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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Sjuksköterskor möter regelbundet patienter som befinner sig i akuta krissituationer, vilket 

är ett naturligt tillstånd i svåra lägen. För att identifiera och ge möjlighet att lindra 

patienters lidande i dessa situationer samt stödja patienter i en konstruktiv återhämtning, 

har sjuksköterskor ett betydelsefullt ansvar. Insikt i krisprocesser, sorgbearbetning, Dual-

Process Theory samt klinisk definition av lidande kan då vara ett viktigt stöd. Detta då 

lindring av lidande är ett av sjuksköterskors fundamentala ansvarsområden. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter i 

akuta kristillstånd. 

 

Metod  

 

Studien utfördes som en litteraturöversikt. Datainsamlingen utgick från databaserna 

PubMed, CINAHL och PsycINFO. Totalt inkluderades 16 vetenskapliga artiklar, varav 13 

med kvalitativa och tre med kvantitativa ansatser. Dessa redovisades i en matris och i 

löpande text med en efterföljande integrerad analys. 

 

Resultat 

 

Efter analys av resultaten identifierades tre kategorier. ”Kunskaper och erfarenheter” 

skildrade sjuksköterskors brist på kunskap inom krishantering samt värdet av erfarenheter. 

”Utmanande omvårdnadsarbete” beskrev sjuksköterskors utmanande yrkesroll i 

krissituationer. ”Sjuksköterskors hanteringsstrategier” belyste självinsikt, självreflektion, 

stöd samt hanteringsförmåga. 

 

Slutsats 

 

Kunskapsbrist i krishantering och behov av mer utbildning upplevdes hos sjuksköterskor. 

Med rätt kunskap kan patienters behov mötas i akuta kriser och onödigt lidande undvikas, 

vilket kan resultera i lägre vårdkostnader. Sjuksköterskerollen ansågs betydelsefull för 

krisens utveckling och bör präglas av närvaro, lyhördhet, empati och existentiell reflektion. 

Omvårdnadsarbetet upplevdes utmanande utifrån patienter och anhörigas krav, samt ett 

integrerat teamarbete, vilket blir avgörande i krissituationer. Behovet av emotionell vård 

var omfattande och vårdlidande uppstod genom olika livsvärldsperspektiv hos 

sjuksköterska och patient. 

 

Nyckelord: Akut kris, Dual-Process Theory, Lidande, Sorg, Upplevelser 
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INLEDNING 

I grundutbildningen för sjuksköterskor har vi erfarit en begränsad undervisning i 

krishantering. Även under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) har vi upplevt en 

otillräcklig kunskap i möten med patienter i kris. Parsons (2003) understryker vikten av att 

sjuksköterskor har kunskap för att identifiera vilka patienter som befinner sig i akut kris 

och att vägleda dem i rätt riktning. Sjuksköterskor har i detta läge en betydande roll när 

patienterna ska kunna finna sina egna styrkor och när de ska bemästra och lösa problem 

som de befinner sig i. Parsons (2003) föreslår vidare att sjuksköterskan bör se till ett flertal 

olika områden i patientens liv för att kunna erbjuda en personcentrerad vård. Detta ger 

sjuksköterskan möjlighet att uppnå en kvalitativ vård i en tid kantad av höga krav på både 

vårdkvalitet och kostnadseffektivitet. 

 

Under VFU väcktes en nyfikenhet hos oss huruvida sjuksköterskor upplever och erfar att 

de kan lindra lidande hos krisdrabbade människor. För att undvika onödigt lidande är vår 

uppfattning att sjuksköterskor behöver vara observanta på och ha insikt i hur patienters kris 

och eventuella lidande kan ta sig uttryck. Detta då ett av sjuksköterskans primära 

ansvarsområden är att lindra lidande (International Council of Nurses, 2014). 

 

BAKGRUND 

Kris och krisreaktion 

Brenner, Rydell och Skoog (2016) förklarar ursprunget till ordet kris, vilket härstammar 

från grekiskans ”krisis”. Ordet innebär ”plötslig förändring, kritisk rubbning eller 

avgörande vändning” (Brenner et al., 2016, s. 123). Termen krisreaktion definierar de som 

ett psykologiskt sätt att reagera som svar på livsomvälvande och traumatiska situationer. 

