuer med 

strukturerade 

intervjuformulär 

(utvecklade tidigare av 

Tolle mfl.) 

Student’s t-test 

 

 

Medel 

66 % 
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Tabell 3 Syfte/resultat i de artiklar som inkluderats i litteraturstudien 

Författare + 

publ. år 

Syfte Resultat 

Bijttebier, 

Vanoost, Delva, 

Ferdinande, Frans 

 

2001 

Att undersöka skillnader mellan 

närståendes, läkares och 

sjuksköterskors uppfattningar om de 

behov närstående till 

intensvivvårdspateinter har. 

De olika undersökningsgruppernas 

uppfattningar om behoven var 

överrensstämmande. Information var den 

viktigaste faktorn och bekvämlighet och stöd 

var mindre viktiga behov. Vårdpersonalen 

underskattade närståendes behov av 

information. 

Brysiewicz 

 

2008 

Att beskriva familjemedlemmars 

upplevelser av att förlora en 

närstående i plötsliga dödsfall i 

KwaZulu-Natala, Sydafrika. 

Fem olika teman hittades: dåligt bemötande från 

sjukhuspersonal, brist på information, förståelse 

av förlust, ensamhet i sorgen och att hjälpa 

andra. 

Duke  

 

1998 

Att beskriva upplevda erfarenheter av 

väntad sorg hos makar till patienter 

med en dödlig sjukdom. 

Fyra dimensioner framkom: ”vara med”, 

”göra”, ”tänka” och ”känna” och vidare delades 

upplevelserna in i tre tidsepoker: under 

sjukdomen, under sorgen och vid tiden för 

intervjun. Personerna kände ensamhet, stöd, 

ovisshet och att det var viktigt att vara med vid 

dödsögonblicket. 

Fridh, Forsberg, 

Bergbom 

 

2009 

Att undersöka närståendes 

erfarenheter av vården och av den 

fysiska utrustningen/miljön när någon 

närstående avlider på 

intensivvårdsavdelning. 

Resultaten delades upp i olika teman: vara 

tillfreds med risken att förlora någon, vaka vid 

patienten, lita på omvårdnaden, anpassning och 

försöka förstå, möta döden, behovet av 

enskildhet i samhörigheten och uppleva 

försoning. 

Ivarsson, Larsson, 

Johnsson, Lührs, 

Sjöberg 

 

2008 

Att intervjua närstående till patienter 

som avlidit i samband med 

hjärtoperation och beskriva deras 

upplevelser av information, 

mottagande och omvårdnad. 

Visade på två huvudgruppper: ”analysera 

situationen” och ”det sköra livet”. Teman under 

dessa var kunskap om hjärtsjukdomen, vägen 

mot operationen, hopp och förtvivlan, 

information och val. 

Jacoby, Radecki 

Breitkopf, Pease  

 

2005 

Att undersöka familjer till donatorer 

och familjer till icke-donatorers 

upplevda behov av stöd när de 

befinner sig på 

intensivvårdsavdelning och att få en 

djupare förståelse för specifikt stöd 

med en teoretisk bas. 

Behov som fanns var empatiskt stöd och att 

personalen skulle behandla dem och patienten 

med respekt och värdighet. Deras egna behov 

bestod i att någon lyssnade, förstod och fanns 

där för dem. Negativa aspekter var brister i 

kommunikation och frånvaro av kontinuitet. 

Skillnader mellan donator-familjer och icke-

donatorfamiljer var deras uppfattning om valet 

av tidpunkten för frågan om donation samt att 

icke-donatorfamiljerna upplevde dåligt 

bemötande av vårdpersonal.  

Kaufer, Murphy, 

Barker, 

Mosenthal 

 

2008 

Att se hur en intervention, på en 

medicinsk intensivvårdsavdelning på 

ett stadsuniversitetssjukhus med 

tydligt övervägande svart 

patientpopulation, påverkade 

närståendes tillfredsställelse med 

vården i livets slutskede. 

Signifikanta skillnader mellan innan 

interventionen och efter fanns på flera områden: 

vårdpersonalens kommunikation och 

kompetens, generell tillfredsställelse, tillgänglig 

information, inblandning i beslutsfattande och 

tillfredsställelse med döden och 

döendeprocessen. 

Kesselring, 

Kainz, Kiss 

 

2007 

Att få inblick i närståendes 

upplevelser och erfarenheter genom 

att ta del av deras minnen. Fokus låg 

på interaktionen mellan närstående 

och vårdgivare under tillfället för 

frågan om organdonation samt vilken 

effekt det hade på deras mentala hälsa 

efteråt. 

Undersökningspersonernas minnen handlade 

om deras beslutsfattande gällande 

organdonation och deras upplevda kvalitet på 

interaktionen med vårdpersonalen. Varierande 

kommunikationsfärdigheter hos vårdgivare 

framkom. De fick olika information vilket ledde 

till missförstånd. Vårdgivarna hade två olika 

beteenden: personfokuserat och organfokuserat. 



