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Sammanfattning 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av plötslig oväntad död 

relaterat till sig själv och mötet med anhöriga.  

Metoden var en beskrivande litteraturstudie baserad på elva vetenskapliga artiklar utifrån 

databaserna Cinahl och PubMed. En metodologisk granskning genomfördes också av 

artiklarnas urvalsmetod.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att de saknade utbildning och kunskap i att ta 

hand om anhöriga vid plötslig oväntad död. De anser att det är deras arbetsuppgift att ta hand 

om anhöriga till patienter som hastigt avlidit och de beskriver att de upplever detta som tungt 

och ledsamt på ett personligt plan. För att bearbeta dessa känslor anser sjuksköterskorna att de 

finner det bästa stödet i att prata med kollegor inom personalgruppen.  

Slutsatsen är att en kunskapslucka finns hos sjuksköterskan gällande oväntad död och 

omhändertagande av anhöriga till patienter som plötsligt avlidit. Adekvat utbildning inom 

området skulle leda till ökat självförtroende och kompetens i att hantera svåra situationer och 

därmed ge ett bättre omhändertagande till anhöriga. 

 

Nyckelord: Sjuksköterska, plötslig död, upplevelser, sörjande, anhöriga  



 
 

Abstract 
The aim of this study was to describe the nurses’ experience of sudden unexpected death 

related to herself and in the meeting with relatives.  

The method was a descriptive study based on eleven scientific articles from the databases 

Cinahl and PubMed. A methodological examination was conducted by the articles selection 

method.  

The result showed that the nurses felt that they lacked training and knowledge to take care of 

suddenly bereaved relatives. They considered it their duty to take care of the families of 

patients who suddenly died and they described it as difficult and sad on a personal level. To 

process these feelings the nurses’ believe the best way is to talk to colleagues in the staff 

group.  

The conclusion is that there is a gap in knowledge for the nurse regarding unexpected death 

and the care for the relatives of patients who suddenly died. Adequate education in the area 

would lead to increased self-confident and competence in dealing with difficult situations and 

thus provide better care for the relatives. 
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1 Introduktion 
1:1 Sjuksköterskan och plötslig oväntad död 

I sitt yrkesutövande möter sjuksköterskan patienter med olika behov och ställs även inför 

situationer då patienter avlider. Döden kan följa det normala levnadsloppet och kan då inträffa 

relaterat till åldrande, men i vissa situationer inträffar döden oväntat och plötsligt
1
. I de flesta 

fall kan plötslig död innebära att anhöriga inte hunnit säga farväl vilket medför att de kan 

behöva mer råd och stöd från sjuksköterskan än de som haft en anhörig som varit döende 

under en längre period
2
. I Socialstyrelsens författningssamling

3
 står det att sjuksköterskan 

tillsammans med övrig hälso- och sjukvårdspersonal ska visa respekt då någon avlidit och de 

anhöriga ska visas hänsyn och god omtanke
3
. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska
4
 är det viktigt att sjuksköterskan har förmågan att stödja anhöriga till den 

avlidne och kommunicera med dessa på ett empatiskt, öppet och respektfullt sätt och att den 

information som lämnats blir uppfattad på rätt sätt
4
. För att underlätta omhändertagandet av 

anhöriga som plötsligt mist en närstående är god teoretisk kunskap om döden, sorgeprocessen 

och bemötande mycket viktigt
2
. 

 

1:2 Definition av plötslig oväntad död 

Definition av plötslig oväntad död är att döden sker utan förvarning och det finns många 

underkategorier, några av dessa är olyckor, mord och självmord
5
. Plötslig död kan också 

innebära att en person avlider till följd av en sjukdom utan att denna föregåtts av symtom eller 

att symtomen pågått under en kort tid
6
.  

 

1:3 Definition av anhörig 

Anhörigbegreppet har många perspektiv och används ofta synonymt med begreppet 

närstående. En anhörig eller närstående är en person inom familjen eller släkten men kan 

också vara en nära vän, arbetskamrat eller granne
7
. 

 

1:4 Socialstyrelsens rapport om dödsorsaker 

Dödsorsaksstatistiken i Sverige omfattar alla avlidna som varit folkbokförda i Sverige under 

ett kalenderår, det gäller även för personer som varit folkbokförda i Sverige men avlidit 

utomlands. År 2007 avled 91 820 människor i Sverige och de vanligaste dödsorsakerna var 

relaterade till hjärt-och kärlsjukdomar och på en andraplats kommer tumörsjukdomar. Det 

finns ingen särskild underrubrik för att utläsa plötslig oväntad död i rapporten men de 

dödorsaker som alltid är oväntade är de som är orsakade av yttre våld, förgiftningar, 
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självmord eller trafikolyckor. År 2007 avled sammanlagt 7827 personer i Sverige till följd av 

ovanstående orsaker, dock ska det förtydligas att dessa siffror inte innehåller de personer som 

avlidit till följd av oväntad sjukdom, så som hjärt-och kärlsjukdomar, infektioner mm
8
. 

 

1:5 Anhörigas upplevelse av förväntad och oväntad död 

Tidigare forskning inom området visar att anhöriga till patienter som förväntat avlidit anser 

sig ha fått bra information av vårdpersonalen och var nöjda med den vård deras anhöriga fick 

i slutet av sitt liv
9,10

. Många upplevde också att de behövde mycket stöd och information efter 

att deras anhöriga avlidit efter en tids sjukdom
10

. Då en person avlidit får anhöriga själva 

avgöra huruvida de vill se den avlidne. I en studie
11

 med 80 deltagare valde 49 personer att se 

den anhörige som oväntat avlidit och endast två av dessa ångrade sig i efterhand. Många av 

deltagarna ville gärna se kroppen så fort som möjligt vilket ofta handlade om att få ta farväl 

eller för att få en bekräftelse på att personen verkligen avlidit
11

. Upplevelsen av att patienter i 

livets slutskeende blir förvirrade, hallucinerar, talar om konstiga saker, beter sig annorlunda 

eller lever i en subjektiv värld är inte ovanligt och anhöriga beskriver upplevelsen på olika 

sätt. Vissa upplever den som positiv eller neutral men också negativ eller så känner de sig 

kluven till tillståndet. De flesta anhöriga i studien
12

 upplevde någon form av sorg när 

patienten befann sig i något av dessa tillstånd eftersom den närstående inte var sitt vanliga jag, 

de flesta accepterade dock detta och menade att tillståndet var ett steg närmare döden och 

alltså en del i en process. Många var dock överens om vikten av information gällande 

tillståndet, om varför eller hur detta uppkommer, detta för att lättare kunna hantera 

situationen
12

. 