Parsons (2016) beskriver att kriser är ett resultat av oförutsedda situationer som upplevs 

överväldigande och därigenom medför att den drabbades resurser och hanteringsstrategier 

för att bemästra stressen inte räcker till. Även människors tidigare upplevda erfarenheter 

kan generera krisreaktioner, vilket är viktigt för vårdpersonal att ta del av (Brenner et al., 

2016).  

 

Brenner et al. (2016) kategoriserar kris i två delar - utvecklingskriser och traumatiska 

kriser. Den förstnämnda typen av kris är perioder i livet som alla människor genomgår, 

framförallt då de befinner sig i en tid då de är mer mottagliga för psykologisk belastning. 

Dessa kriser ses som naturliga inslag i livet. Traumatiska kriser framkallas av en konkret 

och oväntad yttre incident, som kan innebära fara för livet, eller ifrågasättande av en 

människas självuppfattning och trygghet. Exempel på traumatiska händelser kan vara allt 

från en katastrofhändelse till minskad känsla av självbestämmande relaterat till sjukdom 

eller skada, bortgång av nära anhörig, svårighet att få barn eller arbetsrelaterade problem. 

Detta krisläge är så pressande för individen att hen nätt och jämnt kan handskas med de 

känslor som uppstår. Mitchell, Sakraida och Zalice (2005) belyser hur människor som får 

erfara traumatiska händelser i livet kan få olika psykologiska, sociala och fysiologiska 

problem som svar på det de genomlevt. Brenner et al. (2016) lyfter fram att graden av 

lidande skiftar mellan olika människor, där en och samma händelse kan förorsaka lidande i 

olika stor utsträckning. 
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Den traumatiska krisens olika stadier 

Cullberg (2006) beskriver att den traumatiska krisen kan delas in i fyra olika stadier, 

nämligen chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorientering. Stadierna har egna 

utmärkande drag och utmaningar. Både Cullberg (2006) och Brenner et al. (2016) betonar 

dock att dessa stadier är dynamiska, det vill säga att de är svåra att exakt särskilja, att de 

kan gå om lott och att de kan yttra sig på många olika sätt. Cullberg (2006) befäster att 

chockfasen och reaktionsfasen tillsammans formar den akuta krisen. 

 

Chockfasen skildras av Brenner et al. (2016) som ett tillstånd som inträder i samma stund 

som traumat upplevs och kan pågå allt från en kort stund till ett par dagar. Människor 

tenderar i detta läge att ta avstånd från det som hänt, då de ännu inte är mottagliga för att ta 

in och bearbeta den svåra händelsen (Cullberg, 2006). Personens fasad kan framstå som 

samlad, men Brenner et al. (2016) framhäver vikten av att vara observant på det faktum att 

det kan föreligga ett inre kaos.  

 

Reaktionsfasen inträffar oftast efter chockfasen, men Brenner et al. (2016) menar att den 

även kan inledas i direkt samband med traumat. Inledningsvis är chockfasen och 

reaktionsfasen ofta sammanflätade med varandra. Reaktionsfasen kan fortlöpa under flera 

månaders tid. Gradvis börjar den drabbade att förstå vad som har hänt. Brenner et al. 

(2016) beskriver de affektiva symtom samt de försvarsmekanismer som kan ta sig uttryck i 

reaktionsfasen. Försvarsmekanismer fyller funktionen att reducera smärtan som traumat 

ger och är ett normalt sätt att minska ångesten. Dock menar författarna att det är viktigt att 

notera om dessa blir varaktiga, då de riskerar att motarbeta personens väg mot bearbetning. 

Exempel på försvarsmekanismer är enligt Brenner et al. (2016) regression, förnekelse, 

isolering, rationalisering, undertryckande, projektion, bortträngning och humor. 

 

Möta patienter i akut kris 

Tillfällen då sjuksköterskor möter patienter i kris är många (Parsons, 2003). Som Cullberg 

(2006) påpekar, sker detta brett på allt från vårdcentral, till akutmottagning, psykiatrisk 

vård och mer därtill. Han lyfter fram att vårdpersonal möter människor i framförallt tre 

olika krissituationer. Initialt i krisens chockfas, när en människa exempelvis har förlorat en 

närstående eller fått besked om en svår diagnos. Sekundärt då människor upplever krisens 

reaktionsfas, vilken kan vara svår att identifiera med diffusa symtom som ångest, 

nedstämdhet, sömnproblem och magsmärtor. Slutligen förklarar Cullberg (2006) att 

vårdpersonal möter människor som har stagnerat i krisbearbetningen. Konsekvenserna av 

krisen kan då ha resulterat i allvarliga sjukdomstillstånd som beroendeproblematik och 

utdragen depression, som kan leda till sjukskrivning och förtidspension, det vill säga stort 

lidande. 

