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Sammanfattning 
Bakgrund: I Sverige dör det ca 90 000 människor varje år. Många av dessa personer kan ha varit i 
kontakt med akutsjukvården. Vid ett akut vårdtillfälle kräver patienten omedelbar vård. Som 
sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta närstående under den svåra tiden innan och 
efter patienten avlidit. Genom att arbeta med personcentrerad omvårdnad kan sjuksköterskan få 
kunskapen i hur hen ska ge adekvat omvårdnad utifrån patientens och närståendes individuella behov. 
Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av mötet med närstående till patienter som 
avlider inom akutsjukvården. Metod: Studien är genomfördes som en litteraturstudie. Sökningen efter 
relevanta artiklar utfördes i två databaser med inriktning mot omvårdnad. Analysen är genomförd på tolv 
vetenskapliga artiklar som lästes flera gånger för att identifiera meningsenheter som senare skapade 
huvudkategorier med underkategorier. Resultat: Att möta närstående är emotionellt svårt och påverkas 
av många olika faktorer. Tre huvudkategorier med underkategorier presenteras, Sjuksköterskors 
erfarenheter av svårigheter vid mötet med närstående; sjuksköterskornas erfarenheter av känslor i 
mötet och sjuksköterskornas upplevda brist på kunskap i mötet. Sjuksköterskans erfarenheter av att se 
närståendes behov; sjuksköterskans omvårdnad av närstående, sjuksköterskornas upplevda roll i mötet 
med närstående och sjuksköterskans egenskaper i mötet. Sjuksköterskors erfarenheter av 
omgivningens påverkan i mötet; bristen på tid och vårdmiljöns inverkan på mötet. Diskussion: 
Huvudfynden som diskuteras är sjuksköterskornas emotionella påverkan av att möta närstående i sorg, 
kunskapsbrist hos sjuksköterskorna, sjuksköterskornas erfarenhet av omgivningens påverkan samt 
sjuksköterskans omvårdnad av närstående.  
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Inledning 

I Sverige dör det ca 90 000 människor varje år (Socialstyrelsen, 2018). En del av dessa 

personer kan ha varit i kontakt med akutsjukvården och det kan vara en omtumlande 

situation för de inblandade när en person avlider. Reaktionerna på dödsfall är olika, både 

för sjuksköterskan som arbetat med patienten men även för närstående som förlorat 

någon. På grund av den känsloladdade situationen som uppstår och den höga 

arbetsbelastning som sjuksköterskor kan ha, finns det en risk att sjuksköterskorna inte har 

tiden att stötta närstående.  

Bakgrund 

När patienten plötsligt avlider 

När en patient avlider hastigt till följd av sjukdomstillstånd som exempelvis 

hjärnblödning, hjärtinfarkt eller lungemboli, räknas detta som ett plötsligt dödsfall. 

Plötsligt dödsfall kan även vara när patienten avlider på grund av en sjukdom som inte 

tidigare uppvisat några symtom eller som avlider någon timme från det att symtomen har 

uppstått (Plötslig död, u.å). Oftast är det sjuksköterskor som först möter de svårt sjuka 

patienterna när de kommer in på sjukhuset. Sjuksköterskor bör vara förberedda för att 

möta olika typer av sjukdomar (Read, 2011). Machin (2009) menar att patienter som lever 

med en obotlig sjukdom, men som avlider plötsligt som följd av en annan sjukdom, kan 

väcka starka reaktioner hos närstående. Hur närstående klarar av att hantera dödsfallet 

emotionellt beror på olika faktorer till exempel om döden har varit förväntad eller ej, vad 

som orsakar att patienter avlider eller vilken ålder den avlidna hade. När en patient 

plötsligt avlider är det inte alltid enbart närstående som blir berörda utan även 

sjuksköterskorna kan uppleva en emotionell sorg.  

I denna studie kommer fokus ligga på när patienterna avlider plötsligt, den närliggande 

vårdtiden innan en patient avlider inom akutsjukvården samt vårdtiden med närstående 

efter patienten har avlidit oavsett anledning till dödsfallet.  

Akutsjukvård 

Ett akut vårdtillfälle definierar Socialstyrelsen (2003) som ett tillfälle där patientens 

tillstånd kräver omedelbar vård. Socialstyrelsen (2008) beskriver att arbetet inom 

akutsjukvården omfattar patienter i alla åldrar där bedömning, utredning och behandling 



 

5 

 

utförs. Enligt Wikström (2018) är akutsjukvård ett brett område. Wikström menar att 

inom slutenvården finns speciella avdelningar riktade till patienter som är akut sjuka, 

exempelvis akutmottagning (AKM), intensivvårdsavdelning (IVA) och 

akutsjukvårdsavdelningar (AVA) inom kirurgi och medicin. Wikström beskriver även att 

inom akutsjukvårdens olika avdelningar finns det olika typer av resurser. Exempelvis är 

IVA och AVA uppbyggda som de flesta sjukhusavdelningar med enkelrum och 

flerbäddsrum, med en del undantag. På IVA och AVA finns det tillgång till mer avancerad 

medicinteknisk utrustning som exempelvis respirator och hjärtövervakning. På en 

akutmottagning finns enklare undersökningsrum, ambulansintag och akutrum för de 

patienter som bedöms vara livshotande sjuka eller skadade. Sjuksköterskorna prioriterar 

patienternas vårdbehov utifrån allvarlighetsgraden. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763, 2§) ska "den som har det största behovet av hälso- och sjukvård 

skall ges företräde till vården".  

Mötet med närstående 

Enligt Socialstyrelsen (2015) ingår det i sjuksköterskans profession att ha ett gott 

bemötande, visa empati, inge hopp och en vilja att ge stöttning vid sorg även när 

sjuksköterskan upplever det svårt att räcka till för patient och närstående. Stundtals 

hamnar sjuksköterskor i situationer där svåra känslor kan uppstå i samband med mötet 

med närstående. Socialstyrelsen (2004) definierar närstående som en person som 

patienten känner och har en nära relation till. Hjörleifsdóttir och Carter (2000) menar att 

en bra relation mellan närstående och sjuksköterskan är beroende av om sjuksköterskan 

varit delaktig i patientens vård. Raymond, Lee och Bloomer (2017) lyfter att 

kommunikationen mellan sjuksköterskan och närstående är betydelsefull. Bristande 

kommunikation kan leda till missnöje hos närstående då det kan upplevas som bristfällig 

information om patientens sista tid i livet. Enligt Hjörleifsdóttir och Carter (2000) har 

vårdtiden även betydelse i mötet och relationen till närstående, en längre vårdtid skapar 

möjligheten för sjuksköterskan att bilda en djupare relation till närstående. Outwater, 

Tarimo, Mille och Campbel (2012) menar att närstående kan efter ett dödsbesked uppleva 

ett behov av tröst och ett stöd som kan besvara frågor och förklara händelseförloppet 

kring patientens sista tid i livet.  
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Personcentrerad vård 

McCormack och McCance (2006) beskriver att personcentrerad vård bygger på fyra 

grundpelare. De fyra grundpelarna är personcentrerade processer, förutsättningar, 

vårdmiljö, och det förväntade resultatet. Personcentrerade processer innebär att arbeta 

med patientens egna värderingar, låta patienten och dennes närstående vara delaktiga i 

beslut samt tillgodose fysiska behov. Förutsättningar beror sjuksköterskans egenskaper 

och vilka kunskaper hen har. Egenskaperna hos sjuksköterskan har betydelse i 

omvårdnaden, om sjuksköterskan har rätt kompetens, om hen är intresserad av sitt arbete 

samt är medveten om sina begränsningar. Vårdmiljön berör hur miljön ser ut på 

arbetsplatsen, om ledarskapet på arbetsplatsen är stöttande, om det är en bra 

gruppdynamik i arbetslaget samt om det finns möjlighet att påverka sitt arbete. 

Vårdmiljön kan antingen hindra eller underlätta omvårdnadsarbetet. Det förväntade 

resultatet innebär hur den personcentrerade omvårdnaden utfördes, om resultatet blev 

som sjuksköterskan hade tänkt efter utförda omvårdnadsåtgärder eller ej. Håkansson 

Eklund et al. (2019) menar att den personcentrerade omvårdnaden har sin grund i empati, 

respekt, engagemang, kommunikation, delaktighet samt relationen mellan sjuksköterskan 

och patient eller närstående. I studien av Nilsson, Edvardsson och Rushton (2019) 

beskriver de att den personcentrerade omvårdnaden bör vara individanpassad genom 

beprövade metoder. Genom att arbeta efter beprövade metoder samt personens 

individuella behov har sjuksköterskan möjlighet att utforska patientens personlighet samt 

familjestruktur. Ett sätt att arbeta med personcentrerad omvårdnad är att lyssna aktivt och 

observera beteenden hos patienten och närstående för att få en ökad förståelse för helheten 

och det individuella behovet.  

Inom akutsjukvården kan sjuksköterskorna stöta på patienter som avlider. Sjuksköterskan 

är omvårdnadsansvarig och måste därför se de individuella omvårdnadsbehoven som kan 

uppstå hos närstående när patienter avlider. Erfarenheter som sjuksköterskorna skapat sig 

i dessa möten är viktiga att lyfta fram och ta vara på. Sjuksköterskorna är inte alltid 

medveten om vilken relation den som avlider hade med sina närstående och därför är 

varje möte unikt för sjuksköterskorna. Därför är det viktigt att lyfta fram 

sjuksköterskornas erfarenheter om mötet med närstående.  
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Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av mötet med närstående till patienter 

som avlider inom akutsjukvården. 