 

1:6 Sjuksköterskans upplevelse av förväntad död 

En studie
13

 om pediatriksjuksköterskans upplevelse kring vård i livets slutskeende visar att 40 

% av 410 deltagande sjuksköterskor upplevde sig ha otillräcklig kunskap kring att hantera 

död, de ansåg sig inte ha fått tillräckliga redskap för att tala om döden med barnen och deras 

familjer
13

. Studier
14,15

 har visat att sjuksköterskor också kan se det positiva kring att arbeta 

med vård i livets slutskeende, de upplever att deras arbete stimulerar dem till att vara 

tillmötesgående och finna meningen med sitt eget liv och några deltagare underströk också att 

det hjälpte dem att glömma sina egna problem
14,15

. Många av deltagarna menade att de blivit 

mer empatiska, känslosamma och ömsinta efter att de börjat arbeta med patienter i livets 

slutskeende. En sjuksköterska beskriver att hon har blivit mer självmedveten samt att hon 
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lyssnar på andra på ett mer tålmodigt sätt. Vidare beskriver sjuksköterskorna att de 

upplevelser de är med om i sitt arbete inte bara ger dem egenskaper de kan använda i vården 

utan de menar att de också hjälper dem i deras relationer till familj och vänner
15

. 

 

I en annan studie
16

 beskriver några sjuksköterskor att det finns två sidor av död, den ena sidan 

är bra död och den andra sidan är dålig död. De menar att bra död är förväntad och har ett känt 

medicinskt tillstånd samt att anhöriga har hög förståelse för vad som väntas. De upplever att 

de vid bra död känner lättnad och att döden kommer som en välsignelse för patienten och dess 

anhöriga. Den dåliga döden inträffar oförberett och patienten och anhöriga har inte varit 

förberedda på den förestående döden vilket ofta leder till problem efteråt
16

. I en artikel
17

 som 

handlar om sjuksköterskors upplevelser av döden vid en intensivvårdsavdelning beskrivs ett 

liknande resonemang, de menar att döden definieras som bra om de är förberedda, känner att 

de har kontroll över situationen och att de har givit patienten bra omvårdnad. Detta omfattar 

bland annat att förbereda sig själv och patienten genom att ta bort onödiga mediciner, koppla 

bort icke nödvändiga monitorer och ligga i fas med journalhantering och andra papper. Vidare 

beskrivs också att då starka band knutits till en patient och dess anhöriga så leder det till mer 

sorg då patienten avlider, men de beskriver samtidigt att starka band till patienten och 

anhöriga var nödvändiga för att bedriva så bra omvårdnad som möjlig
17

. 

 

1:7 Problemformulering 

Som sjuksköterska är det stor sannolikhet att någon gång under yrkeslivet uppleva plötslig 

oväntad död och därför är det viktigt att belysa sjuksköterskans upplevelse av detta. Då 

författarna själva har varit ute i vården har de upplevt att brist på kunskap i att hantera död har 

förekommit på nästan alla avdelningar. Vid de tillfällen som personalen har varit 

tillfredställda med sin kunskap har det handlat om praktiskt förvärvad erfarenhet. Då 

författarna snart är färdigutbildade sjuksköterskor och upplever sig ha fått lite utbildning i 

hantering kring döden känner de att ämnet är mycket intressant och relevant. Författarna 

menar att kunskaper om hur sjuksköterskan upplever plötslig oväntat död kan bidra till att 

visa vårdchefer, utbildningsansvariga men också sjuksköterskorna själva att utbildning i 

ämnet behövs i mycket större utsträckning. Detta för att underlätta sjuksköterskans 

arbetssituation men också för att genom ökad kunskap för sjuksköterskan i ämnet även kunna 

ge anhöriga som plötslig förlorat en anhörig ett bättre och mer värdigt omhändertagande.  
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1:8 Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av plötslig och 

oväntad död. 

 

1:9 Frågeställningar 

1. Hur beskriver sjuksköterskan upplevelsen av att patienter oväntat avlider? 

2. Vilka upplevelser har sjuksköterskan av mötet med anhöriga till patienter som 

drabbats av plötslig och oväntad död? 

3. Vilket stöd finns för sjuksköterskan att hantera upplevelser av oväntad död? 

4. Vilken urvalsmetod har de vetenskapliga artiklarna författarna granskat använt sig 

utav? 
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2 Metod 

2:1 Design 

Designen är en beskrivande litteraturstudie. Resultatet bygger på redan existerande 

forskningsresultat som författarna sedan sammanställt
18

 .  

 

2:2 Databaser 

Sökningarna av valda artiklar gjordes i databaserna Cinahl och PubMed samt kompletterades 

med manuella sökningar funna genom annan litteratur och källor i befintliga artiklar. 

 

2:3 Sökord 

Författarna började sökningarna med enkla söktermer för att få en uppfattning kring hur 

många träffar respektive sökord gav. De sökord som användes i fritextsökningar var; sudden 

death, bereaved, families, nurses, relatives, trauma och experience. Dessa sökord genererade 

över 600 träffar eller mer per sökterm, vilket ansågs vara en för stor mängd att kunna söka 

igenom och bearbeta . Därför kombinerades söktermerna för att därmed begränsa träffarna till 

en hanterbar mängd. I databasen PubMed antogs ett liknande tillvägagångssätt med skillnaden 

att författarna använde söktermen Sudden death som både fritext och MeSH-term och 

kombinerade detta med MeSH-termen nurses och family.  I fritext användes också termen 

experiences. Se tabell nr 1 nedan. 
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Tabell nr 1. Utfall av artikelsökning 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Valda 

Källor 

Cinahl Nurses Linked full text + 

Peer reviewed 
57450 0 

Cinahl Experience Linked full text + 

Peer reviewed 
29352 0 

Cinahl Families Linked full text + 

Peer reviewed 
11439 0 

Cinahl Trauma Linked full text + 

Peer reviewed 
7867 0 

Cinahl Sudden death Linked full text + 

Peer reviewed 
2914 0 

Cinahl Relatives Linked full text + 

Peer reviewed 
2302 0 

Cinahl Bereaved Linked full text + 

Peer reviewed 
624 0 

Cinahl Unexpected death 

 

Linked full text + 

Peer reviewed 
213 2 

Cinahl Sudden death AND 

Trauma 

Linked full text + 

Peer reviewed 
29 0 

Cinahl Sudden death AND 

Bereavement 

Linked full text + 

Peer reviewed 
66 2 

Cinahl Sudden death AND 

Nurses 

Linked full text + 

Peer reviewed 
70 1 

Cinahl Sudden death AND 

Experience 

Linked full text + 

Peer reviewed 
131 0 

Cinhal Sudden death AND 

Relatives 

Linked full text + 

Peer reviewed 
28 0 

Cinahl Suddenly bereaved 

AND Families 

Linked full text + 

Peer reviewed 
4 3 

PubMed Sudden death AND 

Experience 

Free full text 201 0 

PubMed Sudden death AND 

Family 

Free full text + Family  

MeSH Major Topic 
70 0 

PubMed Sudden death AND 

Nurses 

Free full text + sudden 

death MeSH, nurses 

MeSH, 

4 0 

PubMed Sudden death AND 

nurses experience 

Free full text + Sudden 

death MeSH 
0 0 

Manuella sökningar via andra artiklars referenslistor 3 

Totalt antal valda källor 11 
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2:4 Urvalskriterier 

Studiens inklusionskriterier är att artiklarna skall vara Peer reviewed, finnas i Linked full text 

samt vara skrivna på Svenska eller Engelska. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

kommer att inkluderas. De artiklar som kommer att exkluderas ur studien är de som inte 

uppfyller inklusionskriterierna ovan, de som är litteraturstudier, om artikelns titel eller 

abstract inte svarar mot studiens syfte och om de krävs betalning för att få tillgång till artikeln. 