 

Krisstödet bör enligt Cullberg (2006) syfta till att stärka människors egna resurser att läka 

och lindra lidande. Detta för att föra den drabbades krisutveckling i en konstruktiv riktning 

mot bearbetning och nyorientering. Brenner et al. (2016) påpekar att kris kan utvecklas åt 

två olika håll, dels kan den berika den drabbades utveckling och mognad, dels kan den 

resultera i en utdragen psykisk ohälsa. Parsons (2003) föreslår att sjuksköterskor bör se till 

ett flertal olika områden i patienters liv för att kunna erbjuda en personcentrerad vård. 

Vidare anser Parsons (2003) att detta arbetssätt, där flera aspekter vägs in, ger 

sjuksköterskan möjlighet att uppnå en kvalitativ vård i en tid kantad av höga krav på 

kostnadseffektivitet. 
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Sorg 

James och Friedman (2008) menar att sorg är den mest intensiva känslan som människor 

kan uppleva i samband med någon typ av förlust. Ofta kan förlusten förknippas med någon 

förändring i livet, i allt från dödsfall, till förlust av kroppslig kontroll eller tillit till 

medmänniskor. De poängterar att sorg är en normal och fullt rimlig känsla. Känslorna kan 

te sig motsägelsefulla och inrymma allt från lättnad till smärta. Däremot anser de att sorg 

är en känsla som många gånger tolkas felaktigt, som något udda (James & Friedman, 

2008). Lundmark (2007) förklarar att sorg är en förväntad respons och effekt i en 

krissituation och innebär inte att människor i sorg har psykisk ohälsa. James och Friedman 

(2008) betonar vikten av att bearbeta sorgen för att den inte ska ges för stort utrymme i den 

sörjandes livssituation. Lundmark (2007) menar däremot att psykisk ohälsa kan bli ett 

faktum om sorgen inte ges tillräckligt med utrymme. Även Cullberg (2006) lyfter fram 

sorgereaktionen som en betydande del i akuta kriser och menar att den ofta kan ta sig 

kroppsliga uttryck i allt från magont till hjärtklappning, huvudvärk och/eller förstoppning, 

diarré med mera. Han anser att dessa uttryck uppstår eftersom kroppen i denna fas befinner 

sig i ett uppjagat tillstånd som kan grundas i stark ångest, bristande sömn eller dålig aptit. 

Sorgen yttrar sig även i psykisk smärta vilken kan visa sig som exempelvis uppgivenhet, 

destruktiva val, en känsla av ett tomrum likväl som en känsla av kaos, konfusion, ilska, 

meningslöshet och isolering (Cullberg, 2006). James och Friedman (2008) understryker att 

såväl den sörjande, som dess omgivning, ofta är oförberedda på att hantera sorgen när den 

uppstår. 

 

Dual-Process Theory 

En alternativ teori som kan beskriva människors beteende vid sorg och kris är Dual-

Process Theory/Model. Frankish (2010) förklarar hur Dual-Process Theory har växt fram 

ur flera områden inom den psykologiska vetenskapen (lärande, resonemang, social 

kognition, beslutsfattande). Stroebe och Schut (1999) beskriver Dual-Process Theory 

utifrån perspektivet kring sorgbearbetning och beskriver att processen består av två 

kategorier av stressorer, varav den ena är förlustorienterad och den andra är 

återuppbyggnadsorienterad. Den förlustorienterade reaktionen genomsyras av sorg, medan 

den återuppbyggnadsorienterade reaktionen innebär att människor tillåter sig att gå vidare i 

en ny roll och ta nya vägar i livet. Därefter understryker de att människor i sorg behöver 

pendla mellan dessa tillstånd som en hanteringsstrategi i sorgbearbetningen. Modellen 

särskiljer sig från andra teorier inom området då den syftar till att sorgen bearbetas i små 

doser. Carr (2010) lyfter styrkan med modellen då den öppnar upp för flera olika vägar att 

hantera sorg och inte heller är uppdelad eller låst i faser. Hon menar att individen kan 

anpassa modellen efter sina egna önskningar och behov i ett sätt att hitta 

hanteringsstrategier. Richardson (2010) framhåller betydelsen av att Stroebe och Schut 

(1999) motsatte sig “The grief work hypothesis” som ansåg att människor behöver gå 

tillbaka i sorgen och fokusera på förlusten. Om detta inte genomfördes, riskerade 

människor att aldrig kunna gå vidare och därtill drabbas av psykosomatiska besvär. 