15 

 

Kirchoff, Walker, 

Hutton, Spuhler, 

Vaughan Cole, 

Clemmer 

 

2002 

Att erhålla en detaljerad bild av de 

erfarenheter som familjer till 

patienter som vårdats och avlidit på 

intensivvårdsavdelning har. 

Familjemedlemmarna beskrev ett virrvarr som 

bestod av brister i kommunikationen, avsaknad 

av farväl, svåra beslut samt en känsla av 

otillräcklighet. Deltagarna litade på att 

sjuksköterskorna skulle informera dem om 

deras anhörigas tillstånd. De som var nöjda med 

situationen hade vårdpersonal närvarande och 

valmöjligheter som de kunde diskutera. 

Lee, Lau 

 

2003 

Att undersöka vilka omedelbara 

behov som vuxna familjemedlemmar 

till vuxna intensivvårdspatienter i 

Hong Kong har. 

Tröst, information och stöd var viktiga behov 

hos familjemedlemmarna. Mest viktigt var att få 

veta hur det skulle gå. Det fanns signifikanta 

skillnader mellan behov hos familjemedlemmar 

med olika kön, olika erfarenhet av 

intensivvårdsavdelning, religiösa bakgrund och 

patientens karakteristika. 

Li, Chan, Lee 

  

2002 

Att undersöka vilka 

omvårdnadsåtgärder sörjande 

närstående, till patienter som plötsligt 

eller oväntat avlidit, upplever som 

hjälpsamma samt att undersöka 

samband mellan kön, inkomst, 

utbildning och religion och 

omvårdnadsåtgärder som uppfattas 

som hjälpsamma. 

Information, se den döda, ett sista farväl och 

respekt inför familjens individuella seder och 

religion var högt rankade behov. De närstående 

ville veta att personalen gjort allt de kunnat för 

att rädda patienten. Att se livräddningsförsöken 

underlättade sorgeprocessen. 

Det fanns vissa signifikanta skillnader mellan 

omvårdnadsåtgärder och 

undersökningspersonernas ålder, inkomst och 

utbildning. Yngre anhöriga behövde mer 

information. 

Lloyd-Williams,  

Morton, Peters  

 

2009 

Att beskriva närståendes upplevda 

behov av vård då patienten 

konstaterats vara hjärndöd och senare 

var aktuell för organdonation. 

Undersökningspersonerna ansåg att den fysiska 

omvårdnaden av patienten var bra men att 

problemen låg i kommunikationen och 

förmedlandet av dåliga nyheter. De efterlyste 

mer stöd och hade speciella behov under den 

palliativa vården. Miljön på 

intensivvårdavdelningarna var inte anpassade 

för att kunna ta farväl och ha enskildhet. 

Main 

 

2002 

Att undersöka brister i 

sjuksköterskans färdigheter som 

tidigare påvisats, och undersöka vilka 

frågor som är viktiga då en patient 

dör, både ur vårdpersonal och 

närståendes perspektiv. 

Fem teman framkom vid fokusgrupperna med 

vårdpersonalen: vara obekväm, vara lämnad att 

klara av, anhöriga är problemet och klara av död 

och döende. Vårdpersonal var dåligt utrustade 

för att möta dessa närstående, enligt 

vårdpersonalen själva. Närstående tyckte att 

vårdpersonalen, särskilt läkarna var mycket 

negativa till hur det skulle gå samt att de fick 

kämpa för att få tillgång till information. De 

kände att information och stöd från personalen 

hade en positiv inverkan på deras förmåga att 

klara av situationen. 

Merlevede, 

Spooren, 

Henderick, 

Portzky, Buylaert, 

Jannes, Calle, 

Van Staey, De 

Rock, Smeesters, 

Michem, van 

Heeringen,  

2004 

Att fastställa uppfattningar, behov 

och sorgreaktioner hos nära anhöriga 

vid plötsliga och oväntade dödsfall 

och att bedöma hur detta påverkats av 

dödsorsaken. 

Sättet de anhöriga fick dödsbudet var 

ändamålsenligt i hälften av fallen. De fick vänta 

lång tid på information, de blev lämnade 

ensamma med obesvarade frågor och 

funderingar om vad som skulle hända efter 

dödsfallet. Anhöriga uttryckte ånger över att 

inte vara med då döden inträffade. De ansåg att 

information och stöd från en sjuksköterska 

hjälpte. Närmandet från vårdpersonal skulle 

vara empatiskt. Psykologiska reaktioner hos 

anhöriga efter dödsfallet var associerade med 

traumatiska dödsorsaker.  
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Rhodes, Mitchell, 

Miller, Connor, 

Teno 

 

2008 

Att undersöka vilka specifika 

vårdhandlingar som är associerade 

med hög tillfredsställelse med 

hospicevård på over 800 hospicehem 

I USA. 