Metod 

Design 

Studien är en kvalitativ litteraturstudie vilket enligt Friberg (2012) innebär att den baseras 

på tidigare kvalitativ forskning. Friberg menar att en litteraturstudie är ett bra val för att 

arbeta systematiskt och få en överblick av det valda området som ska studeras. Enligt 

Henricson och Billhult (2017) är en kvalitativ metod lämplig eftersom det hjälper till att 

skapa en ökad förståelse för området som ska studeras. Danielson (2017) skriver att det 

är lämpligt att presentera det egna resultatet med hjälp av kategorier och subkategorier.  

Sökvägar och urval  

Relevanta artiklar till studien tillhandahölls genom databassökningen via Högskolan 

Kristianstad biblioteksservice. Två databaser valdes, Cinahl Complete och PubMed som 

båda innehåller material inom omvårdnad (Karlsson, 2017). Databassökningarna 

genomfördes med hjälp av sökorden sjuksköterskor, närstående, erfarenhet, avlider och 

akutsjukvård. Sökorden översattes till engelska med hjälp av ett svensk-engelskt lexikon. 

Det genomfördes fritextsökningar, ämnesordsökningar samt blocksökningar i båda 

databaserna.  

Blocksökning beskrivs som en sökning med booleska operatörerna OR och AND. I 

databassökningen där synonymerna till sökorden läggs ihop med OR behöver endast ett 

av orden finnas med i sökträffen vilket gör sökningen bredare. Vid en sökning med AND 

avgränsas sökningen och blir mer specifik (Karlsson, 2017), för ett mer specificerat 

sökschema se bilaga 1. I databasen Cinahl Complete användes trunkering med en asterix* 

som innebär att sökningen görs på ord med samma rot (Karlsson, 2017). Vid frassökning 

används citattecken när ett begrepp ska sökas som en gemensam fras enligt Karlsson 

exempelvis ”Emergency Nurse”. 

Inklusionskriterier var artiklar som svarade på studiens syfte samt att de ska varit etiskt 

godkända alternativt etiskt övervägda. Exklusionskriterier var artiklar om prehospital 
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vård, akut sjuka barn, akutsjukvård som bedrivs inom militären, barn som närstående 

samt kvantitativa artiklar. Urvalet av artiklar begränsades i Cinahl Complete till artiklar 

som var publicerade mellan 2000 – 2019, artiklarna var Peer Reviewed samt 

engelskspråkiga. I databasen PubMed var begränsningarna att artiklar var publicerade 

mellan 2000 - 2019 och engelskspråkiga. 

Granskning och analys  

Artiklarna som uppfyllde inklusionskriterierna valdes ut för att granskas enligt Högskolan 

Kristianstad granskningsmall för kvalitativa studier (Blomqvist, Orrung Wallin, & Beck, 

2016). Totalt vid de två sökningarna lästes 418 titlar, från dessa 418 titlar lästes 44 

abstract var av 23 artiklar valdes ut för granskning. De 44 abstract valdes att läsas då 

studiernas titlar svarade på denna studies syfte. Fyra artiklar föll bort i granskningen 

eftersom de inte svarade på studiens syfte och sju valdes bort då de inte var etiskt 

godkända eller etiskt övervägda. I granskningen av artiklarna framkom det att flera 

artiklars resultat svarade på mer än denna studiens syfte. Därför har enbart de delar som 

besvarar denna studies syfte tagit med i resultatet. En artikelöversikt skapades för varje 

enskild artikel, se bilaga 2. Analysen var inspirerad av kvalitativ innehållsanalys och 

genomfördes på de tolv artiklarna som klarade granskningen för att generera ett nytt 

resultat. Enligt Polit och Beck (2017) innebär en kvalitativ innehållsanalys att bryta ner 

en större text till mindre enheter, så kallade meningsenheter som innebär ord, meningar 

eller stycken med liknande innehåll som svarar på studiens syfte. 

Analys av artiklarna utfördes genom att läsa artiklarna ett flertal gånger för att identifiera 

meningsenheter. Författarna identifierade meningsenheter som sedan skrevs ner på egna 

pappersblad. Meningsenheterna med liknande innehåll fick en egen kod. När alla artiklar 

var lästa och författarna inte hittade flera meningsenheter grupperades alla pappersblad 

efter koderna. Grupperna hjälpte till att skapa teman som senare blev studiens slutgiltiga 

kategorier med subkategorier som bildade studiens nya resultat, se tabell 1.  

  

Figur 1. Analysprocessen steg för steg.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen, meningsenheter, kod, tema, subkategori och huvudtema.   

Meningsenheter Kod Tema Subkategori Huvudkategori 

“All participants agreed that 

dealing with the death of a 

patient is 

part of the work of emergency 

nursing; however, dealing with 

family members after a death 

and seeing the intensity of their 

grief 

was one of the most difficult 

situations they faced in their 

profession.” (Hogan, 

Fothergill-Bourbonnais, 

Brajtman, Phillips, & Wilson, 

2016 s. 209) 

Känslor Möte Sjuksköterskornas 

erfarenhet av 

känslor i mötet 

Sjuksköterskors 

erfarenheter av 

svårigheter vid 

mötet med 

närstående 

“All emergency nurses 

highlighted the shortage of 

resources (for example, the 

lack of an area into the 

emergency department for 

bereaved relatives or the lack 

of leaflets) and the need for 

new ones when caring for 

bereaved relatives.” (Socorro, 

Tolson, & Fleming, 2001 s. 

566) 

Avskildhet Miljö Vårdmiljöns 

inverkan på mötet 

Sjuksköterskors 

erfarenheter av 

omgivningens 

påverkan i mötet 

“Conversely, empathy is 

frequently viewed as an 

essential feature of a caring 

relationship and therefore a 

critical component to nursing.” 

(Stayt, 2009 s. 1272) 

Egenskaper Personliga 

egenskaper 

Sjuksköterskornas 

egenskaper i 

mötet 

Sjuksköterskornas 

erfarenheter av att 

se närståendes 

behov. 

Etiska överväganden  

Studiens etiska överväganden var att artiklarna som valdes ut var etiskt granskade eller 

etiskt övervägda. Detta stödjer Wallengren och Henricson (2012) som menar att 

artiklarna som är etiskt godkända av en etisk kommitté eller på andra sätt visar etiska 

övervägningar i sin forskning är av vikt. Det togs hänsyn till författarnas förförståelse då 

det kan påverka resultatet. Polit och Beck (2012) menar att det är av vikt att innan studien 

börjar skriva ner sin förförståelse, för att detta inte ska speglas i resultatet dock kan 

förförståelsen aldrig uteslutas helt. I urvalet av artiklar fanns det en tanke på 

förförståelsen, för att inte välja ut artiklar som enbart var i linje med författarnas 

förförståelse.  
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Förförståelse 

Vår förförståelse kommer från att båda författarna har arbetat inom akutsjukvården som 

undersköterskor inom det svenska sjukvårdssystemet. Vår förförstående var att 

sjuksköterskor kunde uppleva det som svårt att ta hand om närstående som har fått ett 

dödsbesked och var i sorg. Även att det är svårt för sjuksköterskor att hitta tiden till att 

sitta med och finnas där för närstående under en längre tid då sjuksköterskorna har andra 

arbetsuppgifter som inte kan prioriteras bort. Bemötandet och omvårdnaden från 

sjuksköterskan är viktigt i det första skedet då närstående kanske har många frågor och 

behöver svar.  

Resultat 

Tolv artiklar ligger till grund för resultatet. Artiklarna är publicerade mellan 2001 – 2018, 

majoriteten av deltagarna var kvinnor och i de artiklar som presenterar ålder blev 

åldersspannet 21–59 år. Artiklarna var publicerade i Storbritannien, Kanada, Spanien, 

USA, Kina, Iran, Thailand och Sverige, med majoriteten av studierna genomförda i 

Storbritannien. Resultatet presenteras i tre huvudkategorier med subkategorier.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Översikt över huvudkategori och tillhörande subkategori över resultatet.  

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av mötet med närstående till patienter som avlider inom akutsjukvården. 

Huvudkategori 1: 

Sjuksköterskors erfarenheter av 

svårigheter vid mötet med 

närstående   

Huvudkategori 3:  

Sjuksköterskors erfarenheter av 

omgivningens påverkan i mötet 

 

Huvudkategori 2: 

Sjuksköterskors erfarenheter av 

att se närståendes behov 

 

Subkategori 2: 

Sjuksköterskornas 

upplevda brist på 

kunskap i mötet 

Subkategori 1: 

Sjuksköterskornas 

erfarenhet av 

känslor i mötet  

 

Subkategori 3: 

Sjuksköterskornas 

egenskaper i 

mötet  

 

Subkategori 2:  

Sjuksköterskornas 

upplevda roll i 

mötet med 

närstående  

 

Subkategori 1:  

Sjuksköterskans 

omvårdnad av 

närstående  

 

Subkategori 1: 

Vårdmiljöns 

inverkan på mötet 

 

Subkategori 2: 

Bristen på tid 
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Sjuksköterskornas erfarenheter av svårigheter vid mötet med 

närstående.  

Denna huvudkategori består av två subkategorier som baseras på tio artiklar. 

Sjuksköterskorna som möter närstående till patienter som avlider kunde uppleva känslor 

som var överväldigande. De uttryckte ett behov av utbildning för sjuksköterskorna i hur 

dem skulle bemöta närstående som var i sorg.  

Sjuksköterskornas erfarenhet av känslor i mötet  

Sjuksköterskorna uttryckte att möta sörjande närstående var något av det svåraste med 

sitt arbete. När en patient avlidit beskrev sjuksköterskorna en rädsla för att säga fel saker 

till de närstående kunde skapa en emotionell stress vilket i vissa fall kunde leda till 

ångestproblematik. Stayt (2009, s. 1270) “Caring for dying people and their families is 

often considered to be one of the more stressful aspects of nursing work”. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att styra sina egna känslor i mötet med 

närstående samt att hålla ett professionellt förhållningssätt i känslosamma möten. 

Sjuksköterskorna ville förmedla en känsla av trygghet till närstående genom att försöka 

upprätthålla ett professionellt förhållningssätt även om de var under stress.   