Inga begränsningar gällande artiklarnas publikationssår finns. 

 

2:5 Dataanalys 

Författarna läste rubriken till artikeln och om denna ansågs vara relevant för ämnet lästes 

artikelns abstract och om denne visade att studien svarade till syftet valdes den ut för att sedan 

analyseras och bearbetas. Artiklarna strukturerades och organiserades för att underlätta 

fortsatt hantering
19

 genom att indelas i mappar som namngavs; sjuksköterskan, anhöriga och 

sjuksköterskans stöd/hantering. Författarna granskade artiklarna var för sig och 

sammanställde den data som ansågs svara på syftet och översatte detta från engelska till 

svenska. Vidare analyserades artiklarnas urval och den metodologiska frågeställningen kring 

urval redovisas i tabellform, se tabell 2. Därefter konfererade författarna huruvida vald data 

var relevant för studien eller ej och tolkade översättningar av innehållet i artiklarna mot 

varandra för att minimera bortfall av väsentlig data. En sammanställning gjordes tillsammans 

för att mängden av information skulle minska och göras mer hanterbar och eventuella mönster 

och teman skulle identifieras
18

. Författarna kom under granskningen fram till tre rubriker; 

Sjuksköterskans upplevelse av plötslig oväntad död, Sjuksköterskans möte med anhöriga och 

Sjuksköterskans stöd i arbetet med plötslig död och anhöriga, som svarade till studiens 

frågeställningar och kunde identifieras genom ett funnet samband mellan valda artiklar. 

Därefter placerade författarna sammanställd data under rätt rubrik för att skapa ett 

överskådligt resultat.  

 

2:6 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturstudie bör etiska överväganden göras i samband med presentations- och 

urvalsprocessen
18

. I denna litteraturstudie har artiklar med samt utan forskningsetiska 

överväganden inkluderats då författarna under artikelgranskningens gång har diskuterat 

innehållet och gjort etiska överväganden. Resultat från artiklarna har redovisats trots att 

åsikterna i artikeln har varit avvikande från författarnas egna. 
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3 Resultat 
Resultatet utgörs av 11 artiklar som redovisas i löpande text med rubriker samt eventuella 

underrubriker som alla svarar till studiens frågeställningar. Resultatet redovisas också i 

korthet i tabellform (se bilaga 1, tabell 2) med följande rubriker - ”författare, år, land”, ”titel”, 

”syfte”, ”design”, ”urval”, ”datainsamlingsmetod”, ”dataanalys” och ”huvudresultat”. 

Resultatet för den metodologiska frågeställningen redovisas ej i löpande text utan endast i 

tabell 2. 

 

3:1 Sjuksköterskans upplevelse av plötslig oväntad död 

3:1:1 Emotionella upplevelser 

Deltagarna i en svensk studie
20

 menade att professionalismen i att vara en bra sjuksköterska 

handlar om att inge lugn och trygghet oavsett hur stressad eller sorgsen man är. De menade 

också att det är mycket viktigt att kunna se de anhörigas behov och möta dem på ett empatiskt 

sätt, detta är något som tar mycket energi men det ger mycket tillbaka då de vet att de hjälpt 

de anhöriga i deras sorgearbete. Genom att finnas tillgänglig för anhöriga och stötta dem så 

minskar sjuksköterskans egen känsla av att vara otillräcklig och det hjälper även i det egna 

efterspelet av en patients död
20

. En studie som gjorts i Skottland och på Island
21

 visar att 

närmare 70 % av 111 deltagare ansåg att det ofta var ledsamt att ta hand om anhöriga i sorg 

och 50 % ansåg att de själva behövde stöd efteråt
21

. En spansk studie
22

 visade dock att många 

deltagare ansåg att de kunde ha en positiv känsla då en patient hastigt avlidit, detta avsåg de 

tillfällen då de fick chansen att förklara för, uppmuntra och stötta de anhöriga samt när de 

kunde och vågade visa sina egna känslor
22

. Många sjuksköterskor upplevde rädsla över att ta 

hand om oväntat avlidna patienter och dess anhöriga eftersom de kopplade samman detta med 

sin egen familj och framtida förluster av sina nära
22,23,24

. En spansk sjuksköterska beskrev att 

vilka känslor som väcktes och hur hon agerade alltid berodde på vilken relation hon hade 

hunnit utveckla tillsammans med alla inblandade då någon hastigt avlidit
22

. Sjuksköterskor 

från en engelsk studie
23

 beskrev att det var särskilt svårt att acceptera när unga personer 

hastigt avlidit, detsamma gällde vid svåra trauman där människor farit väldigt illa, de beskrev 

det som särskilt förfärligt när de tänkte på vad kroppen hade utsatts för
23

. Några 

sjuksköterskor som arbetar på en sydafrikansk akutvårdsavdelning, där de ofta möter patienter 

som våldsamt avlidit till följd av olyckor eller brott, beskrev att deras jobb kändes som en 

ständig kamp mot döden. Då svårt skadade patienter inkom till avdelningen kunde de ibland 

känna att kampen inte var värd att vinna då svåra hjärnskador var att vänta. Vidare beskrev en 

sjuksköterska att kampen också handlade om dem själva, att kunna vara professionell vid 



9 
 

återupplivning och inte själv drabbas av panik. De beskrev blandade känslor kring hur deras 

arbete har påverkat deras vardag, en del har blivit mer beskyddande mot sina barn och berättar 

för sina vänner hur de ska göra för att slippa hamna på en akutmottagning och en annan 

deltagare i studien beskrev istället det motsatta, att hon sätter sina känslor åt sidan och tar 

hand om dem sedan, annars skulle hon inte orka fortsätta arbeta
24

. 

3.1.2 Upplevelser kring anhörigas medverkan vid återupplivning 

I flera studier framkom delade meningar kring huruvida anhöriga ska vara med vid 

återupplivning och hjärt-lungräddning
20,23,25

. I en engelsk studie
23

 beskrev sjuksköterskor att 

de tyckte att det kändes jobbigt att den upplevelsen skulle vara det sista som de anhöriga 

skulle minnas av sin kära, medans andra beskrev det som självklart att de anhöriga skulle vara 

med
23

. I en studie från Skottland
25

 framkom att 71 % av 50 deltagande sjuksköterskor ville ha 

klara riktlinjer gällande anhörigas närvaro vid återupplivningsförsök. I samma studie tyckte 

80 % att kvalificerad sjukvårdspersonal skulle ta hand om anhöriga så att de inte var med 

under återupplivningsförsöket
25

. I en svensk studie
20

 beskriver några av deltagarna att de har 

diskuterats kring huruvida hjärt-lungräddning visar anhöriga att man gör allt man kan för att 

hjälpa patienten och att de anhöriga efter dödsbeskedet ändå känner att personalen gjort allt de 

kan. En annan sjuksköterska menade att det är mycket svårt att inge verbalt hopp till anhöriga 

under tiden de utför hjärt-lungräddning
20

. 