De närstående bedömde vården som 

utomordentligt om de regelbundet blev 

informerade om patientens tillstånd, om de 

kände att de närstående själva fick det 

emotionella stöd de behövde, om de kände att 

de fick korrekt information samt om En 

sjuksköterska ansvarade för patientens vård. 

Schmidt, 

Harrahill 

 

1995 

Att bättre förstå uppfattningar, behov 

och reaktioner som 

familjemedlemmar har efter ett 

dödsfall utanför sjukhus. 

De flesta var mycket nöjda med bemötandet de 

fått av ambulanssjukvårdarna, de hade varit 

stöttande, artiga och professionella. De flesta 

hade blivit informerade om dödsfallet. Några av 

familjemedlemmarna hade fortfarande 

obesvarade frågor. 

 

3.1. Att få information 

Närstående upplevde det största känslomässiga stödet från sjuksköterskan och övrig 

vårdpersonal när de fick information om situationen (Rhodes, Mitchell, Miller, Connor & 

Teno, 2008; Jacoby, Radecki Breitkopf & Pease, 2005; Main, 2002; Kirchhoff, Walker, 

Hutton, Spuhler, Vaughan Cole & Clemmer, 2002). Känslan av att vara väl informerad hade 

en positiv effekt på närståendes förmåga att klara av den svåra situationen då någon dör 

(Main, 2002). 

Närstående som fick regelbunden information om patientens tillstånd upplevde att vården höll 

god kvalitet (Rhodes et al., 2008). Vidare beskrev de i flera studier att tillgänglig och frekvent 

information var mycket viktigt för dem (Lee & Lau, 2003; Kaufer, Murphy, Barker & 

Mosenthal, 2008; Bijttebier, Vanoost, Delva, Ferdinande & Frans, 2001; Fridh, Forsberg & 

Bergbom, 2009). De ville ha information om dödsorsaken, omständigheter och detaljer kring 

dödsfallet som exempelvis om patienten haft smärta eller sagt några sista ord. Denna 

information gjorde att känslan av skuld minskade hos de närstående då de visste att inget 

kunde ha gjorts annorlunda (Merlevede, Spooren, Henderick, Portzky, Buylaert, Jannes, 

Calle, Van Staey, De Rock, Smeesters, Michem & van Heeringen, 2004; Brysiewicz, 2008). 

Genom att vara välinformerad minskade känslan av frustration och osäkerhet hos de 

närstående (Kirchhoff et al., 2002). 

3.1.1. Att få ärlig information 

I en studie av Bijttebier et al. (2001) ansåg närstående att det viktigaste behovet var att få 

ärliga svar på sina frågor. Detta behov framstår också som mycket viktigt i flera andra studier 

då de närstående menar att deras osäkerhet reduceras med ärlig information och de upplevde 

också att ärlighet underlättade för dem att försonas med förlusten (Kirchhoff et al., 2002; Lee 
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& Lau, 2003; Kaufer et al., 2008; Jacoby et al., 2005). De närstående ville ha ärliga svar på 

sina frågor även om det innebar tråkiga nyheter och svar som frambringade sorg (Ivarsson, 

Larsson, Johnsson, Lührs & Sjöberg, 2008). Ärlig information från sjuksköterskan innan 

dödsfallet hjälpte de närstående att förstå att döden var nära och det underlättade i 

sorgprocessen (Fridh et al., 2009). De närstående hade ett stort behov av ärlig och konkret 

information om sorg och sorgeprocessen då denna känsla var helt ny för många av dem 

(Merlevede et al., 2004). 

3.1.2. Att få förståelig information 

Då närstående drabbas av en plötslig förlust har de ofta ett stort behov av att förstå den 

bakomliggande medicinska orsaken till dödsfallet och lättförståeliga förklaringar värdesattes 

högt av de närstående (Merlevede et al., 2004; Lee & Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001). 

Information från sjuksköterskan kunde lätt missuppfattas av de närstående då de ofta befann 

sig i chock och inte var mottagliga för information om vad som hänt (Merlevede et al., 2004; 

Kesselring, Kainz & Kiss, 2007). De närstående fann det värdefullt att sjuksköterskan 

kontrollerade att informationen hon givit tagits emot av de närstående (Jacoby et al., 2005). 

De ville att sjuksköterskan tydligt talade om att patienten hade dött med ett språk som inte 

kunde misstolkas (Lloyd-Williams, Morton & Peters, 2009). 

3.1.3. Att få information om att allt är gjort 

Tydlig information från sjuksköterskan gjorde att de närstående fick bekräftat att 

vårdpersonalen gjort vad de kunnat för den döde patienten (Merlevede et al., 2004). Detta fick 

dem att acceptera situationen. De ville vara försäkrade om att patienten fått den bästa möjliga 

vården och hade det så bekvämt som möjligt när han eller hon dog (Li, Chan & Lee, 2002; 

Main, 2002).  Försäkran om att patienten fått den bästa vården var ett mycket högt rankat 

behov av de närstående (Lee & Lau, 2003; Bijttebier, 2001). 