Många gånger så följde känslor om mötet med sörjande närstående med sjuksköterskorna 

hem och påverkade dem privat. Deras personliga erfarenheter av sorg och förlust 

påverkade hur de bemötte närstående i sorg. Sjuksköterskorna beskrev att de ”begravde” 

sina egna känslor för att kunna bemöta närstående med den respekt som ansågs värdig. 

En del sjuksköterskor upplevde det då som att de inte ville möta närstående i sorg för 

risken att ta med sorgen hem, vilket kunde leda till en känsla av osäkerhet hos 

sjuksköterskorna.  

I några situationer fick säkerhetspersonal tillkallas på grund av att sjuksköterskorna blev 

hotade av närstående. De beskyllde sjuksköterskorna för att inte ha gjort tillräckligt för 

att rädda patienten. I dessa situationer kunde det upplevas som att vården av närstående 

blev lidande och rädslan för att bli hotad gjorde att sjuksköterskor inte vågade involvera 

sig (Arbour & Wiegand, 2013; Bailey, Murphy, & Porock, 2011; Efstathiou & Walker, 

2014; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009; Socorro, Tolson, & Fleming, 2001; Stayt, 

2009; Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, & Gagnon, 2011).  
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Sjuksköterskornas upplevda brist på kunskap i mötet 

Sjuksköterskorna uttryckte ett behov av utbildning inom sorg och krishantering. Somliga 

av sjuksköterskorna ansåg att de inte hade den kunskap som behövdes för att ta hand om 

sörjande närstående. I vissa fall var det för att de inte ansåg sig vara tillräcklig förberedda 

och hade ett lågt självförtroende i yrkesrollen. De sjuksköterskor som ansåg att de inte 

hade tillräcklig kunskap eller hade lågt självförtroende undvek oftast situationer där 

närstående var i sorg och behövde tröst och stöttning. Somliga upplevde att de kunde få 

ökad kunskap genom sjuksköterskorna med erfarenhet av att möta närstående i sorg. 

Detta kunde öka kunskapen och möjligheten för att flera sjuksköterskor skulle känna sig 

mera förberedda inför mötet med närstående (Arbour & Wiegand, 2013; Bailey, Murphy, 

& Porock, 2011; Efstathiou & Walker, 2014; Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, 

Phillips, & Wilson, 2016; Mak, Chiang, & Chu, 2013; Socorro, Tolson, & Fleming, 2001; 

Stayt, 2009; Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, & Gagnon, 2011; 

Walker & Deacon, 2016). 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att se närståendes behov.  

Denna huvudkategori består av tre subkategorier som baseras på nio artiklar. När 

sjuksköterskan var delaktig både psykiskt och fysiskt kunde de skapas en god relation i 

mötet med närstående vilket kunde leda till en bättre omvårdnad. Genom ett lugnt 

bemötande, visa empati och med en enkel beröring fanns möjligheten att kunna skapa en 

trygghet hos närstående.  

Sjuksköterskans omvårdnad av närstående  

Sjuksköterskorna kunde uppleva att när de delade med sig om små detaljer från sina egna 

liv med närstående skapades en ökad tillit och en större förståelse för närståendes tankar 

och känslor. Den personliga informationen gjorde att sjuksköterskorna hade möjlighet att 

komma närmare närstående och detta gav möjligheten utföra bättre omvårdnad. 

Sjuksköterskorna menade att det var de små omvårdnadsåtgärderna som var det viktiga. 

Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden inte borde avslutas förrän närstående hade 

lämnat avdelningen. 

Det upplevdes svårt att ge omvårdnad till och möta närstående som sjuksköterskorna inte 

hade haft en möjlighet till att skapa en relation till under sitt arbetspass. Sjuksköterskorna 

upplevde att den lilla tiden de spenderade med familjen inte alltid var nog men den var 

ändå viktig för omvårdnaden. Socorro, Tolson och Fleming (2001, s. 566). “Additionally, 
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carrying on the care after death was seen as important and one in which the participants 

felt they wanted to be involved.”  

Det var inte alltid som sjuksköterskan uppmanade närstående att vara närvarande eller 

delaktig i efterförloppet. Sjuksköterskorna menade att de inte alltid visste vilken relation 

närstående och den avlidna hade tidigare. Vid en dålig relation mellan den avlidna och 

närstående blev stämningen i omvårdnaden ansträngd. I dessa situationer var det svårt att 

bedriva någon form av omvårdnad eftersom sjuksköterskan inte visste hur de skulle 

handskas med närståendes känslor och tankar. Att möta närstående vars känslor var fyllda 

av likgiltighet mot den avlidna gjorde mötet komplicerat då detta inte är det som 

sjuksköterskan förväntas möta (Arbour & Wiegand, 2013; Bailey, Murphy, & Porock, 

2011; Efstathiou & Walker, 2014; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009; Socorro, Tolson, 

& Fleming, 2001; Stayt, 2009; Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, 

& Gagnon, 2011). 

Sjuksköterskornas upplevda roll i mötet med närstående 

Sjuksköterskornas upplevde att sin roll bestod av att stötta närstående främst genom, 

information om vad som skett och vad som kommer ske, emotionellt stöd samt bekräfta 

närståendes känslor. De kunde uppleva att det var deras uppgift att förklara varför 

patienten avlidit på ett sådant sätt som närstående kunde förstå och acceptera. 

Sjuksköterskornas upplevde att det var deras roll att bekräfta närståendes sorg och att 

möta deras behov. Att vara delaktig både psykiskt och fysiskt var en del i deras roll som 

sjuksköterska för att kunna ge god omvårdnad till närstående. När de fick möjligheten till 

att trösta, ha tiden att förklara händelseförloppet och försöka ge hopp åt närstående kunde 

sjuksköterskorna uppleva att de utfört en god omvårdnad i förhållande till sin roll som 

sjuksköterska (Arbour & Wiegand, 2013; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009; Hogan, 

Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips, & Wilson, 2016; Mak, Chiang, & Chu, 2013; 

Stayt, 2009). 

Sjuksköterskans egenskaper i mötet  

Att kunna skapa förtroende och ha en god kommunikation mellan närstående och 

sjuksköterskan var egenskaper för ett bra möte. Att skapa tillit mellan närstående och 

sjuksköterskorna beskrevs som grunden för en god kommunikation. Utan tillit blev mötet 

problematiskt och möjligheten att ge tröst försvårades. Sjuksköterskorna beskrev det att 

i mötet behövde sjuksköterskorna vara lyhörda och ha ett anpassat tonläge som visade på 
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respekt för närstående. Att trösta genom enklare beröring, visa empati och genom ett lugnt 

och långsamt tal vid mötet kunde det hjälpa närstående att känna sig trygga. Ett tydligt 

språk utan medicinska termer och att ge informationen när alla närstående var samlade 

menade sjuksköterskorna resulterade i ett ökat förstående för vad som hade hänt. En del 

sjuksköterskor beskrev dock att det var viktigt att veta vart sina egna begränsningar är 

och kunna anpassa detta i omvårdnaden (Bailey, Murphy, & Porock, 2011; Hassankhani, 

Haririan, Porter, & Heaston, 2018; Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips, & 

Wilson, 2016; Stayt, 2009; Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, & 

Gagnon, 2011; Walker & Deacon, 2016).  

Sjuksköterskornas erfarenhet av omgivningens påverkan i 

mötet 

Denna huvudkategori består av två subkategorier som baseras på sex artiklar. Tiden som 

sjuksköterskorna hade att disponera och hur vårdmiljön på arbetsplatsen såg ut var 

faktorer som många sjuksköterskor upplevde som ett hinder för att kunna ge ett bra 

bemötande och god omvårdnad till närstående.  

Vårdmiljöns inverkan på mötet  

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att miljön och stressnivån var i balans för 

att kunna möta närstående. Stress, personalbrist, ett stort antal patienter som behövde vård 

och närstående som inte har en enskild plats att sörja på, var några saker som kunde prägla 

miljön negativt enligt sjuksköterskorna. Sjuksköterskor upplevde att miljön kunde 

påverka hur närstående hanterade dåliga besked, om där var stökigt på avdelningen och 

ifall det inte fanns möjlighet till avskildhet. Fridh, Forsberg och Bergbom (2009, s. 237) 

“The greatest obstacle was the lack of private rooms, which meant that nurses often had 

to make a great effort to create privacy for the family”.  

På akutmottagningen var det vanligaste hindret i vårdmiljön patientflödet. 

Sjuksköterskorna kunde inte reglera antalet patienter som sökte sig till akutmottagningen, 

och därmed visste de sällan om vilken arbetsbelastning de skulle ha under dagen. Däremot 

försökte sjuksköterskorna göra miljön så lugn och stressfri som möjligt runt närstående 

som sörjde. Genom att försöka hitta en plats som var enskild, tyst och fridfull där den 

avlidnas värdighet kunde bevaras för att närstående skulle få ett så bra avslut som möjligt 

(Bailey, Murphy, & Porock, 2011; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009; Hogan, Fothergill-
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Bourbonnais, Brajtman, Phillips, & Wilson, 2016; Kongsuwan, o.a., 2016; Socorro, 

Tolson, & Fleming, 2001; Walker & Deacon, 2016).  

Bristen på tid  

Tiden var ett problem som beskrevs av sjuksköterskorna. Det var viktigt att respektera de 

sörjande närstående men detta var ofta svårt på grund av arbetsbelastningen att hitta 

tillräckligt med tid för sjuksköterskan att ge omvårdnad. Somliga sjuksköterskor valde att 

inte skapa en relation till närstående på grund av tidsbristen, då närstående ibland kunde 

kräva mycket tid. Närståendes frågor om den avlidna kunde kräva mycket tid och som 

inte heller kunde bortses då det kunde leda till en ökad oro. 