Stroebe och Schut (1999) fann ett flertal svagheter i kombination med bristande evidens 

för denna hypotes.  

 

Evans och Stanovich (2013) definierar dual processes som intellektuellt tänkande baserat 

på två processer, vilka formar människans efterföljande beteende och agerande i olika 

sammanhang. Processerna beskrivs som; typ 1 – intuitiv och typ 2 – reflektiv. 

Beslutsfattandet i den första processen är relaterat till tidigare erfarenheter, och framställs 
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som en snabb, omedveten och automatisk process. Den andra processen innefattar ett 

konsekvensbaserat beslutsfattande, där tankeförloppet är långsamt, medvetet och 

kontrollerat. Evans och Stanovich (2013) beskriver hur dual processes och där tillhörande 

modeller har blivit ifrågasatta. De menar dock att teorierna blivit kritiserade som helhet 

och felaktigt antagits innehålla en generell teori som kan appliceras i alla sammanhang. 

Evans och Stanovich (2013) anser att Dual-Process Theory har såväl styrkor som svagheter 

och att fortsatt forskning krävs för att undersöka teorins gångbarhet.  

 

Lidande 

Likt den traumatiska krisen har även lidande ett förlopp där den drabbades reaktioner kan 

beskrivas steg för steg i fyra faser. Denna studie fokuserar på de två första faserna, vilka 

Arman (2017) identifierar som de mest akuta. Den första fasen kallar författaren ”Det 

avstängda och outhärdliga lidandet” och den andra “Vändpunkter eller övergångar i 

lidandets kamp” (Arman, 2017, ss. 218–219). I en översyn av lidandets olika skeden 

utifrån tre olika teorier (Janice Morse, “The course of suffering”; Katie Eriksson 

”Lidandets drama”; Arne Rehnsfeldt, ”Framåtskridande av lidande”) poängterar Arman 

(2017) risken som finns i den första fasen, nämligen då den drabbade har svårt att ta in och 

förstå sina känslor och tankar kring en svår händelse. I detta läge kan människor bli 

tillslutna och blockera vad de känner och tänker, vilket författaren dock menar är mycket 

viktigt att de får göra som ett skydd för sig själva i akuta tillstånd. Risken är dock att 

vårdpersonal utan insikt i detta, kan missta situationen för en person som inte ser ut att lida 

(Arman, 2017). I den andra fasen beskriver Arman (2017) teoretikernas förklaringar om att 

en lidande människa i detta läge börjar blotta vad de känner och tänker, sakta men säkert. 

Här poängteras vikten av att människor behöver få släppa ut sina känslor och det är när 

patienter får dela med sig av känslorna, som ett samspel uppstår. Detta samspel skapar i sin 

tur en styrka hos patienten för att ta sig vidare i livet. Arman (2017) uppmuntrar därför 

vårdare att vara lyhörda för människors lidande, som hon menar kan ta sig många olika 

uttryck, i allt från kroppsspråk till livshistoria. Nordman, Santavirta och Eriksson (2008) 

har i sin studie undersökt möjligheten att utveckla en pålitlig mätskala som kan användas 

som ett verktyg för att mäta patienters lidande i relation till den vård som ges. De menar att 

detta verktyg skulle ge sjuksköterskor ett stöd i omvårdnadsarbetet då det möjliggör 

kontinuerlig utvärdering av vårdens kvalitet och kan därigenom bevara patientens 

värdighet. Ferrell och Coyle (2008b) betonar sjuksköterskans möjlighet att hjälpa patienten 

att uttrycka sitt lidande, så att hen inte lider i det tysta. 

 

Lidande är ett fundamentalt begrepp inom vårdvetenskapen och framställs som 

mångdimensionellt (Arman, 2017). Lidande innebär en mångfacetterad smärta, men är 

samtidigt ett nödvändigt inslag i livet för att människor ska utvecklas som personer. 