 

3.2. Att få möta samma personal 

Kontinuitet hos vårdpersonal i form av en specifik sjuksköterska framstod som ett viktigt 

behov i flera studier då närstående föredrog att kommunicera med en och samma person för 

att känna tilltro och trygghet (Bijttebier et al., 2001; Rhodes et al., 2008; Jacoby et al., 2005). 

I en interventionsstudie där interventionen bland annat bestod i att en sjuksköterska var 
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patientansvarig ökade det upplevda emotionella stödet och informationen blev lättillgänglig 

efter interventionen (Kaufer et al., 2008). De närstående beskriver att det upplevdes som 

respektfullt att få dödbeskedet av en sjuksköterska eller läkare de träffat tidigare (Kesselring 

et al., 2007). De närstående tyckte att läkarna skulle vara anträffbara och att det skulle finnas 

en patientansvarig sjuksköterska som var väl insatt i situationen (Main, 2002; Jacoby et al., 

2005). 

 

3.3. Att få en plats för avskildhet och möjlighet till ett sista farväl 

De närstående beskrev ett behov av separata rum där de fick avskildhet med patienten men 

också ett ställe där de närstående kunde vara för sig själva. Ett avskilt rum med bra ljus, 

bekväma möbler, musik, levande ljus och blommor efterfrågades av de närstående och där de 

i lugn och ro kunde ta ett sista farväl av patienten (Lloyd-Williams et al., 2009; Jacoby et al., 

2009; Ivarsson et al., 2008).  

Närstående som bevittnat döden, eller som kom strax efter, beskriver att det var otroligt 

betydelsefullt att få säga farväl till en varm kropp (Merlevede et al.,2004; Li et al., 2002; 

Fridh et al., 2009). Några närstående som bevittnat återupplivningsförsök av patienten hade 

lämnat rummet av rädsla för att vara i vägen för personalens arbete vilket de i efterhand 

ångrade djupt då de ej fick att ta ett sista farväl (Merlevede et al., 2004).  I Schmidt och 

Harrahills (1995) studie var 75 % av de närstående som valt att se den döde nöjda med sitt 

beslut, dock var det ingen av de som hade valt bort att se den döde som ångrade sitt beslut. 

”The only thing that worried me was if ever I had to leave him. I used to say to 

myself inside “Don‟t die while I‟m gone, wait till I get back”. I was always 

pleased as punch when I got back and everything was all right. I wanted to be 

there.” (Duke, 1998 s. 833). 

De flesta närstående var nöjda med omvårdnaden av den döde. Det viktigaste vid det sista 

avskedet var att patienten såg rofylld ut och de uppskattade att den döde var tvättad och 

kammad då de fick känslan av att någon brytt sig om patienten (Ivarsson et al., 2008; 

Brysiewicz, 2008).  

De närstående ville också ges möjlighet att få hålla i den döde (Li et al., 2004). Att få 

tillbringa tid med den döde och få säga adjö var återkommande viktiga behov (Jacoby et al., 
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2005). Många närstående ville omedelbart se den döde och ostörda tillbringa tid tillsammans 

(Kesselring et al., 2007). Innan mötet med den döde ville närstående ha information från 

sjuksköterskan om vad de skulle få se samt adekvat information om vad som händer när 

patienten dör (Merlevede et al., 2004; Rhodes et al., 2008).  

 

3.4. Att bli bemött med respekt och empati 

De närstående ansåg att ett respektfullt bemötande gentemot dem själva och att behandla 

patienten med respekt och värdighet var stödjande beteenden hos sjuksköterskan (Li et al., 

2002; Jacoby et al., 2005; Lloyd-Williams et al., 2009; Kesselring et al., 2007). Många av de 

närstående var nöjda med omvårdnaden av den avlidne då de visste att patienten blivit 

behandlad med respekt och värdighet även när de själva inte närvarade (Ivarsson et al., 2008). 

Sjuksköterskan upplevdes som professionell, varm, empatisk och deltagande vilket följde de 

närstående som ett positivt minne genom deras sorgeprocess (Fridh et al., 2009; Jacoby et al., 

2005; Schmidt & Harrahill, 1995). Att sjuksköterskan utstrålade trygghet beskrevs som 

viktigt av de närstående samt att personalen försäkrade dem om att de närstående inte var i 

vägen då det var en vanligt förekommande känsla hos dem (Fridh et al., 2009; Kesselring et 

al., 2007).  

Eftertänksamhet och empati var egenskaper hos sjuksköterskan som värdesattes av de 

närstående (Schmidt & Harrahill, 1995). De beskrev hur mycket de värderade hjälpen från 

sjuksköterskorna, speciellt från de som var intresserade av de närstående som personer och 

såg deras familj som mänsklig (Duke, 1998; Jacoby et al., 2005). De närstående uppskattade 

också att sjuksköterskan pratade med och om patienten som en person och inte som ett objekt 

(Lloyd-Williams et al., 2009). 

 ”… treating the family with the right amount of care, respect, and kindness or 

”humanizing the family.””(Jacoby et al., 2005 s.186). 