När det inte fanns tillräckligt med tid kunde sjuksköterskorna uppleva att deras 

kommunikation ändrades, deras tonläge blev hårdare och deras svar blev kortare. Det 

kunde även upplevas att detta hindrade dem från att ha en stöttande roll till de närstående 

(Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009; Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips, 

& Wilson, 2016; Kongsuwan, o.a., 2016; Socorro, Tolson, & Fleming, 2001; Walker & 

Deacon, 2016). 

Diskussion 

Metoden att diskuteras utifrån de fyra kvalitativa trovärdighetsbegreppen, tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Polit & Beck, 2017). Styrkor och svagheter 

med det egna arbetet kommer att diskuteras i metoddiskussionen. Resultatet kommer att 

diskuteras utifrån fyra fynd som författarna valt ut.  

Metoddiskussion 

Enligt Polit och Beck (2017) diskuteras metoden efter fyra trovärdighetsbegrepp 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet. Till dessa begrepp bör det 

egna arbetes styrkor och svagheter diskuteras. Henricson (2017) menar att 

metoddiskussionen är ett sätt att visa hur kvaliteten säkerställts i ett examenarbete.  

Tillförlitlighet  

Enligt Polit och Beck (2017) handlar tillförlitlighet om valet av design var mest lämpad 

för studien, om urvalet av deltagare var lämplig för att svara på studiens syfte, om resultat 

ger en korrekt bild av deltagarnas beskrivning och om resultatet svarar på studiens syfte.  
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Till denna studie valdes en kvalitativ design vilket kan stärka studiens tillförlitlighet. 

Valet av design var mest lämpad för att svara på studiens syfte, enligt Henricson och 

Billhult (2017) är en kvalitativ metod lämplig då studien sökte förståelse för personers 

levda erfarenheter. För att få en bred sökning med relevanta artiklar, genomfördes 

sökningen i två olika databaser som båda är inriktade mot omvårdnad vilket stärker 

tillförlitligheten. Henricson (2017) lyfter att det är en styrka i ett arbete att använda mer 

än en databas för sökningen av artiklar.  

Ämnesorden översattes med hjälp av ett svensk-engelskt lexikon samt Svensk Mesh som 

är en anpassad ordbok mot medicinska ord för att få en korrekt översättning, enligt 

Henricson (2017) är det viktigt att översättningen blir så korrekt som möjligt. Något som 

stärker tillförlitligheten är att både fritext och ämnesord kombinerats i sökningarna för att 

få flera träffar på relevanta artiklar vilket Henricson (2017) stödjer. Under arbetets gång 

upptäcktes andra sökord som hade varit relevanta men som inte användes i sökningen. 

Hade dessa använts hade det kunnat resultera i andra sökträffar med fler relevanta artiklar. 

Något som kan sänka studiens tillförlitlighet vid databassökningarna var en 

uppmärksammad felaktig användning av citattecken på orden acute medical setting. Detta 

kan ha gjort att irrelevanta träffar som inte svarar på studiens syfte kommit med i 

sökningen. Skulle studiens sökning efter artiklar göras om finns det en möjlighet att det 

har tillkommit nya artiklar som skulle kunna påverka resultatet. Henricson (2017) påtalar 

att användandet av kvalitetsgranskningsmall höjer resultatets tillförlitlighet. Alla artiklar 

har granskats enligt Kristianstad Högskolans granskningsmall för kvalitativa studier 

(Blomqvist et al., 2016) vilket höjer studiens tillförlitlighet. Tillförlitligheters kan stärkas 

då författarna har använt sig av citat för att ge läsaren en inblick i originalartiklarna (Polit 

& Beck, 2012).  

Verifierbarhet 

Polit och Beck (2017) menar att verifierbarhet handlar om ifall det går att avgöra om 

resultatet skulle kunna bli liknande om studien genomfördes igen med liknande deltagare 

och i ett liknande sammanhang men av andra forskare.  

Genom en väl beskriven metod och analys stärker detta studiens verifierbarhet 

(Henricson, 2017). Metoden är väl beskriven så att den går att göra om i en liknande 

studie med liknande tillvägagångssätt. Sökvägar beskrivs tydligt och för en mer detaljerad 

sökning presenteras i bilaga 1. Karlsson (2017) menar att begränsningarna som 

exempelvis publikationstidspunkt kan göra sökningen olika beroende på vart i sökningen 
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begränsningen läggs in. Vid sökningarna lades begränsningarna in i de olika sökblocken 

var för sig och inte i den sista sökningen där sökblocken kombinerades. Vilket kan ha 

påverkat sökningen negativt då artiklar kan ha valts bort på grund av begränsningarna i 

de enskilda sökblocken. Verifierbarheten sänks för sökningen inte har begränsats framåt 

utan enbart bakåt i tiden, vilket kan betyda att flera artiklar kan hittas om sökningen görs 

om. Henricson (2017) menar att genom att presentera studiens inklusionskriterier och 

exklutionskriterier stärker det studiens verifierbarheten. Enligt Polit och Beck (2012) 

stärker en firgur som presenterar analysprocessen studiens verifierbarhet.  

Pålitlighet   

Polit och Beck (2017) menar att pålitligheten handlar om ifall resultatet som presenteras 

är från de analyserade artiklarna och inte från författarnas förförståelse, intresse eller 

perspektiv.  

Båda författarna varit delaktiga i analysprocessen vilket Henricson (2017) menar på 

stärker studiens pålitlighet. För att inte författarna skulle översätta den engelska texten fel 

och därmed få ett felaktigt resultat, försökte författarna minimera risken genom att först 

läsa artiklarnas resultat enskilt för att sedan diskutera meningsenheterna tillsammans. 

Detta för att försöka utesluta tolkningar som kunde uppstå samt att förförståelsen inte 

skulle påverka resultatet. Förförståelse har beskrivits i metodavsnittet vilket ökar 

pålitligheten enligt Polit och Beck (2017). Polit och Beck skriver att författarnas 

förförståelse bör presenteras i arbetet för att senare kunna diskutera om resultatet har 

speglats av författarnas förförståelse. Genom grupphandledningar där studiekamrater och 

handledare har granskat arbetet kritiskt stärks pålitligheten enligt Henricson (2017) som 

beskriver att på de lärosäten där studiekamrater från vara delaktiga och läsa varandra 

examensarbete och komma med förbättringsförslag stärker både studiens trovärdighet 

samt pålitlighet.  

Överförbarhet 

Enligt Polit och Beck (2017) handlar överförbarheten om ifall det går att tillämpa 

resultatet till ett annat sammanhang än där studiens genomförts, exempelvis andra länder 

eller grupper som beskrivs i resultatet.  

Studiens resultat baseras på artiklar från Storbritannien (n=4), Kanada (n=2), Spanien 

(n=1), USA (n=1), Kina (n=1), Iran (n=1), Thailand (n=1) och Sverige (n=1). Eftersom 

studiens resultat är baserade på olika länder stärker detta överförbarheten, eftersom de 
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olika länderna har ett varierande sjukvårdssystem och kultur. Enligt Henricson (2017) är 

det viktigt att tänka på om studiens resultat kommer från olika länder, då är det viktigt att 

tänka på hur deras sjukvårdssystem ser ut och ifall det går att överföra till andra länder. 

Deltagarna i de studier där ålder presenterades var åldersspannet 21–59 år och majoriteten 

av deltagarna var kvinnor med enbart en mindre grupp män. Detta gör att överförbarheten 

till annan kontext sänks, exempelvis sjuksköterskor över 59 år samt alla sjuksköterskor, 

då det enbart var en liten grupp män.   

I denna studie användes det enbart artiklar som var etiskt godkända av en etisk kommitté 

eller var etiskt övervägda, detta stödjer Wallengren och Henricson (2012) som menar att 

artiklar som är etiskt övervägda eller etiskt godkända är av vikt.  

Resultatdiskussion 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av mötet med närstående till 

patienter som avlider inom akutsjukvården. Resultatet visade att det var flera av 

sjuksköterskornas erfarenheter som påverkade mötet med närstående. Författarna valde 

ut fynd som de anser ha betydelse för hur sjuksköterskornas erfarenheter påverkar mötet 

med närstående till patienter som avlider. Författarna har valt ut fyra fynd som följer: 

Sjuksköterskornas erfarenhet av känslor i mötet, sjuksköterskornas upplevda brist på 

kunskap i mötet, vårdmiljöns inverkan på mötet samt sjuksköterskans omvårdnad av 

närstående.  

Det första fyndet var att sjuksköterskorna påverkades emotionellt av närstående i sorg. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade svårt att styra sina egna känslor i mötet. Deras 

personliga erfarenheter av förlust och sorg påverkade dem i hur de bemötte närstående 

och hur de utförde omvårdnaden. Somliga sjuksköterskor beskrev det som att de blev 

tvungna att ”begrava” sina egna känslor för att det inte skulle påverka dem emotionellt. I 

vårt resultat beskrev sjuksköterskorna hur de påverkades av den sorg som närstående 

upplevde efter att patienten avlidit. Detta ges stöd av Khalaf et al. (2018) studie där 

deltagarna beskrev att de påverkades av sorgeprocessen när en patient avled. Deltagarna 

beskrev att deras förmåga att hantera den emotionella sorgen av att möta närstående till 

patienter som avlider förändrades med tiden. Deltagarna menade att det kunde ta allt från 

sex månader upp till ett år av kliniskt arbete innan de hittade verktygen för att hantera den 

emotionella sorgen som de upplevde när de utförde omvårdnad till närstående. Medan i 

studien av Shorter och Stayt (2009) beskrevs det av deltagarna att när de var medvetna 
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om att patienten inte skulle överleva blev det en mindre traumatisk händelse. Detta 

resulterade i att den negativa emotionella påverkan inte blev lika påtaglig. Vårt resultat 

visade när sjuksköterskorna upplevde en emotionell påverkan blev deras omvårdnad 

lidande. Enligt McCormack och McCance (2006) behöver sjuksköterskorna veta sina 

egna begränsningar och vilja ge omvårdad för att kunna ge den bästa möjliga 

omvårdnaden. Om sjuksköterskan inte vet sina egna begränsningar kan detta leda till att 

omvårdnaden blir lidande då sjuksköterskans emotionella känslor skapar hinder i 

omvårdnaden. Detta kan leda till att det förväntade resultatet av omvårdnaden blir negativ 

och att det påverkar sjuksköterskans förutsättningar att senare utföra liknande 

omvårdnadsåtgärder. Enligt Sandman och Kjellström (2013) finns det etiska normer inom 

de flesta yrken i vård och omsorg, speciellt i hur personalen bör agera i olika situationer. 