Författaren ser därtill begreppet ur två språkliga perspektiv. Dels perspektivet lidande som 

verb, och menar att människor exempelvis kan genomgå svåra perioder i livet och att de 

kan bära en stor tyngd på sina axlar. Dels ser Arman (2017) begreppet lidande som 

substantiv, vilket kan uttrycka sig i människors upplevelse, då hen är plågad, pinad eller 

prövad. Ordet ”patient” kan tolkas som en person som tåligt uthärdar lidande och Arman 

(2017) anser att det är hälso- och sjukvårdens grundläggande utgångspunkt: att lindra 

lidande för människor. Eric J. Cassel förde tidigt resonemang om att se på människor ur ett 

helhetsperspektiv och uttryckte “Suffering is experienced by persons, not merely by 

bodies...” (Cassel, 1982, s. 639). Han menade vidare att lidandet sträcker sig utanför de 

fysiska aspekterna och påverkar människor i hög grad på insidan. Även Arman (2017) 

beskriver lidande som en människas subjektiva holistiska upplevelse av något smärtsamt. 
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Nordman et al. (2008) avgränsar innebörden av lidande till ett hot mot den drabbade 

människans existens, minskad upplevelse av kontroll, eller ett tillstånd relaterat till någon 

form av smärta.  

 

Arman, Rehnsfeldt, Lindholm och Hamrin (2002) menar att det finns en betydande risk för 

att vårdpersonal omedvetet förstärker patientens lidande, vilket Katie Eriksson benämner 

vårdlidande (Eriksson, 2015). Studien av Arman et al. (2002) visar ett påtagligt 

vårdlidande hos de deltagande patienterna, vars förväntningar och behov inte uppfylldes på 

grund av den attityd som de mötte hos vårdpersonalen. Arman (2017) poängterar att 

begreppet lidande har en mörk innebörd, vilket kan leda till ett avståndstagande 

förhållningssätt från vårdarens sida då igenkänning och starka känslor kan uppstå. Därför 

lyfter författaren fram betydelsen av att vårdare bör besitta rätt kompetens för att bemöta 

och identifiera patienters lidande i syfte att minska det, inte förstärka det. Arman (2017) 

menar att det är ett stort antal forskare inom både medicin och vårdvetenskap som är eniga 

om att lindring av lidande är ett primärt fokus för personal inom vård. Vidare efterlyser 

Arman (2017) en ökad kunskap i kontinuerlig utveckling hos vårdpersonal, för att på ett 

konstruktivt sätt bemöta människor som lider.  

 

Teoretisk utgångspunkt - Klinisk tolkning av lidande 

Ferrell och Coyle (2008a) har skapat en definition av lidande för klinisk tolkning. De 

menar att sjuksköterskor kan tillämpa denna lärdom i mötet med lidande patienter. Vikten 

av sjuksköterskors närvaro i stunden är avgörande i omvårdnaden. Till detta krävs en 

terapeutisk dialog där sjuksköterskan aktivt lyssnar på patienten för att förstå orsaken till 

lidandet. För att kunna identifiera tecken på lidande preciserar Ferrell och Coyle (2008a) 

begreppet på följande sätt: 

 

Flerdimensionell ångest beskrivs som lidande där en djupgående ångest kommer upp till 

ytan, när en person blir varse om smärtsamma erfarenheter eller insikter. Sorg/förlust 

skildras som en form av lidande, där förlusten kan vara antingen materiell eller innebära 

bortfall av egna förmågor, likväl som förlust av nära anhöriga eller sin egen identitet.   

Flerdimensionell smärta är en form av lidande som kan tolkas som en outhärdlig 

känslomässig eller fysisk smärta. Personen kan i denna känsla uppleva sig fångad och 

sakna hopp. Flerdimensionellt obehag innebär att lidande yttrar sig som en stark känsla av 

fysiskt och psykiskt inre obehag. Känslan är förenad med hopplöshet och maktlöshet. När 

människan upplever en känsla av hjälplöshet/förlust av kontroll inför att påverka sin 

livssituation, kan lidande uppstå. Det kan komma till uttryck när en person känner sig 

tvingad att göra något mot sin vilja. Hopplöshet som lidande kan ta form i en människa 

utan hopp och förtröstan. Lidande kan uppstå när en person saknar hanteringsstrategier i 