 
3:2 Sjuksköterskans möte med anhöriga 

3.2.1 Upplevelse av ansvar 

Resultatet av studier gjorda i Skottland, Island, Spanien och Sverige
20,21,22,25

 visar att den 

största delen av sjuksköterskorna ansåg att det är deras ansvar att ta hand om de anhöriga till 

en patient som plötsligt avlidit
20,21,22,25

. I den svenska studien
20

 ansåg sig sjuksköterskorna ha 

ansvar för både patienten och dennes anhöriga och de tycker sig kunna prioritera balansen 

mellan dessa och de var samstämmiga i att de anhöriga alltid prioriterades i andra hand
20

. I en 

spansk studie
22

 beskrev sjuksköterskorna att de var överens om vikten av att omvårdnaden 

också bör omfatta anhöriga i situationer då en patient hastigt avlidit och alla var överens om 

att det saknades resurser för att hantera dessa situationer. De beskrev att de gärna haft tillgång 

till blad med information samt mer plats och utrymme för de anhöriga
22

. 
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3.2.2 Upplevelser kring omhändertagandet av anhöriga 

En stor del av deltagarna i studier
20,23,25,26,27

 från Skottland, Sverige, Norge och Spanien 

upplevde det som mycket svårt att ta hand om anhöriga till någon som hastigt mist en 

anhörig
20,23,25,26,27

. Sjuksköterskorna från Skottland menade att det är problematiskt mycket på 

grund av att det ofta råder personalbrist
25

. De spanska sjuksköterskorna upplevde sorgen som 

de anhöriga kände som svår, då alla reagerar individuellt och uttrycker så många olika känslor 

när någon nära går bort, dessa situationer sätter deras professionalism och känslor på spets
23

.  

I en svensk studie
20

 beskrev sjuksköterskan hur hon måste prioritera omhändertagandet av 

anhöriga eller patienten. Den första prioriteringen är alltid att rädda patienten, vilket gör att de 

anhöriga åsidosätts vilket leder till att personalen ofta upplever otillräcklighet
20

. I en annan 

svensk studie
27

 beskrev en sjuksköterska som arbetar på en strokeavdelning hur de sällan 

hinner skapa en relation med patienten innan denne avlider då sjukdomsförloppet ofta går 

väldigt fort. Detta försvårar att göra mötet med anhöriga personligt, då de aldrig fick möta 

patienten på riktigt. Hon beskrev dock att genom att våga fråga anhöriga kan de ändå få en 

klar bild över patientens personlighet och på det sättet ge ett personligt omhändertagande till 

de anhöriga. Flera av sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att ge råd kring närvaro på 

sjukhuset t.ex. om anhöriga ville åka hem eller av annan anledning lämna sjukhuset. Många 

beskriver upplevda skuldkänslor för att de inte sett till att de anhöriga varit på plats vid 

dödsögonblicket. Vissa sjuksköterskor beskrev också hur anhöriga lägger skuld på sig själva 

för att stroken inträffat och patienten avlidit då de inte varit närvarande, sjuksköterskorna 

beskrev att det vid sådana tillfällen är mycket viktigt att inte förstärka dessa känslor utan 

istället försöka hitta positiva saker att säga
27

. 

I en annan svensk studie
20

 beskrivs hur sjuksköterskorna ofta upplever övergången från 

patientarbetet till omhändertagandet av de anhöriga som mycket svår. En sjuksköterska 

beskrev svårigheten med att först ha arbetat praktiskt med återupplivning av patienten till 

stunden då alla inser att återupplivning är meningslöst och arbetet istället ska inriktas på de 

anhöriga. Hon berättade att en av hennes största rädslor är att framstå som att hon går på 

rutin
20

. I en Norsk studie
26

 kring omhändertagande av föräldrarna vid plötslig spädbarnsdöd 

beskrev en sjuksköterska att det är mycket svårt att ge god omvårdnad till föräldrarna för att 

det är så svårt att agera naturligt då barn är inblandade. Hon beskrev också svårigheter med att 

vara professionell i just den rollen då de egna känslorna ofta tar över, enklare att fokusera på 

tekniska saker och inte behöva se föräldrarna i ögonen. En annan sjuksköterska menade att det 
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är en självklarhet att ge god omvårdnad till föräldrarna och att detta är den största delen av 

jobbet då de flesta patienter eller anhöriga till största delen vill ha någon som finns där för 

dem. Det finns stora skillnader i åsikter kring omhändertagandet av föräldrarna, en 

sjuksköterska beskrev att det är så för att det är en svår del, hon menar att föräldrarna sällan 

går att kommunicera med på ett adekvat sätt då de befinner sig i chock och kommunikationen 

med föräldrarna upplevs lättare då det finns flera sjuksköterskor på plats, så några kan 

fokusera på barnet och någon på föräldrarna
26

. 

3:2:3 Vad som anses viktigt för anhöriga 

Ett flertal studier påpekar vikten av information till anhöriga då en patient hastigt 

avlidit
25,27,28

. Vid en svensk strokeenhet beskrivs att läget initialt ofta är oklart kring huruvida 

patienten kommer att överleva eller inte, därför ansåg sjuksköterskorna att tydlig information 

om det aktuella läget och tänkta åtgärder till de anhöriga är av mycket stor vikt. Informationen 

ska gärna upprepas vilket också leder till ett ökat förtroende för personalen
27

. Detta belyses 

också i en engelsk studie där sjuksköterskorna ansåg att de anhöriga skall tas om hand direkt 

vid ankomst och då få tillgång till ett separat rum och att en sjuksköterska skall stanna med de 

anhöriga till dess att de lämnar sjukhuset
28

. De engelska sjuksköterskorna uppfattade att det 

var mindre viktigt för de anhöriga att det var en läkare som gav dödsbeskedet, att erbjuda 

lugnande läkemedel, se till att kläder kommer tillbaka till anhöriga eller att försöka hindra 

anhöriga från att titta på kroppen om den är illa tilltygad
25,28

. 

 
3:3 Sjuksköterskans stöd i arbetet med plötslig död och anhöriga 

3:3:1 Utbildning och erfarenhet 

Ett flertal studier visar att majoriteten av deltagarna ansåg sig inte ha fått tillräckligt med 

utbildning samt ha bristfällig kunskap kring döden och att ta hand om anhöriga till patienter 

som oväntat avlidit
21,22,28,29

. I en studie som gjorts i Skottland och Island
21

 ansåg 

sjuksköterskorna att den svåraste typen av omvårdnad var omhändertagandet av anhöriga till 

patienter som oväntat avlidit. I studien framkom att endast 27 % ansåg att de hade fått 

tillräcklig utbildning i att möta anhörigas psykosociala behov, dock ansåg 63 % av de 111 

deltagarna att de hade den rätta kompetensen för att ta hand om anhöriga till hastigt avlidna 

personer
21

. En spansk och en engelsk studie
22,28

 visar samma resultat, alla de spanska 

sjuksköterskorna i studien beskrev sig vara oförberedda på att hantera anhöriga vid plötslig 

oväntad död och 56 % av de 52 engelska deltagarna beskrev samma otillräcklighet trots att de 
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utsattes för det regelbundet. Den engelska studien
28

 visade att endast 13 % av de 52 

sjuksköterskorna angav att de fått utbildning i området under sjuksköterskeutbildningen
22,28

. 