Det finns etiska normer som beskriver hur en sjuksköterska bör bemöta andra och om 

sjuksköterskan inte agerar i linje med dessa kan det resultera i att patienten inte får den 

omvårdnad som hen behöver eller förtjänar.   

Det andra fyndet var kunskapsbristen hos sjuksköterskor som gjorde att närståendes 

stöttning blev lidande. Vårt resultat visade att somliga av sjuksköterskorna upplevde att 

de hade en brist på kunskap i hur de skulle möta och hantera närstående som upplevde 

sorg. En orsak till detta var att sjuksköterskorna uttryckte att dem inte var tillräckligt 

förberedda för att möta närstående eftersom de upplevde en rädsla för att säga och göra 

fel saker. Sjuksköterskorna sökte därför mera kunskap hos mer erfarna kollegor. 

Sjuksköterskorna i resultatet önskade en möjlighet till utbildning inom sorg och 

bemötande. Detta ges stöd av Khalaf et al. (2018) studie där sjuksköterskorna lyfte hur 

viktigt det var med ett utbildningsprogram inom sorg och bemötande, speciellt för 

nyexaminerade sjuksköterskor som inte blev förberedda för detta under grundutbildning. 

Main (2002) beskrev att de mer erfarna sjuksköterskorna var mer bekväma med att prata 

med närstående eftersom det hade erfarenheter av dessa situationer, men att det ofta var 

en ny sjuksköterska som var i tjänst, vilket beskrevs som orättvist mot de nya 

sjuksköterskorna eftersom det inte var tillräckligt förberedda. Dock beskrev 

Hallgrimsdottir (1999) att sjuksköterskorna inte höll sig uppdaterade med utbildningar 

även om de fanns tillgängliga. Däremot så upplevde sjuksköterskorna en ängslan över att 

ge stöttning till närstående. McCormack och McCance (2006) menar att om 

sjuksköterskans förutsättningar inte är optimala kan det förväntade resultatet bli lidande 

och det går inte att genomföra en god personcentrerad omvårdnad. Sandman och 
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Kjellström (2013) skriver att i sjuksköterskans profession finns det ett personligt ansvar 

när hen ska utföra sitt arbete samt att kontinuerligt utveckla sin kompetens.  

Det tredje fyndet var att vårdmiljön upplevdes ha en stor inverkan på sjuksköterskornas 

möte närstående. Personalbrist, stress och bristen på privata rum var några av de sakerna 

som påverkade vårdmiljön negativt. Trotts bristen på enskilda platser och en stökig 

vårdmiljö med många patienter försökte sjuksköterskorna göra miljön lugn och stressfri 

för närstående. Detta stödjer Shorter och Stayt (2009) i sin studie där deltagarna ansåg att 

det var viktigt att ha enskilda, bekväma rum där det fanns tillgång till en telefon, något 

enkelt att äta och dricka samt att det fanns en toalett i närheten. De upplevde även att 

personalbristen var en av de stora orsakerna till att de inte hann ge tillräcklig med 

omvårdnad till de sörjande. Sandman och Kjellström (2013) lyfter att det är viktigt att 

värna om patienter och närståendes integritet, värdighet och delaktighet i vården. Genom 

exempelvis att kunna på ett enskilt rum utföra personlig hygien eller ha enskilda rum där 

känslig information inte kan höras av utomstående.  Vårt resultat visade att patientflödet 

hade en stor påverkan på hur sjuksköterskorna genomförde sitt arbete. Vid ett högt 

patientflöde ökade sjuksköterskornas arbetsbelastning och deras sätt att bemöta 

närstående påverkades. När patientantalet ökade upplevde sjuksköterskorna att det 

hindrade dem från att kunna ge den stötning som närstående var i behov av. Detta ges 

stöd från Hobgood, Villani, och Quattlebaum (2005) som beskriver att när patientantalet 

på akutmottagningen ökade spenderade sjuksköterskorna dubbelt så mycket tid på 

arbetsuppgifter som inte involverade någon patientkontakt. Arbetsuppgifter som 

exempelvis dokumentation, läkemedelsförberedning och att koordinera med andra 

vårdinstanser. Den tiden som sjuksköterskorna spenderade med patienterna kom oftast 

från sjuksköterskornas personlig tid från raster eller när de var på väg hem. Henneman, 

Seung Yeob Shin, Balasubramanian, Blank och Osterweil (2015) menar även att ett större 

antal patienter på akutmottagningen påverkar sjuksköterskornas arbetsuppgifter och tid. 

De menar att desto flera patienter som kommer in till akutmottagningen desto mer 

resurser krävs det från sjuksköterskorna. När patientflödet ökade minskade detta även 

tiden som sjuksköterskorna hade för att koordinera nästa steg i vårdkedjan vilken kan 

skapa förseningar i omvårdnad och längre vårdtider.  

För att ha möjlighet att utföra personcentrerad vård menar McCormack och McCance 

(2006) att nyckeldelar inom vårdmiljön som påverkar den personcentrerade omvårdnaden 

är kulturen på arbetsplatsen, ledarskapet och ett engagemang inom arbetslaget att arbeta 



 

21 

 

med flera olika beprövade metoder för att ge god omvårdnad. De menar att vårdmiljön 

har en stor påverkan på hur arbetet utförs och att det är den största orsaken till hinder i 

omvårdnaden. Resultatet från de analyserade artiklarna visade att vid en ökad 

arbetsbelastning och bristen på personal skapades en negativ vårdmiljö där det inte fanns 

tillräckligt med tid för att ge närstående den stöttning och tröst som kunde behövas. När 

patientantalet överstiger det optimala antalet som en sjuksköterska bör kunna hantera och 

ge adekvat vård blir det en hindrande vårdmiljö. Hobgood et al. (2005) menar här på att 

sjuksköterskornas tid läggs mer på arbetsuppgifter som inte involverar någon kontakt med 

patienter eller närstående. 

Det fjärde fyndet var att relationen mellan närstående och sjuksköterskan var viktigt. Vårt 

resultat visade att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att skapa en relation till 

närstående för att kunna ge adekvat omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att det ibland 

var svårt att ge vård till närstående som de inte hade skapat en relation till men att den 

lilla tiden de spenderade med närstående ändå spelade roll. Somliga sjuksköterskor 

menade att omvårdnaden av närstående inte slutade förrän de hade lämnat avdelningen. 

Detta ges stöd av studien från Raymond et al. (2017) där beskrev deltagarna att det var 

viktigt att inte bara ha en personcentrerad omvårdnad med patienten i fokus utan även att 

ha närstående i fokus. För sjuksköterskan innebar det att ge information till närstående, 

motivera dem till att vara vid patients sida under den sista tiden och att ge dem emotionell 

stöttning innan och efter att patienten avlidit. Men i en studie av Main (2002) menade 

deltagarna att det var först efter att patienten hade avlidit som närstående behövde få 

stöttning enbart i formen av att ge något att dricka eller en kram. Enligt Nilsson et al. 

(2019) bör den personcentrerade omvårdnaden bestå av beprövade metoder men även att 

arbeta efter personens individuella behov. Genom att lyssna aktivt och observera 

närståendes beteende gör att sjuksköterskan kan få en ökad förståelse i närståendes sorg 

och vilka individuella behov som finns. Sandman och Kjellström (2013) som beskriver 

närhetsetik menar på att alla personer har som utgångspunkt att vara sårbara och 

ömsesidigt vara beroende av varandra. Sandman och Kjellström beskriver Martin Bubers 

närhetsetik med ”jag-du-relationen” som ett möte mellan två människor där mötet innebär 

att se varandra som subjekt och inte objekt. Motsatsen är ”jag-det-relationen” som innebär 

att se den andra personen som ett objekt, som exempelvis bara se patientens sjukdom. 

Även om den ibland kan vara viktigt att ha en ”jag-det-relation” som sjuksköterska när 

det kommer till situationer där det krävs att vara saklig som exempelvis vid en 

undersökning som kan upplevas jobbig eller om sjuksköterskan behöver prata om viktig 
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information med patienten eller dennes närstående. Sandman och Kjellström lyfter att 

”jag-du-relationen” har blivit en central del i den personcentrerade vården, för det handlar 

om att se personen i sin helhet och inte enbart sjukdomen eller skadan. 