 

3.5. Att få tid av sjuksköterskan 

Att sjuksköterskan gav tid till de närstående framstod som ett mycket betydelsefullt behov i 

flera studier. Sjuksköterskan skulle vara fullt närvarande, ge tid för dialog, stanna kvar hos 
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dem och på så sätt ge ett känslomässigt stöd och trygghet vid och efter dödsfallet. 

Sjuksköterskan kunde på detta sätt leda de närstående framåt i svåra tider (Fridh et al., 2009; 

Brysiewicz, 2008; Jacoby et al., 2005; Schmidt & Harrahill, 1995; Lloyd-Williams et al., 

2009; Kesselring et al., 2007; Kaufer et al., 2008).  

De närstående upplevde att sjuksköterskan brydde sig om dem genom att hon tog sig tid till 

att prata, lyssna, erbjuda dem mat, vila eller en värmande hand på axeln. Ett behov av att bli 

förstådda och sedda framstod som viktigt hos närstående och detta kunde sjuksköterskan visa 

genom att fråga hur de mådde och exempelvis fråga hur de skulle ta sig hem eller följa dem 

till utgången (Ivarsson et al., 2008;  Lloyd-Williams et al., 2009; Jacoby et al., 2005; 

Kesselring et al., 2007; Duke, 1998; Brysiewicz, 2008).  

”The tiniest little thing that‟s done for you is so important. You„ll never forget that 

nurse giving you that cup of coffee – it might seem absolutely insignificant, but it‟s 

just – it‟s important.” (Brysiewicz, 2008 s.228). 

”I would have liked someone to put an arm around me, to look after me, to ask if I 

wanted tea, seeing the state I was in, I was out of my mind. You need someone to 

lead you and someone to spend time with.” (Lloyd-Williams et al., 2009 s. 661). 

 

3.6. Att få hjälp i ensamheten 

Efter dödsbeskedet ville de närstående ha stöd och inte bli lämnade ensamma och 

oförberedda, de ville ha information om vad som skulle ske härnäst (Jacoby et al., 2005; 

Lloyd-Williams et al., 2009; Merelevede et al., 2004). De flesta ville ha någon med sig vid 

dödsfallet och den ”ensamma” närstående kunde uppleva en gemenskap med sjuksköterskan 

(Fridh et al., 2009; Schmidt & Harrahill, 1995). Några närstående beskrev att de kände sig 

ensamma i sorgen då de inte hade någon familjemedlem att dela den med (Brysiewicz, 2008). 

De efterlyste information om stödgrupper för att få träffa andra som varit med om liknande 

situationer och på så sätt finna stöd i ensamheten. Uppföljning i form av ett brev eller ett 

telefonsamtal som visade omtanke eller att få komma tillbaka till avdelningen på 

uppföljningssamtal upplevdes som mycket positivt då många frågor blev besvarade (Lloyd-

Williams et al., 2009; Fridh et al., 2009).  
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4. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

Denna litteraturstudies resultat visade att de närstående hade ett stort behov av att få 

information från sjuksköterskan då en patient avlidit. Informationen skulle vara ärlig, 

regelbunden och lättförståelig för att de skulle uppleva ett känslomässigt stöd från 

sjuksköterskan. Att vara välinformerad hade en positiv effekt på de närståendes förmåga att 

bemästra sorgen. Utförlig och ärlig information reducerade känslan av osäkerhet och 

skuldkänslor hos de närstående.  Det framkom även att ett stort behov var att bli försäkrad om 

att sjukvårdspersonalen gjort allt de kunnat för patienten.  

En patientansvarig sjuksköterska och kontinuitet bland personal framhölls av närstående som 

viktiga behov för att känna trygghet och stöd. Att få möta samma person underlättade 

kommunikationen och upplevdes som respektfullt. 

Närstående beskrev ett behov av en avskild plats där de kunde vara för sig själva. De ville 

också ha en plats där de i lugn och ro kunde ta ett sista farväl av patienten. De hade ett stort 

behov av att ta farväl av en varm kropp och det var viktigt att patienten såg rofylld och 

välvårdad ut. 

Att få ett respektfullt och empatiskt bemötande av sjuksköterskan var betydelsefullt för de 

närstående samt att familjen och patienten betraktades som mänskliga, inte som objekt. De 

närstående hade ett behov av att sjuksköterskan gav dem tid. Sjuksköterskan visade detta 

genom att ge tid för dialog, vara fullt närvarande eller erbjuda något att dricka. Många 

närstående upplevde en känsla av ensamhet efter dödsfallet och hade ett behov av stöd samt 

uppföljning efter dödsfallet. 