En annan engelsk studie
29

 undersökte utvecklingen hos 30 sjuksköterskor som deltagit i en 

tvådagarskurs i hantering av anhöriga som oväntat förlorat en anhörig. Inför kursen uppgav 46 

% av sjuksköterskorna att de inte hade fått någon som helst utbildning inom detta område. 

Resultatet i studien visade att samtliga var överens om att kursen hade ökat deras förståelse 

om hur man hanterar plötsliga dödsfall och ökat deras självförtroende kring hur de anhöriga 

skall tas omhand.  Hos 90 % av deltagarna hade deras personliga oro minskat inför att hantera 

situationer med anhöriga
29

.  

 

3:3:2 Copingstrategier  

I studier från England beskrev sjuksköterskorna hur de fick stöd att hantera emotionellt 

jobbiga situationer genom arbetskollegor, familj, vänner eller genom humor
23,25,30

. Liknande 

resultat visas från studier från England och Sydafrika
23,24

 sjuksköterskorna upplevde att de på 

något sätt måste bearbeta en situation då någon hastigt avlidit och vissa menade att detta kan 

vara svårt att göra hemma med sin partner eller med vänner. De önskade bättring i att stötta 

varandra på avdelningen då alla agerar olika vid en traumatisk situation. De upplevde vidare 

bättre förståelse och bättre kollegialt stöd nästa gång någonting liknande skedde då de hade 

tagit tid till att bearbeta det som skett
23,24

. 

 

I en spansk studie
22

 lyfte istället sjuksköterskorna fram hur de blev influerade av den egna 

tron, värderingar och filosofi då de tog hand om sörjande anhöriga och för att bearbeta 

efterspelet efter att en patient plötsligt avlidit
22

. En Engelsk studie
30

 beskriver hur 

ambulanspersonal använder humor som en copingstrategi. De skojar om svårigheten att lasta 

en död kropp med att de var tvungna att “tackla in liket som rugbyspelare” för att få in honom 

i ambulansen. En annan sjuksköterska minns en händelse när hon gjort i ordning en hastigt 

avliden patient och fixat dennes hår. När de anhöriga kom in till patienten blev de frustrerade 

över hur det såg ut och menade att han aldrig någonsin hade haft håret på det viset. 

Sjuksköterskan skojade senare om det med sina kollegor och sa att hon aldrig mer skulle fixa 

håret på någon. De beskrev att de använde humor som copingstrategi för att på något sätt 

normalisera känslorna vid svåra och tuffa omständigheter
30

.  
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4 Diskussion 
4:1 Huvudresultat 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av plötslig oväntad död. 

Det mest framträdande resultatet var att de flesta sjuksköterskorna upplevde att de inte fått 

tillräcklig utbildning eller besitter kompetens i att ta hand om anhöriga vid plötsliga dödsfall. 

Resultatet visar också att den största delen av sjuksköterskorna upplever att det ingår i deras 

jobb att ta hand om anhöriga till en patient som plötsligt avlidit men att tiden och resurserna 

inte alltid räcker till för att kunna utföra ett bra jobb. Många upplever detta som mycket 

påfrestande och att det ofta är tungt och ledsamt för dem på ett personligt plan. Då 

sjuksköterskan ansåg sig ha kunnat ge ett bra stöd till anhöriga kunde dock vissa 

sjuksköterskor uppleva positiva känslor i samband med att en patient hastigt avlidit. Studien 

visar också att det många gånger är svårt att inge lugn och trygghet och sjuksköterskorna 

anser att de behöver stöd för att hantera dessa situationer och att det bästa är att prata med 

kollegor inom personalgruppen. Resultatet visar också att information till anhöriga anses vara 

en viktig arbetsuppgift för sjuksköterskan.  

 

4:2 Resultatdiskussion 

4:2:1 Sjuksköterskans upplevelse av plötslig oväntad död 

I resultatet till föreliggande studie går det att utläsa att sjuksköterskorna anser att det är viktigt 

att möta de anhörigas behov på ett empatiskt sätt trots att detta tar mycket energi
20

. 

Kristofferson et al.
31

 beskriver att det är sjuksköterskans egna empatiska förståelse som skapar 

denna typ av påverkan på henne själv, för att kunna hantera denna ofta återkommande känsla 

måste sjuksköterskan vara i kontakt med sina egna känslor och också ta ansvar för att bearbeta 

dessa reaktioner
31

. Almås et al.
32

 beskriver vidare hur vissa sjuksköterskor istället för att möta 

anhöriga i deras sorg förhåller sig avvisande till situationen och försöker företa sig något som 

kan leda dem bort från det som upplevs som svårt. Även detta stärks i föreliggande studie då 

många sjuksköterskor upplevde rädsla i samband med omhändertagandet av anhöriga som 

oväntat förlorat en närstående. Detta för att sjuksköterskorna sammankopplade detta med sin 

egen familj eller framtida förluster av sina egna anhöriga
20,23,25,26,27

. Almås et al.
32

 beskriver 

att då sjuksköterskan själv accepterar att hon och hennes anhöriga en dag kommer att dö desto 

mindre ångest upplever hon i de arbetssituationer som innefattar död, men detta kräver en stor 

portion mognad och självinsikt
32

. Trots rädslan och stressen som många sjuksköterskor 

beskriver så upplever anhöriga vid en intensivvårdsavdelning att sjuksköterskorna ändå gör ett 

bra jobb
9
. Heiboer et al.

9
 beskriver vidare att anhöriga upplever att de har blivit 
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välinformerade och att personalen varit hjälpsam
9
. Det finns situationer som anses som 

särskilt stressande och detta belyser Adriaenssens, Gucht och Maes
33

. Sjuksköterskorna i 

deras studie upplever de situationer då unga personer plötsligt dör som mest stressande och att 

sjukhusledning och avdelningschefer måste förutse vilka effekter som traumatiska upplevelser 

leder till och i förebyggande syfte erbjuda evidensbaserade metoder för att underlätta de 

stressfulla momenten
33

. I resultatet till föreliggande studie framkommer även här att 

sjuksköterskorna upplever de situationer då unga patienter plötsligt avlider som särskilt svårt 

att acceptera och att sjuksköterskans reaktion alltid är olika beroende på vilken relation hon 

hunnit utveckla med patienten
22,23

. 

 

4:2:2 Sjuksköterskans möte med anhöriga 

Anhöriga ses antingen som en resurs eller som ett “nödvändigt ont” inom hälso- och 

sjukvården och många sjuksköterskor anser att det är en svår uppgift att ta hand om 

anhöriga
32

. I föreliggande studie visar resultatet att de flesta sjuksköterskorna anser att det är 

deras ansvar att ta hand om de anhöriga till en patient som plötsligt avlidit
20,21,22,25

. Detta 

stämmer med Almås et al.
32

 som skriver att anhöriga måste få en större plats i vården och 

inkluderas i den dagliga verksamheten och att det i dagsläget inte ser ut så på 

vårdavdelningarna
32

. Även i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska
4
 beskrivs 

hur sjuksköterskan skall se till både patienten och dennes anhöriga, vilket kan ses som ett 

tillkännagivande för att anhöriga ska räknas med i den dagliga vården.  