svåra situationer. Avsaknad av hanteringsförmåga kan bero på förnekelse, bristande insikt, 

motstånd till att se verkligheten eller en känsla av övergivenhet. Lidande är mångfacetterat 

och bör ses som en personlig erfarenhet där varje människa är expert på sin individuella 

upplevelse. Hos en lidande person är tillståndet genomsyrat av ett kaos av tankar, som till 

exempel för en människa som ligger inför döden. Kaoset kan bestå av existentiella och 

spirituella funderingar, likväl som finansiella tankegångar och tankar kring den fysiska 

smärtan. Detta kan skapa ångest/oro/rastlöshet/avsaknad av inre lugn. Lidande kan 

innebära en upplevelse av att vara utlämnad åt sina känslor och tankar. För att skydda 

omvärlden och sig själv från ytterligare lidande, väljer personen att inte dela med sig av det 

som tynger vilket kan resultera i isolering/ensamhet/depression. Den lidande vill inget 
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annat än att uttrycka sina känslor, men smärtan är så stark att lidandet inte går att sätta ord 

på.     

 

Dessa definitioner av lidande utgår dels från patienters upplevelse av lidande och dels från 

sjuksköterskors upplevelse av lidande i sitt möte med patienten (Ferrell & Coyle, 2008a). 

Ferrell och Coyle (2008b) menar att sjuksköterskor i sin omvårdnad ger lindring av såväl 

fysisk smärta som psykiska problem. Genom omvårdnaden får sjuksköterskan möjlighet att 

hjälpa patienten att läka sina sår och återupprätta sin självkänsla. Vidare betonas vikten av 

att sjuksköterskan skräddarsyr omvårdnaden för varje unik patient och dess lidande. 

Vårdarens lyhördhet för lidande, i kombination med den drabbades egen samlade kraft att 

ta sig ur lidandet, blir en väg framåt i livet för den lidande människan (Arman, 2017). 

Ferrell och Coyle (2008b) påvisar hur sjuksköterskan kan stödja patienten genom att stärka 

hens resurser för att bemästra livets sårbarhet och ovisshet. De anser att sjuksköterskan 

kan, genom sin närvaro, stötta patienten i att finna mening i en svår tillvaro. 

 

Problemformulering 

Krisreaktioner med där tillhörande lidande och sorg är något naturligt och ofta 

förekommande inom sjukvården. Bristande insikt i identifiering och hantering av 

kristillstånd kan bidra till onödigt lidande för den krisdrabbade, samt innebära onödiga 

kostnader för vården och samhället. Sjuksköterskor har därför ett viktigt ansvar att 

identifiera krisreaktioner för att lindra lidandet hos den krisdrabbade. Tidigare forskning 

inom problemområdet visar en tydlig enighet i värdet av att lindra lidande. Denna studie 

har för avsikt att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att lindra 

patientens lidande när hen befinner sig i akut kris. För att få en förståelse för 

sjuksköterskors möjligheter och begränsningar inom området krishantering är det 

motiverat att skapa en studie som sammanställer tillgänglig kunskap. En sådan överblick 

kan sedan ligga till grund för att utveckla sjuksköterskors arbete inom krishantering. 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter i 

akuta kristillstånd. 

 

METOD  

Val av metod 

För att få en djupare insikt i sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta 

patienter i akut kris, ansågs det relevant att utföra en litteraturöversikt i problemområdet. 

Forsberg och Wengström (2015) definierar litteraturöversikt som en redogörelse av en 

bakgrund, alternativt en samtidsanalys av ett problemområde. Ambitionen för studien var 

att arbeta så strukturerat som den givna tidsramen tillät. Kristensson (2014) menar att en 

litteraturöversikt kan vara systematiskt utförd i större eller mindre utsträckning och att den 

kan generera betydelsefull kunskap. Forsberg och Wengström (2015) menar att studier av 

detta slag även kan ligga till grund för att genomföra vidare empirisk forskning. De 

beskriver att litteraturöversikter kan vara ett viktigt stöd för vårdpersonal i det praktiska 

omvårdnadsarbetet där en regelbunden uppdatering av den senaste kunskapen är av stor 

vikt. Strävan var att denna litteraturöversikt skulle genomföras med ett noggrant 
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förfarande, med målsättningen att belysa det rådande kunskapsläget, vilket Forsberg och 

Wengström (2015) föreslår.  