Ur ett samhällsperspektiv är det viktigt att tänka på hur sjukvården kommer att se ut i 

framtiden. Men en åldrande befolkning och en snabbt ökad befolkningstillväxt kommer 

detta påverka sjukvården på längre sikt. World Health Organisation (WHO, 2015) 

beskriver att antalet sjukvårdspersonal i de olika regionerna i Europa inte kommer täcka 

det behovet som finns längre fram i tiden på grund av en åldrande befolkning, även om 

antalet sjukvårdspersonal har ökat det senaste årtiondet. Vårt resultat tyder på att 

sjuksköterskor utsätts för situationer som påverkar dem emotionellt och att de behöver 

mera stöd från sin verksamhet. WHO (u.å) menar att om detta stöd inte ges kan det leda 

till utbrändhet och sjukskrivningar vilket påverkar hela samhället. WHO lyfter även att 

personalbristen och bristen på rätt utbildning måste korrigeras för att möta trycket som 

hälso-och sjukvården kommer utsättas för det närmsta 15 åren. McCormack och 

McCance (2006) menar att för sjuksköterskorna ska kunna arbeta effektivt med 

personcentrerad omvårdnad behöver hen få möjligheten till rätt utbildning och känna ett 

engagemang till sitt arbete. Rozo, Olson, Thu och Stutzman (2017) lyfter även fram att 

arbetet inom akutsjukvården kan vara kaotiskt. Sjuksköterskorna beskrev det som att de 

inte kan lämna arbetet på arbetet utan det följer med dem hem. En depression eller 

utbrändhet kan vara en långdragen process som kan innebära ekonomiska förluster för 

den drabbade och arbetsgivaren, som inte bara mister en anställd utan även behöver 

ersätta denne. Rozo et al. menar att om det finns möjlighet för emotionell stöttning för 

sjuksköterskorna skulle detta även kunna resultera i ett ökat välbefinnande på arbetet 

vilket leder till en bättre omvårdnad. 

Slutsats 

Efter detta arbete har vi dragit slutsatsen att det behövs mer utbildning inom sorg och 

bemötande för sjuksköterskor redan i grundutbildningen. Att möta sörjande närstående 

behöver inte bara ske inom akutsjukvården utan kan ske vart som helst inom vård- och 

omsorgen. Om grundutbildningen utbildar i att möta närstående i sorg kan detta leda till 

en bättre omvårdnad och minskad emotionell stress för sjuksköterskorna. Genom att 

arbeta personcentrerat kan vi identifiera närståendes sorg och ge de adekvat omvårdnad i 

deras sorgeprocess. Vi tror att personer i dagens samhälle kommer att leva längre och 
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därför tror vi inte att plötsliga och oväntade dödsfall kommer minska. Samtidigt ökar vår 

befolkning vilket ökar trycket på hälso – och sjukvård. Därför anser vi att det är viktigt 

att sjuksköterskor får möjligheten till mera stöd från sin arbetsplats.  

Under studiens gång var det lite material som handlade om sjuksköterskans erfarenheter 

om att möta närstående till patienter som avlidit som hittades. Men det fanns gott om 

material om patienters och närståendes erfarenheter av att möta sjuksköterskor, både 

kvalitativt och kvantitativt. Det behövs därför mera forskning kring om sjuksköterskornas 

erfarenheter om mötet både kvalitativt samt kvantitativ forskning rekommenderas. 

Vi hoppas att denna studie ska bidra till ökad kunskap för sjuksköterskor som möter 

närstående i sorg. Att studien ska öka kunskapen om sjuksköterskornas erfarenheter och 

hur de kan uppleva att möta sörjande närstående. Studien kan vara intressant för 

sjuksköterskor och arbetsgivare som är verksamma inom akutsjukvård. Studien kan vara 

till hjälp för den som vill ha en ökad kunskap om bemötandet med närstående och på 

sådant sätt stärka sjuksköterskans självförtroende.  
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Sökschema  

 

Databas: Cinahl complete 

Datum: 2019-04-01 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter 

som avlider inom akutsjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterskor MH "Critical Care Nursing" OR  

MH "Nurses" OR  

MH "Emergency Nursing" OR  

MH "Nursing Staff, Hospital" OR  

MH "Nursing Role" OR  

[Fritext] "Critical Care Nursing" OR  

[Fritext] "Nursing Role" OR  

[Fritext] "Nursing Staff" OR  

[Fritext] "Emergency Nursing" OR  

[Fritext] nurses  

234,734  

2 – Närstående  MH "Professional-Family Relations" OR  

MH "Family" OR 

MH "Family Centered Care" OR 

[Fritext]”Professional-Family Relations" OR  

[Fritext] Famil* OR  

[Fritext] "Family Centered Care"  

252,038  

3 - Erfarenheter MH "Work Experiences" OR  

MH "Nurse Attitudes" OR  

MH "Job Experience" OR  

MH "Empathy" OR  

[Fritext] "Work Experiences" OR  

[Fritext] Empathy OR  

[Fritext] "Job Experience" OR  

[Fritext] "Nurse Attitudes" OR  

[Fritext] perspective OR  

[Fritext] "emotional impact"  

119,169  

4 - Avlider MH "Death" OR  

MH "Terminal Care" OR  

[Fritext] Death OR  

[Fritext] "Terminal Care"  

146,068  

5 - Akutsjukvård MH "Intensive Care Units" OR  

MH "Critical Care" OR 

MH "Emergency Service" OR  

[Fritext] "Intensive Care Units" OR  

[Fritext] "Emergency Service" OR  

[Fritext] "Critical Care" OR  

[Fritext] acute medical setting 

96,016  

6 – Blocksökning  S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 200  

Begränsningar 20000101->, Peer-reviewed, Språk: English 200 8 

Bilaga 1 
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Sökschema 

 

Databas: Pubmed 

Datum: 2019-04-01  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av mötet med närstående till patienter 

som avlider inom akutsjukvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterskor [Mesh] Critical Care Nursing OR  

[Mesh] Nursing Staff, Hospital OR  

[Mesh] Nurse's Role OR  

[Mesh] Emergency Nursing OR 

[Title/Abstract] Critical Care Nursing OR  

[Title/Abstract] Nursing Staff OR  

[Title/Abstract] Nurse's Role OR  

[Title/Abstract] Emergency Nursing OR 

[Title/Abstract] nursing  

158452  

2 – Närstående  [Mesh] Nurse-Patient Relations OR 

[Mesh] Family OR  

[Mesh] Professional-Family Relations OR 

[Title/Abstract] Professional-Family Relations OR  

[Title/Abstract] Family OR 

[Title/Abstract] Nurse-Patient Relations 

650294  

3 - Erfarenheter [Mesh] Attitude to Death OR  

[Mesh] Patient-Centered Care OR  

[Mesh] Empathy OR 

[Title/Abstract] Attitude to Death OR  

[Title/Abstract] Patient-Centered Care OR 

[Title/Abstract] experience OR 

[Title/Abstract] perception OR 

[Title/Abstract] Empathy 

535206  

4 - Avlider [Mesh] Terminal Care OR  

[Mesh] Bereavement OR  

[Mesh] Death OR  

[Title/Abstract] Terminal Care OR 

[Title/Abstract] Bereavement OR  

[Title/Abstract] death 

524123  

5 - Akutsjukvård [Mesh] Emergency Medical Services OR  

[Mesh] Critical Care OR  

[Mesh] Intensive Care Units OR 

[Title/Abstract] Intensive Care Units OR  

[Title/Abstract] Critical Care OR  

[Title/Abstract] Emergency Medical Services OR 

[Title/Abstract] ICU OR  

[Title/Abstract] Emergency room 

194553  

6 – Blocksökning  S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5 218  

Begränsningar 20000101->, Språk: English 218 4 
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Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Arbour B. R, 
Wiegand L. D 
 
Self-described 
nursing roles 
experienced 
during care of dying 
patients and their 
families: A 
phenomenological 
study 
 

USA, 2013 

Att förstå 
erfarenheterna 
hos 
intensivvårdssju
ksköterskan och 
för att förstå 
deras roll de har 
när de utför 
omvårdnadsåtg
ärder till 
patienter och 
familjen* 

Ändamålsenligt urval. 
19 iva ssk deltog, 21-
52 år och arbetat 
mellan 1-25 år. Ink: 
erfarenheter av att 
vårda döende pat och 
deras familjer på iva.  
 
Frågeformulär och 
intervjuer.  
 
Etisk övervägd. 

Deltagarna rekryterades 
genom facktidningar, olika 
möten och e-mail samt 
direkt frågande av 
forskarna. Intervjuerna 
genomfördes på en avskild 
plats på iva avd. 
Deltagarna svarade först på 
ett formulär och sedan 
genomfördes enskilda 
intervjuer som 
transkriberades. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 

I resultatet framgick 
det att det var viktigt 
för sjuksköterskan att 
motivera närstående 
till att vara vid den 
döende patientens 
sida samt att stötta 
dem att säga farväl 
när patienten hade 
avlidit* 

Tillförlitlighet: Stärks då citaten i 
resultatet stärker fynden. Stärks då 
deltagarna har stämt av de teman som 
presenterats.  
Verifierbarhet: Sänks då frågeformuläret 
inte presenteras.  
Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej beskrivs. Stärks då fler än 
en person varit delaktig i 
analysprocessen. 
Överförbarhet: Stärks då den går att 
överföra till liknande kontext då den är 
väl beskriven.  

 

Baily C, Murphy R, 
Porock D 
 
Professional tears: 
developing 
emotional 
intelligence around 
death and 
dying in emergency 
work 
 
Storbritannien, 
2011 
 
 
 

Att undersöka 
hur 
akutsjukskötersk
or hanterar den 
emotionella 
påverkan av död 
och döende 
inom 
akutsjukvården*  

Ändamålsenligt urval. 
Deltagarna var fem 
ssk, två läkare, en ssk 
stud, två usk. Ålder 
framgår ej.  
 
Datainsamlingen 
bestod av 900 timmars 
observation på akm 
samt individuella 
intervjuer.  
 
Etisk godkänd.  

Vårdpersonalen tillfrågades 
på akm. Observationen 
utfördes på en akm i 
Storbritannien. Intervjuerna 
av vårdpersonalen utfördes 
på akm. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
med hjälp av NVivo 11.   

Resultatet visar att 
trotts den emotionella 
påverkan av döende 
patienter kan 
sjuksköterskor som 
investerar sig själva i 
omvårdnaden hantera 
denna stress* 

Tillförlitlighet: Tillförlitligheten sänks då 
urvalet av deltagare var mer än 
vårdpersonal. Tillförlitligheten sänks då 
resultatet svarar på mer än syftet. 
Verifierbarheten: Sänks då vi inte vet 
vilka frågor som ställdes på intervjuerna, 
när på dygnet observationerna 
genomfördes samt längden på 
observationerna.  
Pålitlighet: Skulle kunna stärkas om mer 
än en person deltog i analysen och om 
forskarnas förförståelse hade beskrivits. 
Överförbarhet: Överförbarheten sänks 
då ålder framgår ej.  