 

4.2. Resultatdiskussion 

4.2.1. Att få information 

I resultatet framkom att information var det främsta och mest påtalade behovet hos närstående 

(Rhodes et al., 2008; Jacoby et al., 2005; Main, 2002; Kirchhoff et al., 2002). I samtliga 

artiklar som ingått i denna litteraturstudie har information omnämnts. Information har även 

Hallgrimsdottir (2000) beskrivit i en studie om sjuksköterskors uppfattning om närståendes 
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behov då sjuksköterskorna ansåg att information var ett av de viktigaste behoven för de 

närstående. 

De närstående beskrev ett behov av regelbunden information och de ville ha detaljer kring 

dödsfallet, dess omständigheter samt en försäkran om att personalen gjort vad de kunnat för 

patienten (Lee & Lau, 2003; Kaufer et al., 2008; Bijttebier, et al., 2001; Fridh et al., 2009; 

Merlevede et al., 2004; Li et al., 2002). Detta anser även sjuksköterskor vara ett behov hos de 

närstående då de tycker att de närstående ska få information så fort som möjligt om dödsfallet 

och om livräddningsförsöket (Flam, 1999). 

Att få ärlig information från sjuksköterskan var högt värderat av de närstående då de ansåg att 

ärlighet gjorde dem förberedda på att patienten skulle dö och att det hjälpte dem i deras 

sorgeprocess samt reducerade känslor av osäkerhet (Bijttebier et al., 2001; Fridh et al., 2009; 

Merelevede et al., 2004). Närstående till patienter som överlevt efter att vårdats på 

intensivvårdsavdelning beskriver också ärlig och rak information som ett vikigt behov, vilket 

bekräftar denna litteraturstudies resultat (Jamerson, Scheibmeir, Bott, Crighton, Hinton & 

Kuckelman Cobb, 1996; Engström & Söderberg, 2004). Travelbee (1971) beskriver ett behov, 

hos de som drabbats av en förlust, av att få svar på sina frågor. Frågor som ”varför?” är 

mycket vanliga och de vill finna en mening i det som hänt. Hon skriver dock att för mycket 

information kan göra att människan blir utan hopp och inte kan blicka framåt. Författarna till 

denna studie tycker att båda aspekterna är viktiga, dels bör de närstående få ärlig och rak 

information, samtidigt har sjuksköterskan en möjlighet att inge hopp för framtiden som hon 

bör ta till vara på.  

Närstående som drabbats av en smärtsam förlust uttrycker ett stort behov av att förstå orsaken 

till varför patienten dog. De efterlyste lättförståelig information från sjuksköterskan 

(Merlevede et al., 2004; Lee & Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001). Vikten av att 

sjuksköterskan kontrollerade att informationen hon givit till de närstående togs emot beskrev 

de som viktigt då informationen lätt kan missuppfattas av den chockade närstående 

(Merlevede et al., 2004; Kesselring et al., 2007; Jacoby et al., 2005). Detta bekräftas av 

kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) där det står att det ingår i 

sjuksköterskans arbetsområde att informera närstående samt att förvissa sig om att de förstått 

den givna informationen. I studien av Lloyd-Williams (2009) tyckte de närstående att 

sjuksköterskan eller läkaren bör vara tydlig när de ger dödsbeskedet. Detta motsäger en studie 

av Flam (1999) där sjukvårdpersonal uppgav att de inte reflekterade så mycket över språket 
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de använde vid dödsbesked. Det fanns delade meningar om ordet ”dött” skulle användas till 

närstående. Flera ansåg att ”gått bort” var den lämpligaste termen att använda vid dödsbesked. 

Detta anser författarna till denna studie vara motsägelsefullt och tror att det handlar om en 

rädsla och en osäkerhet hos personalen som gör att de inte använder sig av ordet ”dött”. Flera 

studier (Merlevede et al., 2004; Lee & Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001) i denna 

litteraturstudie visar på att de närstående vill ha ett språk som inte kan missuppfattas. Detta 

tolkar författarna till denna studie som att ett tydligt språk är viktigast för de närstående och 

att risken för att såra dem måste förbises då de oavsett kommer att ställas inför realiteten att 

patienten har dött. Fyhr (2003) skriver att sorgeprocessen startar efter den intellektuella 

medvetenheten om förlusten. Författarna tyder detta som att ett tydligt dödsbesked tillåter 

sorgeprocessen att starta hos de närstående och därför bör eftersträvas. 

 

4.2.2. Att få möta samma personal 

I denna studies resultat framkom att de närstående hade ett behov av att kommunicera med 

samma personal då det ökade deras upplevelse av tilltro och trygghet (Bijttebier et al., 2001; 

Rhodes et al., 2008; Jacoby et al., 2005). Travelbee (1971) beskriver kommunikation som ett 

av sjuksköterskans viktigaste redskap för att etablera en mellanmänsklig relation. Då denna 

relation utvecklats kan kommunikationen syfta till att utforska och tillgodose de närståendes 

behov. Den mellanmänskliga relationen gör att sjuksköterskan kan stötta människan i sitt 

lidande. Författarna till denna studie anser att Travelbees teori delvis kan förklara varför de 

närstående har ett behov av att möta samma personal då teorin beskriver att de lättare kan bli 

hjälpta av en person de har en relation med. Vidare tror författarna att det underlättar för både 

sjuksköterskan och närstående om de har en regelbunden kontakt och en etablerad relation. 