 

Det påvisas i föreliggande studie att många av sjuksköterskorna upplever det som svårt och 

känslofyllt att ta hand om anhöriga till en patient som oväntat avlidit
20,23,25,26,27

. Men även en 

positiv sida av omhändertagandet framkommer, dock endast i lite skala
22

. Den positiva sidan 

av omhändertagandet belyses också i en Engelsk studie
34

 som beskrev sjuksköterskans roll i 

att lämna svåra besked. I studien deltog 129 sjuksköterskor och 124 av dessa ansåg att arbetet 

med att behöva lämna svåra besked till anhöriga har hjälpt dem att reflektera positivt på egna 

prioriteringar och kring vad som är viktigt i livet. Den största delen av deltagarna upplevde att 

de har bra strategier för att hantera den egna emotionella påverkan som uppstod då de givit 

svåra besked. De ansåg också att de kände sig säkra på sin förmåga att lämna denna typ av 

besked
34

. Föreliggande studies resultat tar i huvudsak upp den negativa sidan av 

sjuksköterskans känslomässiga upplevelse medan Warnock et al.
34

 fokuserade på 

sjuksköterskans positiva upplevelser, vilket ger två vinklar på omhändertagandet av anhöriga 

till en patient som plötslig avlidit och visar att om de rätta strategierna används så kan 
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omhändertagandet och kommunikationen med anhöriga också upplevas som positiv.   

 

Resultatet i föreliggande studie visar att de flesta sjuksköterskorna ansåg att information till 

anhöriga är det viktigaste då en patient oväntat avlidit
25,27,28

. Wilkes et al.
35

 beskrev i sin 

studie om vård i livets slutskede att de anhöriga känner att de inte har kontroll på situationen, 

att de är oförmögna att delta i beslut och känner svårigheter med att hantera det vardagliga 

livet då de inte har fått information. I studien av Wilkes et al
35

 beskrivs också att de anhöriga 

anser att det är upp till ansvarig läkare att tillgodose de anhöriga med information men att 

detta sällan gjordes. Deltagarna upplevde istället att det var sjuksköterskan som tillhandahöll 

informationen, de kände att de inte hade överlevt upplevelsen om det inte varit för 

sjuksköterskans tillmötesgående sätt
35

.  Detta påvisar vikten av att sjuksköterskan informerar 

anhöriga på ett adekvat sätt så att informationen uppfattas korrekt och risken för missförstånd 

minskar, vilket också framkommer i föreliggande studie. Li et al.
36 

beskrev anhörigas 

synvinkel på vad de anser som viktigt och mindre viktigt i efterspelet av en anhörigs plötsliga 

död, skriftlig information kring vad som ska göras efter att en människa avlidit beskrivs som 

mest viktigt. Vidare nämner de vikten av att anhöriga får se kroppen när den ligger på 

avdelningen, att såväl individuella och religiösa aspekter respekteras och att de får möjlighet 

att känna och hålla i kroppen efter döden. De mindre viktiga sakerna var att få information om 

sorgearbetet, att alla medicinska apparater var borttagna innan de fick se kroppen samt att 

personal följde med in när de skulle titta på kroppen
36

. 

 

4:2:3 Sjuksköterskans stöd i arbetet med plötslig död och anhöriga 

I resultatet till föreliggande studie anser sig sjuksköterskorna fått bristande utbildning samt 

inneha för låg kompetens och kunskap kring döden och omhändertagandet av anhöriga då en 

patient plötsligt avlider
21,22,28,29

. Detta styrks också av en kinesisk studie
37

 där endast 29 % av 

617 deltagare svarade att de fått utbildning i ämnet döden. Sjuksköterskorna ansåg att ett av 

de viktigaste områdena att utbilda sig inom var kommunikation med anhöriga till döende 

patienter. Vidare beskrevs vikten av att lära sig hantera sina egna psykiska belastningar i 

omhändertagandet av döende patienter samt hur omvårdnaden av den döende patienten skall 

bli så bra som möjligt
37

. Med kompetens och erfarenhet ökar sjuksköterskans självkänsla och 

det ger stöd i det kliniska arbetet. Avsaknad av dessa faktorer bidrar till att sjuksköterskan 

upplever svåra situationer som stressande och arbetsamma
21,22,28,29

. I kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska
4
 beskrivs att sjuksköterskan kontinuerligt ska engagera sig i 

professionell samt personlig kompetensutveckling och att sjuksköterskan också bör rannsaka 
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sig själv i styrkor och svagheter inom sin profession
4
. I International Council of Nurses’ 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor
38

 beskrivs att sjuksköterskan skall verka för att utveckla 

standarder för utbildning på sin arbetsplats
38

.  Därmed betonas vikten av att verksamma 

sjuksköterskor själva ska beskriva vikten av att få den utbildning som krävs för att hantera sitt 

arbete både på ett professionellt men också personligt plan. Författarna kan genom sin studie 

se att sjuksköterskor över hela världen önskar mer utbildning i området för att på bästa 

möjliga sätt möta de anhöriga. Buckley och Andrews
39

 påvisar att de flesta av 

sjuksköterskorna vid en intensivvårdsavdelning inte fått någon formell utbildning i att möta 

anhöriga, utan understryker istället att de fått sin erfarenhet genom kliniskt arbete
39

. 

 

I resultatet framkommer att kollegor ofta används för att reflektera och diskutera kring svåra 

situationer. Vidare beskrivs även andra sätt för sjuksköterskan att hantera stressande och svåra 

situationer, så som att använda sig av humor i arbetet eller genom sin trosuppfattning. Det 

upplevs av sjuksköterskorna som viktigt att försöka ta itu med sina tankar och upplevelser för 

att kunna gå vidare till nästa patient och situation utan att bära med sig obehag
23,24

. I en 

holländsk studie påvisas även där vikten av stödet från kollegor för att undvika att drabbas av 

post-traumatiskt stressyndrom. Genom att reflektera med kollegor minskade den psykologiska 

stressen men även somatiska problem som kunde uppkomma
23,24

. Författarna till föreliggande 

studie anser att vikten av stöd i svåra situationer är stor för sjuksköterskorna och att utarbeta 

strategier på arbetsplatsen underlättar hanteringen av psykiska och somatiska bekymmer inom 

arbetsgruppen. 

 

4:2:4 Metodologisk diskussion 

Författarna valde att titta närmare på valda artiklars urvalsmetod och vid granskning av dessa 

framkommer att sex
20,21,22,25,27,28

 av elva artiklar har använt urvalsmetoden 

bekvämlighetsurval. Ett bekvämlighetsurval innebär att författarna till studien inkluderar 

deltagare utifrån perspektiven tillgänglighet, bekvämlighet och intresse av att själva vilja 

deltaga i studien
19

. Denna urvalsmetod är enkel att genomföra men med ett 

bekvämlighetsurval kan inte alltid resultatet generaliseras över hela populationen då 

variationen på deltagare inte blir tillräckligt stor, vilket också blir till en svaghet i studien
18,19

. 

I resultatet redovisas också två artiklar som har en strategisk urvalsmetod
23,24

, vilket betyder 

att författarna till de utvalda studierna har valt respondenter som är särskilt representativa för 

ämnet och studiens innehåll baserat på inklusion- och exklusionskriterier
19

. Det leder också 

till att författarna själva kan skapa variation i deltagarnas berättelser och fenomenet plötslig 
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död blir beskrivet ur flera vinklar
18

. Författarna till föreliggande studie anser ändå att 

bekvämlighetsurvalet leder till att deltagare med rätt erfarenhet och kompetens kan ge goda 

beskrivningar av ett fenomen då deltagarna är utvalda för ändamålet. 