Bilaga 2 
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Efstathiou N, 
Walker W  
 
Intensive care 
nurses’ 
experiences of 
providing end-of-life 
care after 
treatment 
withdrawal: a 
qualitative study 
 
Storbritannien, 
2014 
 

Att undersöka 
intensivvårdssju
ksköterskornas 
erfarenhet av 
vård vid livets 
slutskede till 
vuxna patienter 
och deras 
familjer efter 
beslut om att 
avsluta 
livsuppehålland
e behandling.  

 

Ändamålsenligt 
urval.13 iva ssk deltog, 
ålder 28-59 år, elva 
kvinnor och två män.  
 
Semi-strukturerade 
intervjuer över en tre 
månaders period.  
 
Etisk godkänd. 

Deltagarna rekryterades 
genom en aak på iva avd. 
Som presenterade studien, 
tog kontaktuppgifter från 
ssk som var intresserade 
och hjälpte dem ta kontakt 
med forskarna. 
Huvudforskaren utförde 
intervjuerna. Alla intervjuer 
gjorde på deltagarnas 
arbetsplats. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.  
 
Fenomenologisk analys, 
IPA.  

 

Resultatet visade att 
det viktigaste var att 
stötta närstående, 
motivera dem till att 
närvara och hur de 
skulle handskas med 
känslorna som kom* 

Tillförlitlighet: Stärks då studiens 
resultat svarar på studiens syfte. 
Tillförlitligheten sänks då intervjuerna 
genomfördes under en längre period.  
Verifierbarhet: Stärks då det finns en 
figur över analysprocessen.  
Pålitlighet: Sänks för förförståelsen inte 
beskrivs av författarna vilket kan speglas 
i resultatet.  
Överförbarhet: Stärks då det går att 
överföra till liknande kontext då den är 
väl beskriven.  
 

Fridh I, Forsberg A, 
Bergbom I  
 
Doing one’s 
utmost: Nurses’ 
descriptions of 
caring 
for dying patients in 
an intensive care 
environment 
 
Sverige, 2009 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet och 
uppfattning av 
vårdandet av 
döende 
patienter på 
IVA, med fokus 
på ensamma 
patienter, 
närheten till 
familjemedlemm
ar* 
 
 
 

Ändamålsenligt urval. 
Nio iva ssk från tre 
olika avdelningar i 
Sverige deltog, ålder 
33-58 år. Sju var 
kvinnor och två var 
män. Ink: Mer än tre 
års arbetserfarenhet 
inom intensivvård och 
arbetat natt.  
Individuella intervjuer 
som följde en 
intervjuguide.  
Etisk godkänd.  

 

Iva avdelningarna fick 
skriftlig och muntlig 
information om studien där 
intresserade sjuksköterskor 
kunde anmäla sitt intresse.  
Huvudförfattaren 
genomförde alla intervjuer. 
Sex i sitt eget kontor, två på 
deltagarnas arbete och en i 
deltagarens egna hem. Alla 
intervjuer spelades in och 
transkriberades.  
Kvalitativ innehållsanalys. 

Studiens resultat 
visade att 
sjuksköterskorna ville 
genomföra värdig 
vård vid livet 
slutskede och när 
närstående var 
närvarande ge dem 
bra minnen även i 
patientens lidande 
och död* 

Tillförlitlighet: Stärks då studiens 
resultat svarar på studiens syfte. Citaten 
stärker även tillförlitligheten då de styrker 
texten.  
Verifierbarhet: Hade stärkts om alla 
frågor i intervjuerna beskrevs i studien. 
Verifierbarheten stärks av att 
analysmetoden är väl beskriven. 
Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej beskrivs. 
Överförbarhet: Stärks då det går att 
överföra till liknande kontext då den är 
väl beskriven..  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Hassankhani H, 
Haririan H, Porter 
E. J, Heaston S 
 

Cultural aspects of 
death notification 
following 
cardiopulmonary 
resuscitation 

 
Iran, 2018 

 
 
 
 
 

Att utforska den 
levda 
erfarenheter av 
återupplivningsp
ersonalens 
delaktighet i att 
informera 
familjemedlemm
ar när en patient 
avlider* 

 

Ändamålsenligturval, 6 
sjukhus i Iran. 11 
sjuksköterskor och 6 
läkare, ålder 30-40 år.  
Ink: Leg. Ssk eller 
högre, AT-läkare eller 
högre. 2 års 
anställning, deltagit i 
MIG-team.  
 
Individuella Intervjuer 
Etisk godkänd. 

Deltagarna kontaktades via 
telefon, direktkontakt eller 
mail. Genomfördes som 
fysiska träffar och gjordes 
på en avskild plats på AKM 
eller IVA. Intervjuerna 
transkriberades och 
översattes från turkiska till 
engelska av ett externt 
företag. 
 
Hermanetisk 
fenomenologisk analys. 

I resultatet 
presenterades det 
vad som vad viktigast 
för sjuksköterskan att 
ta hänsyn till och vilka 
strategier som skulle 
användas för att möta 
närstående i sorg och 
att ge dem ett 
dödsbesked* 

 

Tillförlitlighet: Stärks då urvalet av 
deltagare var lämpligt för att svara på 
syftet. 
Verifierbarhet: Stärks eftersom metoden 
är väl beskriven med beskrivning av 
intervjufrågor.  
Pålitlighet: Om forskarnas förståelse 
hade varit beskriven hade pålitligheten 
stärkts. Två personer deltog i analysen 
vilket stärker pålitligheten. 
Överförbarhet: Sänks då studien ej går 
att överföra till liknande kontext så det  
inte framgår vad det är för patienter som 
tas mot på sjukhusen samt vilken 
personal som ingår i ett MIG-team 

Hogan K-A, 
Fothergill-
Bourbonnais F, 
Brajtman S, Philips 
S, Wilson G. K 
 
When Someone 
Dies in the 
Emergency 
Department: 
Perspectives of 
Emergency Nurses 
 
Canada, 2016 
 

 

Att beskriva 
erfarenheterna 
hos 
akutsjukskötersk
or som utförde 
omvårdnadsåtg
ärden till vuxna 
patienter som 
dog på 
akutmottagninge
n* 

Bekvämlighetsurval.  
Elva akut ssk deltog, 
sex kvinnliga och fem 
manlig från två sjukhus 
i Ottowa. Medelåldern 
var 37,4 år.  
Semistrukturerade 
individuella intervjuer 
med nio frågor.  
 
Etiskt godkänd. 

Framgår ej hur deltagarna 
tillfrågades, vart studien 
utfördes eller vem som 
gjorde datainsamlingen. De 
genomfördes som 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades in. 
 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
det var svårt för 
akutsjuksköterskor att 
vårda de döende 
patienterna och deras 
familj på grund av 
stress, brist på 
enskildhet och 
nödvändigheten att ta 
hand om flera 
patienter samtidigt* 

Tillförlitlighet: Stärks genom att texten 
under kategorierna och kategorierna 
svarar syftet.  
Verifierbarhet: Sänks för metodens steg 
ej är väl beskrivna samt att intervjuernas 
tillvägagångsätt ej är beskriven. Stärks 
genom tabell som visar analysprocessen. 
Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej beskrivs. Stärks för mer 
än en person har deltagit i analysen. 
Överförbarhet: Stärks då det går att 
överföra till liknande kontext inom 
akutmottagningar.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Kongsuwan W, 
Matchim Y, 
Nilmanat K, Locsin 
C. R, Tanioka T, 
Yasuhara Y 
 
Lived experience of 
caring for dying 
patients 
in emergency room 
 
Thailand, 2016 
 

 
 
 
 

Att beskriva 
sjuksköterskorn
as levda 
erfarenheter av 
omvårdnaden 
för kritiska och 
döende 
patienter på 
akutmottagninge
n. 

Ändamålsenligt urval. 
Tolv ssk på tre olika 
akm deltog. Ålder 25-
50 år, nio kvinnor och 
tre män.  
Ink: Arbetat de 
senaste två åren på 
akm, kunskap i 
omvårdnad för döende 
patienter, möjlighet att 
berätta om deras 
erfarenheter och villig 
att delta.  
 
Individuella intervjuer. 
Etisk godkänd. 

Deltagarna rekryterades 
genom flygblad på akm och 
snöbollsmetoden. 
Intervjuerna genomfördes i 
författarens kontor eller i 
samtalsrum på akm, 
intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  
 
Tematisk innehållsanalys. 

Resultatet handlar om 
sjuksköterskans 
erfarenheter om att ta 
hand om döende 
patienter och deras 
närstående. Hur 
miljön påverkar den 
begränsade 
supporten för 
närstående* 

Tillförlitlighet: Stärks genom att den 
valda designen är väl beskriven och 
passar syftet. Tillförlitligheten stärks då 
den översatta intervjun validerades av en 
professor i engelska.  
Verifierbarhet: Stärks då metoden är väl 
beskriven, frågorna till intervjuerna är 
beskrivna vilket ökar verifierbarheten. 
Stärks då flera har deltagit i analysen. 
Pålitlighet: Sänks för förförståelsen inte 
beskrivs av författarna vilket kan speglas 
i resultatet.   
Överförbarhet: Överförbarheten stärks 
då det går att överföra till liknande 
kontext inom akutsjukvården.  

 

Mak W. Y, Chiang 
L. C. V, Chui T. 
Wai 
 
Experiences and 
perceptions of 
nurses 
caring for dying 
patients and 
families 
in the acute 
medical admission 
setting 
 
Kina, 2013 

Att undersöka 
erfarenheter och 
uppfattning hos 
sjuksköterskor 
som vårdad 
döende 
patienter och 
deras familjer i 
akutvårds miljö. 