 

4.2.3. Att få en plats för avskildhet och möjlighet till ett sista farväl 

Ett behov som beskrevs av de närstående var att ha tillgång till ett avskilt rum med sköna 

möbler och fridfull inredning där de kunde få vara i lugn och ro med patienten (Lloyd-

Williams et al., 2009; Jacoby et al., 2009; Ivarsson et al., 2008).  
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Detta styrks av Purves och Edwards (2005) litteraturstudie där ett flertal studier presenterar 

närståendes behov av separata komfortabla rum, en av dessa studier framhäver detta behov 

som det allra viktigaste.   

Ett sista farväl av den döde beskrivs som en väldigt betydelsefullt stund av många närstående 

(Merlevede et al.,2004; Li et al., 2002; Fridh et al., 2009). Författarna till denna studie har av 

egen erfarenhet fått en uppfattning om att närståendes behov av att se den döde är individuellt 

och att många avstår från detta. Med rätt förberedelser och information från sjuksköterskan 

kan sorgeprocessen troligen underlättas om de väljer att se den döde. Detta framkommer 

också i resultatet då de närstående vill ha information om vad de skulle få se (Merlevede et 

al., 2004; Rhodes et al., 2008). Cullberg (2006) bekräftar också vikten av att få ta farväl och 

skriver att ett avsked av den döde troligen underlättar för de sörjande då det konkretiserar och 

gör förlusten verklig. 

  

4.2.4. Att bli bemött med respekt och empati 

Att få ett respektfullt, empatiskt och värdigt bemötande av sjuksköterskan ansågs av 

närstående vara viktigt (Li et al., 2002; Jacoby et al., 2005; Lloyd-Williams et al., 2009; 

Kesselring et al., 2007). Närstående beskrev ett behov av att sjuksköterskan visade ett intresse 

för de närstående som personer, att hon såg deras familj som mänsklig och kommunicerade 

med dem på samma nivå (Duke, 1998; Jacoby et al., 2005; Lloyd-Williams, 2009). Detta kan 

kopplas samman med Travelbees (1971) omvårdnadsteori där begreppen patient och 

sjuksköterska förkastas och de mellanmänskliga relationerna lyfts fram. Hon menar att den 

mellanmänskliga relationen växer fram och är beroende av att sjuksköterskan har ett intresse 

för andra människor som enskilda individer. Empati beskriver Travelbee som att dela en 

annans individ psykiska tillstånd för en stund. Hon betonar dock att empati inte kan uppstå i 

alla situationer och att det bygger på individers tidigare erfarenheter (Travelbee, 1971). 

 

4.2.5. Att få tid av sjuksköterskan 

I resultatet framkom att tidsaspekten var viktig för de närstående. Ett behov av att 

sjuksköterskan ägnade tid åt de närstående beskrevs i flera av studierna (Fridh et al., 2009; 

Brysiewicz, 2008; Jacoby et al., 2005; Schmidt & Harrahill, 1995; Lloyd-Williams et al., 
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2009; Kesselring et al., 2007; Kaufer et al., 2008). Detta är också något som sjuksköterskor 

själva beskriver som en viktig del i deras arbete med närstående som upplevt smärtsam 

förlust. De ville vara tillgängliga om de närstående uttryckte ett behov av deras närvaro, 

sjuksköterskorna ansåg att de genom att ”bara vara” utgjorde ett stöd (Andrew, 1998). 

Omtanke kan visas med små gester, och detta behöver inte vara tidskrävande (Travelbee, 

1971). Författarna till denna studie tror att det i vissa fall kanske kan räcka med att 

sjuksköterskan informerar den närstående om att hon finns i närheten om de behöver henne.  

 

4.2.6. Att få hjälp i ensamheten 

Efter att de närstående fått dödsbeskedet uttryckte de ett behov av att inte bli lämnade 

ensamma. De ville även få information om vad som skulle ske härnäst och om stödgrupper 

(Jacoby et al., 2005; Lloyd-Williams et al., 2009; Merelevede et al., 2004; Fridh et al., 2009). 

Författarna tror att närstående, genom att träffa andra som gått igenom samma situation och 

genom att få information om sorgeprocessen, kan finna hopp om framtiden trots att 

situationen kanske känns oöverkomlig i det första skedet efter dödsfallet. Travelbee (1971) 

skriver om lidande och att det är sjuksköterskans uppgift att bistå och att inge hopp hos 

människor som är lidande. Författarna till denna studie vill betona vikten av sjuksköterskans 

stöd till närstående då det finns många som inte har någon familj att dela sorgen med. De som 

har en familj har heller inte alltid förmågan att stötta varandra då sorg är en individuell 

process som kan ta sig många olika uttryck. 