 

Litteraturöversikten innefattade såväl kvantitativa som kvalitativa studier. Forsberg och 

Wengström (2015) beskriver och exemplifierar att kvantitativ omvårdnadsforskning söker 

belägg för vilket arbetssätt, vilken behandling eller omvårdnadsåtgärd som är bäst lämpad i 

olika vårdsituationer. Kvalitativ forskning ämnar istället att på djupet skildra, förstå eller 

tydliggöra företeelser och upplevelser. Mot bakgrund av detta ansågs det lämpligt att 

inkludera båda forskningsmetoderna för denna studie. Detta stöds även av Friberg (2017) 

som lyfter fram att detta till tillvägagångssätt ger en god överblick av kunskapsområdet. 

 

Urval 

Avgränsningar 

För att begränsa antalet träffar användes begränsningsfunktioner i databaserna. Karlsson 

(2017) förespråkar tillämpning av de begränsningsfunktioner som finns, för att göra urvalet 

snävare. Då sökbegrepp hade valts, var följande steg att finna avgränsningar i sökningarna, 

i linje med Kristenssons (2014) förslag. Avgränsningarna baserades på studietyp, språk och 

tidsramar. Artikeln skulle vara peer reviewed, skriven på engelska, publicerad under de 

senaste tio åren samt vara en originalartikel. När sökningarna kunde begränsas till enbart 

artiklar som var peer reviewed, tillämpades denna funktion. I de fall då denna 

begränsningsfunktion inte fanns, genomfördes kontroll på tidskriftens hemsida för att 

säkerställa att publicerade artiklar är peer reviewed. 

 

Inklusionskriterier 

Endast artiklar som kunde tänkas besvara syftet för denna studie inkluderades. Kristensson 

(2014) poängterar vikten av att skapa inklusionskriterier grundade i syftets bärande 

begrepp. Studier som innefattade akuta krissituationer där sjuksköterskor verkar och där 

patienter berörs, inkluderades i denna studie. Initialt specificerades sökningarna till de 

senaste tio åren, 2009-2019. Efterhand valdes att inte tillämpa någon tidsram med avsikten 

att bredda sökningarna. Enligt Friberg (2017) kan en litteraturöversikt bestå av såväl 

kvalitativa som kvantitativa vetenskapliga artiklar, vilket var intentionen för denna studie. 

Ambitionen var att utgå från vetenskapliga artiklar som är peer reviewed, det vill säga att 

de är kritiskt granskade av andra, oberoende forskare (Helgesson, 2015). 

 

Exklusionskriterier 

Litteraturstudier samt litteraturöversikter uteslöts eftersom dessa har skapats med samma 

tillvägagångssätt som denna studie. Studier som inkluderade anhöriga exkluderades. Valda 

exklusionskriterier utgick från definitionen av Polit och Beck (2017), vilka beskriver dessa 

som krav för att utesluta specifika kriterier i urvalet. Det beaktades huruvida funna studier 

har utgått från ett etiskt forskningsförfarande, där studier som inte har granskats av en etisk 

kommitté eller presenterat etiska överväganden, exkluderades i denna studie. Kristensson 

(2014) påvisar att även litteraturöversikter behöver överväga etiska frågor och undersöka 

om studierna är fullföljda enligt etiska riktlinjer. 

 

Datainsamling 

Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. Dessa 

databaser ansågs väl lämpade för studien, detta då PubMed är en databas som inriktar sig 

på medicin, omvårdnad samt odontologi. CINAHL fokuserar på omvårdnad, fysioterapi 



Arbetsmaterial, får ej kopieras  8 

 

och arbetsterapi, medan PsycINFO innefattar studier inom psykologi och 

beteendevetenskap (Karlsson, 2017). För att precisera datainsamlingen i de aktuella 

databaserna erhölls handledning från bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola. Rosén 

(2017) förordar att inhämta hjälp från en bibliotekarie för att optimera litteratursökningen 

och då finna relevanta samt användbara studier. Datainsamlingen pågick under januari-

februari 2019. Målsättningen var att finna minst 15 vetenskapliga artiklar som var 

relevanta för att besvara studiens syfte. För detta användes lämpliga sökord och 

sammansättningar av sökord. Olika sökstrategier tillämpades, såsom specialiserad sökning, 

fritextsökning och manuell sökning i enlighet med Karlssons (2017) förslag. Specialiserad 

sökning genomförs för att göra en exakt sökning, där indexerade termer eftersöks i olika 

kombinationer och med eventuella fokusområden såsom tidskriftens namn eller författare, 

förklarar Karlsson (2017). Vidare rekommenderas att använda vedertagna termer och 

förbättra sökresultatet med Svensk MeSH, vilket användes i informationssökningen. I 