 

En av artiklarna
26

 som redovisats i resultatet har ett randomiserat urval vilket betyder att alla 

deltagare har lika stor chans att bli utvalda till studien
18

. Nordby och Nöhr
26

 har utifrån 

respondenterna som anmälde sitt intresse för deltagande randomiserats för att delta i studien, 

detta bidrar till hög trovärdighet för den population som beskrivs i studien. Forsberg och 

Wengström
18

 beskriver att studier som byggs på randomiserat urval kan representera en större 

population väl
18

. 

 

I två av artiklarna
29,30

 angavs inte urvalsmetoden vilket författarna till föreliggande studie ser 

som en svaghet för enligt Forsberg och Wengström
18

 är det viktigt för studiens trovärdighet 

att veta på vilket sätt urvalet har genomförts
18

. 

 

4:3 Metoddiskussion 
En litteraturstudie med beskrivande design antogs då syftet med denna studie var att beskriva 

sjuksköterskans upplevelser av plötslig oväntad död.  Enligt Polit & Beck
19

 så beskriver en 

kvalitativ ansats ett fenomen och/eller upplevelser på bästa sätt. De artiklar som ingår i 

studien är av både kvalitativ och kvantitativ ansats detta för att minska bortfall av relevant 

data. Enligt Polit och Beck
19

 är kvantitativa studier bra då omfattande information skall 

insamlas från en större grupp medan en kvalitativ studie är att föredra då syftet är att mer 

djupgående studera människors upplevelse av något
19

. Att båda ansatserna inkluderats stärker 

studiens resultat. En svaghet är dock att vid artikelsökningen så exkluderades artiklar som 

krävde betalning och därav finns möjligheten att relevanta forskningsresultat har uteslutits. 

 

Något som kan ses som både en styrka och en svaghet i studien är att ingen begränsning 

gällande artiklarnas publiceringsår finns vilket har medfört ett publiceringsspann på cirka 

tjugo år. Enligt Forsberg och Wengström
18

 är forskning något av en färskvara då nya metoder 

och arbetssätt hela tiden utvecklas men författarna till föreliggande studie anser snarare att 

artiklarnas publiceringsår kan vara en fördel och ge större bredd på studien. 

 

Vid sökning av artiklar diskuterades sökord fram som skulle svara mot studiens syfte och 

frågeställningar. Kombinationen av söktermer och databaser hade kunna utökats men då 
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arbetet med studien hade en specifik tidsram valde författarna att använda de tidigare nämnda 

databaserna och sökorden. Alla artiklar som ingår i studien var skrivna på engelska vilket 

ledde till att författarna tolkat och översatt data. Detta kan anses som en svaghet då risken 

finns gällande feltolkning vid översättning från engelska till svenska men för att minska denna 

risk har parallelltolkningar gjorts och sedan kontrollerats av författarna tillsammans. En styrka 

med studien är att ingen av författarna har yrkeserfarenhet inom forskningsområdet, vilket 

leder till att risken för eventuell vinkling vid analys av resultatet är minimerad och studiens 

resultat är därför inte nyanserat av egna upplevelser och erfarenheter. Då föreliggande studies 

resultat är baserat på endast elva vetenskapliga artiklar blir överförbarheten på hela 

populationen begränsad. Detta medför att generalisering inte kan göras men resultatet kvarstår 

dock och visar att sjuksköterskan behöver mer kunskap och utbildning inom området oväntad 

död och omhändertagande av anhöriga.   
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5 Slutsats 
Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna anser att det är deras uppgift att ta hand 

om anhöriga till personer som plötsligt avlidit. De upplever dock att de har för lite utbildning 

och för lite kompetens för att känna sig trygg och kunna hantera dessa situationer. Många 

sjuksköterskor upplever omhändertagandet av anhöriga som tungt och ledsamt på ett 

personligt plan och det bästa stödet finner de i att prata med sina kollegor inom 

personalgruppen. Adekvat utbildning för sjuksköterskan leder till ökat självförtroende i sin 

yrkesroll, fler strategier för att hantera svåra situationer samt kunskap för att kunna stödja 

anhöriga på ett bättre sätt.  
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Bilaga 1. Tabell nr 2. Resultattabell 

 
Ref 
nr 

Författare, 
Publiceringsår & 
Land 

Titel Syfte Design Urval Datainsamlings-
metod 

Dataanalys Huvudresultat 

20 Bremer A, Dahlberg 
K, Sandman L.  
2012. 
Land: Sverige 

 
 
 

Balancing between 
closeness and 
distance: emergency 
medical services 
personnel’s 
experience of caring 
for families at out-of-
hospital cardiac arrest 
and sudden death. 

Analysera akut-
personalens 
upplevelser av vård 
för anhöriga när 
patienter drabbas av 
hjärtstillestånd och 
plötslig avlider.  

 

Kvalitativ 
Intervjustudie 
utifrån ett 
hermeneutiskt 
synsätt med 
beskrivande design. 

Bekvämlighetsurv
al (n=10). 
 

 

Öppna 
intervjufrågor med 
följdfrågor. 
 

 

Tolkningsanalys. Akutpersonal kände ansvar för 
vården av både patient och 
anhöriga. Att gå över från 
patientvård till anhörigvård krävde 
stor förmåga i flexibilitet i 
beslutsfattande och kunnande 
inom etik. Att svara på människors 
existentiella frågor var 
känslomässigt. 

 
 

21 Hallgrimsdottir E M. 
2004. 
Land: 
Skottland/Island 

 
 
 
 
 

Caring for families in 
A&E departments: 
Scottish and Icelandic 
nurses’ opinions and 
experience. 
 

 

Kartlägga 
akutsjuksköterskans 
uppfattning och 
upplevelse av att ta 
hand om anhöriga när 
tillståndet för 
patienten är kritiskt 
eller när patienten 
plötsligt avlider. 

Kvantitativ ansats 
med beskrivande 
design. 

Icke-randomiserat 
bekvämlighetsurv
al (n=111). 

 
 

Frågeformulär. 
49 stängda/15 
öppna frågor. 

 

Innehållsanalys. Deltagarna kände att det var deras 
ansvar att ta hand om anhöriga. 
Anhörigvård upplevdes inte som 
en särskild definierad faktor vid 
föreliggande studies 
akutmottagningar. Utbildning i 
anhörigvård saknades.  

22 Scorro L L, Tolson D, 
Fleming V.  
2001. 
Land: Spanien 

 
 
 
 
 
 

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

Att undersöka 
akutsjuksköterskans 
upplevelser av att ta 
hand om anhöriga 
vars närstående 
plötsligt avlidit. 

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Hermeneutiskt 
fenomenologisk 
metod. Deskriptiv 
design. 

Bekvämlighetsurv
al (n=7). 
 

Semistrukturerade 
intervjuer med 
öppna avslutande 
frågor. 

Innehållsanalys med 
hermeneutisk 
analysmetod. 