Ändamålsenligt urval. 
15 ssk deltog, 20-55 
år, elva kvinnor och tre 
män.   
 
Ink: Erfarenhet av att 
vårda döende pat och 
närstående, arbeta 
fulltid och tala 
Kantonesiska.  
 
Individuella intervjuer.  
 
Etiskt godkänd.  

Deltagarna rekryterades 
från de tre akutsjukvårds 
avd i Hong Kong, genom 
att en poster där 
intresserade skickade in 
sina kontaktuppgifter. 
Forskaren tog senare 
kontakt med ssk. 
Huvudforskaren 
genomförde alla intervjuer 
på en plats lämplig på 
sjukhuset deltagaren 
arbetade på. Alla intervjuer 
spelades in och 
transkriberades.  
Tematisk innehållsanalys. 

I detta resultat 
presenterades det att 
sjuksköterskorna 
kände av en stor 
emotionell stress för 
att hantera döende 
patienter och deras 
familjen* 

Tillförlitlighet: Stärks då texten under 
kategorierna och subkategorierna svarar 
på syftet.  
Verifierbarhet: Stärks då frågorna till 
intervjun presenteras. Stärks då 
analysprocessen är väl beskriven. 
Pålitlighet: Sänks då författarnas 
förförståelse ej beskrivs. Stärks då fler än 
en person var delaktig i analysprocessen.  
Överförbarhet: Överförbarheten stärks 
då den går att överföra till liknande 
kontext.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Stayt L C 
 
Death, empathy 
and self-
preservation: the 
emotional labour of 
caring 
for families of the 
critically ill in adult 
intensive care 
 
Storbritannien, 
2008 
 
 
 

 

Att undersöka 
den emotionella 
belastning 
sjuksköterskor 
möter vid 
omvårdnaden 
av närstående 
till kritiskt sjuka 
på en 
intensivvårdsav
delning. 

Ändamålsenligturval.  
12 ssk på en iva avd. 
Ålder framgår ej. Tio 
kvinnor och två män.  
Ink: Ett eller flera 
arbetsår som iva ssk, 
ha erfarenhet av 
fenomenet. Exkl: Inte 
ha en närstående som 
någon gång 
behandlats på IVA.  
 
Individuella Intervjuer 
Etisk godkänd. 

Datainsamlingen 
genomfördes på 
arbetsplatsen för 
deltagarna. 
Datainsamlingen skedde 
genom enskilda intervjuer 
som spelades in och sedan 
transkriberades, forskaren 
själv samlade in data. 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
genom att använda teman.   

De huvudsakliga 
fynden i resultatet var 
olika delar som ingår 
som sjuksköterska för 
att bemöta 
närstående till kritiskt 
sjuka och avlidna* 

Tillförlitlighet: Sänks då urvalet av 
deltagare inte var mest lämplig då 
forskarna arbetade på samma sjukhus. 
Tillförlitligheten stärks då deltagarna 
stämt av temana i resultatet.  
Verifierbarhet: Studiens metod är ej 
beskriven så att den går att följa alla steg 
vilket sänker verifierbarheten.  
Pålitlighet: Om författaren skrivit ut sin 
förförståelse hade pålitligheten stärkts. 
Pålitligheten stärks då deltagarna fick ta 
del av de transkriberade materialet.  
Överförbarhet: Överförbarheten sänks 
då ålder framgår ej.  

Socorro L L, Tolson 
D, Fleming V 
 
Exploring Spanish 
emergency nurses' 
lived experience of 
the care 
provided for 
suddenly bereaved 
families 
 
Spanien, 2001 
 

Att undersöka 
erfarenheterna 
hos 
akutsjukskötersk
ors omvårdnad 
för plötsligt 
sörjande 
familjemedlemm
ar* 

Bekvämlighetsurval. 
Sju ssk i ålder 26-47 år 
med 1-8 års 
erfarenhet.  
Ink: Området där ssk 
fick arbetat var 
begränsad till 
Accidens and 
Emergency Unit.  
 
Semi-strukturerade 
individuella intervjuer. 
 
Etisk godkänd. 

Deltagarna rekryterades 
genom att de själva fick ta 
kontakt med forskarna efter 
att en lapp sattes upp på 
akm. Datainsamlingen 
skedde i personalrummet 
genom individuella 
intervjuer som spelades in.   
En hermeneutisk 
analysmetod, genom att 
transkribera intervjuerna. 

Studiens resultat 
påvisade att reflektion 
över de professionella 
erfarenheterna för att 
underlätta personlig 
tillväxt och hur detta 
kan impliceras i 
omvårdnaden för 
akutsjuksköterskor* 

Tillförlitlighet: Tillförlitligheten hade 
kunnat stärkas om studien genomfördes 
på en annan akm än författarens egen 
arbetsplats. Tillförlitligheten stärks då 
citaten påvisar ett djup i intervjuerna.  
Verifierbarhet: Hade stärkts om frågorna 
som ställdes beskrevs i studien. 
Analysmetoden stärker verifierbarheten 
då den är väl beskriven.  
Pålitlighet: Sänks då det transkriberade 
materialet inte gavs tillbaka till deltagarna 
för bekräftelse. Pålitligheten sänks då 
förförståelsen inte beskrivs.  
Överförbarhet: Överförbarheten stärks 
då den går att genomföra på liknande 
kontext.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlings-
metod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Vanderspank-
Wright B, 
Fothergill-
Bourbonnais F, 
Brajtman S, 
Gagnon P 
Caring for patients 
and families at end 
of life: 
The experiences of 
nurses during 
withdrawal of life-
sustaining 
treatment 
 
Canada, 2011 

Att förstå den 
levda 
erfarenheter av 
intensivvårdssju
ksköterskor som 
vårdade 
patienter 
livsuppehålland
e behandling 
skulle avslutas.  

Ändamålsenligturval. 
Sex iva ssk, ålder 
framgår ej. Ink: 
Arbetande på iva fulltid 
eller deltid, vårdat pat 
där livsuppehållande 
behandling avslutats 
inom sex mån från det 
att studien började, 
arbetat på den valda 
iva avd samt prata 
engelska. Individuella 
intervjuer.  
 
Etisk godkänd. 

Deltagarna var rekryterade 
på ett av tre sjukhus i 
Ontario. 
Framgår ej vart eller vem 
som genomförde de 
individuella intervjuerna. 
Deltagarna genomförde vid 
ett senare tillfälle en ny 
inspelad intervju för att 
säkerställa fynden. 
 
Kvalitativ innehållsanalys.  

I detta resultat lyftes 
det fram att för 
sjuksköterskorna var 
det viktigt att bilda en 
relation till närstående 
och skapa tillit och 
förtroende så de 
kunde utföra sitt 
arbete på ett bra sätt. 
Sjuksköterskorna lyfte 
att det var ett 
privilegium att vara 
med närstående 
under denna svåra 
tid* 

Tillförlitlighet: Stärks då deltagarna har 
fått stämma av de fynd som presenterats. 
Verifierbarhet: Stärks då frågorna till 
intervjuerna beskrivs i metodavsnittet.  
Pålitlighet: Sänks för förförståelsen inte 
beskrivs av författarna vilket kan speglas 
i resultatet.  
Överförbarhet: Överförbarheten sänks 
då studien inte presenterar någon ålder. 
Överförbarheten sänks även då den 
enbart kan överföras till sjuksköterskor 
inom iva. 
 
 

  

Walker W, Deacon 
K 
 
Nurses’ 
experiences of 
caring for the 
suddenly bereaved 
in adult acute and 
critical care 
settings, and the 
provision of person-
centred care: A 
qualitative study 
Storbritannien, 

2015 

Att undersöka 
sjuksköterskans 
intervention för 
personcentrerad 
omvårdnad för 
sörjande i vuxen 
akutsjukvård 
och 
intensivvårdsmilj
ö.  

Bekvämlighetsurval.  
Nio ssk deltog, ålder 
framgår ej.  
 
Internt bortfall på nio 
sjuksköterskor.  
 
Fokusgrupper och 
enskilda intervjuer.   
 
Etisk godkänd.  

Deltagarna fick brev hem 
med info om studien samt 
en deltagare blankett. 
Intervjuerna genomfördes i 
grupp på ett sjukhus i ett 
rum gruppintervjuer. 
Huvudförfattaren och en 
med författare genomförde 
datainsamlingen och de 
spelades in och 
transkriberades.  
En kvalitativ 
innehållsanalys 
genomfördes. 

Omvårdnaden för 
sörjande familjer var 
viktigt för 
sjuksköterskorna men 
även en källa för 
stress. Ett viktigt 
övervägande är att 
person centrerad 
omvårdnad är ett 
långsiktigt ändamål 
och inte ett här och 
nu moment för 
sörjande familjer.  

Tillförlitlighet: Stärks då både 
fokusgruppintervjuer och individuella 
intervjuer genomfördes.  
Verifierbarhet: Stärks då analysen är väl 
beskriven så att den går att göra om 
samt att där finns figurer som illustrerar 
analysprocessen. Verifierbarheten sänks 
då studien inte uppnådde rätt antal 
deltagare.  
Pålitlighet: Pålitligheten stärks då mer 
än en person deltagit i analysen. 
Pålitligheten sänks då förförståelsen inte 
beskrivs.  
Överförbarhet: Överförbarheten sänks 
då ålder framgår ej.  
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*Används för att markera att enbart de som svarar på studiens syfte tagits med. Förklaring till förkortningarna, ink = Inklusionskriterier, exkl = 

exklutionskriterier, info = information, akm = akutmottagning, iva = intensivvård, ssk = sjuksköterska, usk = undersökerska, avd = avdelning, pat 

= patienter. 