 

4.4. Metoddiskussion 

Denna studie var en beskrivande litteraturstudie, studiens design är kanske inte den mest 

optimala för denna studies syfte. En kvalitativ intervjustudie skulle kunna ha gett andra 

infallsvinklar i en studie som denna, vilken undersöker en undersökningsgrupps behov och 

upplevelser. Detta var dock inte aktuellt i denna studie eftersom undersökningsgruppen är 

mycket sårbar och författarna till denna studie ansåg att de etiska övervägandena var för 

omfattande för ett examensarbete på grundnivå.  

Databassökningarna i denna studie har vissa svagheter. Sökord, antal kombinationer och 

sökningar är många. Detta skulle kunna innebära att systematiken i studien kan ses som 
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bristfällig. Sex artiklar fanns via manuell sökning, även detta kan påverka systematiken i 

studien negativt. I litteratursökningen har mestadels vedertagna MeSH-termer använts vilket 

kan ses som en styrka då sökningarna blivit snävare. Sökningarna resulterade i ett stort antal 

träffar som kan uppfattas som orimligt många, dock har författarna till denna studie grundat 

sitt urval på samtliga träffar som redovisats. Artiklarna som inkluderats i denna studie är 

övervägande funna i databasen Medline och detta kan innebära att artiklar i övriga databaser 

inte hittats. 

En styrka med denna studie är att artiklarna är forskningsetiskt godkända då det var ett av 

inklusionskriterierna. De flesta artiklar som inkluderats i studien är publicerade de senaste tio 

åren vilket är en styrka då denna studies resultat är relevant för nutid. Författarna till denna 

studie valde att exkludera artiklar som behandlade dödsfall hos patienter under 18 år, då de 

ansåg att dessa dödsfall skulle göra studien för omfattande och delvis för specifik. 

Många artiklar i denna studie omfattade små undersökningsgrupper som framtagits med hjälp 

av bekvämlighetsurval. Detta kan ses som en svaghet i denna studies resultat då resultatet inte 

blir allmängiltigt. 

De inkluderade artiklarna är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Kvantitativa artiklar 

har en benägenhet att missa vissa delar av upplevelser då de ofta bygger på standardiserade 

frågor. Kvalitativa artiklar tenderar att bättre beskriva upplevelser. Dock fanns det inte 

tillräckligt med kvalitativa artiklar inom ämnet för denna litteraturstudie. Författarna till 

denna studie anser att kvalitativa och kvantitativa studier kan komplettera varandra. 

Både de kvalitativa och kvantitativa artiklarna i denna studies resultat har kvalitetsgranskats 

och endast de artiklar med medel och hög kvalitet har inkluderats i denna studie. Detta styrker 

denna studies tillförlitlighet. 

 

4.5. Allmän diskussion 

Denna litteraturstudie kommer att tillföra kunskap inom ämnet genom att den kommer att 

kunna läsas av främst sjukvårdspersonal och sjuksköterskestudenter. Författarna till denna 

studie tror att studien, på ett överskådligt sätt, beskriver vilka behov närstående har vid en 

nära anhörigs dödsfall. Om sjuksköterskor tar del av denna kunskap kommer det leda till att 

närstående i framtiden får ett bättre omhändertagande vid en nära anhörigs dödfall och att den 
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närståendes behov blir tillgodosedda. Dock anser författarna att denna studies dignitet och 

spridning är begränsad. 

 

Fortsatt forskning inom området behövs då det i dagsläget finns begränsat med studier ur 

närståendes perspektiv och då deras behov vid dödsfall är ett ständigt aktuellt ämne inom 

omvårdnad. Förslag på vidare forskning är longitudinella studier som undersöker hur 

närstående vid nära anhörigs dödsfall påverkas av bemötande de får av sjuksköterskan på 

långsikt. Forskning där större undersökningsgrupper medverkar är också angeläget för ett mer 

generaliserbart resultat. Utveckling av metoder och instrument för forskning på sörjande 

närstående tycks också vara viktigt i fortsatt forskning inom ämnet då detta är en mycket 

sårbar grupp. Författarna till denna studie anser att fortsatt forskning inom ämnet är av största 

vikt då de närståendes behov inte får förbises utan måste uppmärksammas då sörjande 

närstående befinner sig i en känslig, och för många en helt ny, situation.  

 

Sammanfattningsvis framkom i denna studie att närstående vid nära anhörigs dödsfall har 

behov av att få information, möta samma personal, få en plats för avskildhet och möjlighet till 

ett sista farväl, bli bemött med respekt och empati, få tid av sjuksköterskan och få hjälp i 

ensamheten. Dessa behov bör sjuksköterskan vara medveten om och försöka tillgodose men 

samtidigt vara eftertänksam då sörjande är en individuell process. 
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Källa: Lundgren, A. (2003). Metoder för att främja amning av prematura barn – En 

systematisk litteraturstudie. Högskolan Dalarna. 

 Fråga Ja        Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstract studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning till vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen relevant för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som användes?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

26 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

27 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

29 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
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6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
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8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserades?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   