De visade behov av att reflektera 
över personliga och professionella 
erfarenheter för att gynna den 
personliga utvecklingen, upptäcka 
betydelsen för akutsjuksköterskan 
och undersöka de möjliga 
konsekvenserna i den kliniska 
vården.   

23 Saines J C.  
1997. 
Land: England 
 
 
 
 

 

Phenomenon of 
sudden death, part 1. 

Att undersöka 
kvalificerade 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
fenomenet plötslig 
död inom akutvården. 

Kvalitativ deskriptiv 
design. 
Fenomenologisk 
riktning. 

Strategiskt urval 
(n=6). 
 

Öppna 
intervjufrågor. Ingen 
intervjuguide. 

Innehållsanalys. 
Gjordes med hjälp av 
en medhjälpare för att 
minska 
subjektiviteten. 

Fyra teman identifierades: stöta 
på, möta, ta itu med och reflektera 
över fenomenet plötslig död. 
Resultatet understryker värdet på 
en reflektiv praxis kopplat till 
relevant utbildning. Resultatet 
erkänner svårigheten i att hantera 
upplevelser i plötslig död vilka kan 
vara det mest stressande för en 
akutsjuksköterska. 



 
 

24 Brysiewicz P.  
2001. 
Land: Sydafrika 
 
 
 

 

Violent death and the 
South African 
emergency nurse. 

Undersöka på vilket 
sätt 
akutsjuksköterskor blir 
påverkade av att möta 
våldsam död, både på 
det privata och 
professionella planet. 

Kvalitativ deskriptiv 
design. 

Strategiskt urval 
(n=7). 
 

Semi-strukturerade 
intervjufrågor. 

Mjukvaruprogrammet 
NUDIST 4. 

Deltagarna beskriver ett antal 
psykiska och emotionella känslor, i 
mötet med patienter som utsatts 
för våld och avlidit och hur dessa 
har påverkat deras liv. 

25 Hallgrimsdottir E M. 
2000. 
Land: Skottland 
 
 

 

Accident and 
emergency nurses’ 
perceptions and 
experiences of caring 
for families. 

Att undersöka 
akutsjuksköterskans 
uppfattning och 
upplevelser av att ta 
hand om anhöriga till 
patienter som plötsligt 
avlidit. 

Kvantitativ ansats 
med beskrivande 
design. 

 

Icke-randomiserat 
bekvämlighets-
urval (n=54). 

 

Stängda 
frågeformulär.  
 

 

 Kruskal-Wallis test. Resultatet bekräftar 
sjuksköterskans upplevelse av att 
hennes ansvar omfattar att ta 
hand om anhöriga vilka plötsligt 
har mist någon. De ansåg också att 
det var särskilt viktigt att möta 
anhörigas särskilda behov. 

 

26 Nordby H, Nöhr Ö. 
2008. 
Land: Norge 
 
 
 

 

Communication and 
empathy in an 
emergency setting 
involving persons in 
crisis. 
 

 

Att få förståelse för 
hur akutvårdspersonal 
och personer i kris 
upplever utmaningar 
relaterade till 
kommunikation, vård 
och empati i en 
nödsituation. 

Kvalitativ 
intervjustudie med 
holistiskt fokus och 
beskrivande design. 

Randomiserat 
urval (n=12). 

Semi-strukturerade 
intervjufrågor 

Framgår ej. Anhöriga var mindre nöjda med 
ambulanspersonalens sätt att 
kommunicera, visa empati och 
förmåga att ta hand om de 
praktiska aspekterna i situationen. 
Det råder delade meningar inom 
ambulanspersonalen när det gäller 
den interpersonella rollen för 
vårdpersonal i situationer som 
involverar personer i kris. 
 

 

27 Rejnö Å, Berg L, 
Danielsson E.  
2012. 
Land: Sverige 
 
 
 
 

 

Ethical problems: in 
the face of sudden 
and unexpected 
death. 

Att beskriva 
upplevelser  
av medlemmar I ett 
stroke-team på en 
strokeavdelning, hur 
dessa hanterar etiska 
bekymmer och 
situationer där 
patienter plötsligt 
avlider. 
 
 

Kvalitativ 
intervjustudie. FGI 
baserad (Focus 
group interviews). 

Bekvämlighetsurv
al (N=19). 
 

Öppna frågor med 
följdfrågor. 

Transkriptioner av FGI 
baserade på 
Krippendorff's och 
Baxter's beskrivningar 
av innehållsanalys. 

Tre teman identifierades vilka var 
information, stöd till vård och stöd 
till anhöriga med ömsesidigt 
förtroende som kärna. Ömsesidigt 
förtroende inom både teamet och 
med anhöriga sågs av teamet som 
ett sätt att hantera etiska problem 
genom att administrera vård med 
patientens bästa i åtanke. 



 
 

28 Tye C C.  
1993. 
Land: England 

 
 
 

Qualified nurses’ 
perception of the 
needs of suddenly 
bereaved family 
members in the 
accident and 
emergency 
department. 

Att identifiera 
kvalificerade 
sjuksköterskors 
uppfattning om vilka 
omvårdnadsåtgärder 
som kan möta 
behovet hos anhöriga 
till hastigt avlidna 
patienter vid 
akutmottagningen.  

Undersökande 
kvantitativ 
deskriptiv design. 
Med tillägg av 
kvalitativ data. 

Icke-randomiserat 
bekvämlighetsurv
al (n=52). 

Frågeformulär med 
stängda frågor. Ett 
avslutande öppet 
kommentarsfält 
efter varje fråga. 
Split-half metoden 
och pilotstudie 
användes. 

Framgår ej. Effekten av ålder, antal år i 
professionen och utbildning kring 
döden baserat på upplevelser från 
deltagarna. Sjuksköterskans 
subjektiva känsla av förberedelser 
inför hennes, i denna situation, 
stressande roll identifierades. 

 

29 Tye C C.  
1996. 
Land: England 
 
 
 
 
 

 

Sudden bereavement 
in A&E: the 
development and 
evaluation of a short 
educational course for 
qualified nurses. 

Att beskriva 
utvecklingen av 
sjuksköterskans 
kunskap och 
hanterbarhet av att ta 
hand om anhöriga vid 
plötslig död efter en 2-
dagarskurs i ämnet. 

Framgår ej. Framgår ej (n=30). Självadministrerat 
frågeformulär. 
Blandning av öppna 
och stängda frågor. 

Framgår ej Majoritet av deltagarna upplevde 
ökad kunskap och ökat 
självförtroende i hanteringen av 
anhöriga som plötsligt mist en 
nära efter avslutad kurs. Nästan 
alla upplevde att deras oro och 
ångest om döden minskat.  

 

30 Scott T.  
2007. 
Land: England 
 
 
 
 

 

Expression of humor 
by emergency 
personnel involved in 
sudden death work. 

Analys av humor som 
primär 
copingmekanism för 
akutpersonal 
involverade i arbete 
med människor som 
hastigt/traumatiskt 
avlidit. 

Kvalitativ 
intervjustudie  
FGI baserad. 
Deskriptiv design 

Framgår ej 
(n= framgår ej). 

Framgår ej. NUDIST-NVivo Sju teman identifierades vilka 
innehåller exempel på uttryck för 
humor i möten med plötslig död i 
vardagsarbetet.  

 