PubMed användes MeSH Terms, i CINAHL användes motsvarande CINAHL Headings 

samt för PsycINFO nyttjades Thesaurus. För att kombinera söktermerna, samt specificera 

sökningarna, användes de booleska sökoperatorerna AND och OR. Karlsson (2017) 

poängterar att sökningen blir snävare vid användning av AND, medan OR breddar 

sökningen och NOT exkluderar begrepp samt begränsar sökningen. Sökoperatorn NOT 

användes inte i denna studie. Fritextsökning beskrivs av Kristensson (2014) som en 

sökstrategi där sökningen sker fritt och inga indextermer används. Då relevanta studier 

återfanns via referenslistor i böcker eller artiklar, alternativt som förslag vid 

artikelsökningar, genomfördes en särskild sökning enbart på den funna artikeln. Denna typ 

av sökning benämns som manuell sökning (Karlsson, 2017). 

 

Sökning i databaser 

Vid sökning i PubMed tillämpades MeSH-termerna: “crisis intervention”, “bereavement”, 

“attitude of health personnel”, “life change events”, “event, life change”, “emergency 

care”, “adaptation, psychological”, “stress, psychological/nursing”, “suffering”, “nurse's 

role”. Utöver dessa sökningar utfördes även sökning på författare: “Eriksson, Katie”. För 

sökning i CINAHL applicerades CINAHL Headings: “crisis intervention”, “bereavement”, 

“life change events”, “stress, psychological”, “death”, “suffering”, “grief”, “nursing role”. 

I databasen PsycINFO användes Thesaurus: “crisis intervention”, “bereavement”, “grief”, 

“nurses”, “suffering”, “Emergency Management”, “Emergency Preparedness”, 

“Psychiatric Nurses”, “Public Health Service Nurses”, “School Nurses”, “Crisis 

Intervention”, “Debriefing (Psychological)”, “Suicide Prevention”. I CINAHL användes 

funktionen “Explode” och i PsycINFO motsvarande funktion “Term Contains” för att finna 

begreppets underliggande termer. Exempel på detta tillvägagångssätt är då huvudbegreppet 

“Nurses” i PsycINFO innefattade underliggande termer som “Psychiatric Nurses”, “Public 

Health Service Nurses” samt “School Nurses” och för huvudbegreppet “Crisis 

Intervention” innefattades termer som “Debriefing (Psychological)” och “Suicide 

Prevention”. 

 

Vid genomläsning av abstrakt påträffades samma artiklar i ett flertal olika sökningar. 

Dessa lästes dock enbart vid ett tillfälle och redovisas endast en gång i Tabell 1. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, CINAHL och PsycINFO. 

 

Databas 

Datum Begränsningar Sökord 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal  

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-01-31 

 

Språk: engelska, 

publikations- 

datum senaste 10 

åren 

(bereavement[MeSH 

Terms]) AND nurse's 

role[MeSH Terms] AND 

("last 10 years"[PDat] AND 

English[lang]) 

95 16 6 1 

CINAHL 

2019-02-04 

 

Språk: engelska, 

publikations- 

datum senaste 10 

åren, peer 

reviewed, 

research article 

( (MH "Death+") OR (MH 

"Grief+") OR (MH 

"Bereavement+") OR (MH 

"Crisis Intervention") OR 

(MH "Suffering") ) AND 

MH nursing role 

70 19 5 4 

CINAHL 

2019-02-08 

 

Språk: engelska, 

publikations- 

datum senaste 10 

åren, peer 

reviewed, 

research article 

( (MH "Nursing Role") 

AND (MH "Emergency 

Care+") AND (MH "Crisis 

Intervention") AND (MH 

"Adaptation, 

Psychological+") OR (MH 

"Life Change Events+") ) 

AND MH suffering 

55 8 2 2 

PsycINFO 

2019-02-07 

 

Språk: engelska, 

publikations- 

datum senaste 10 

åren,  

peer reviewed 

((DE "Bereavement" OR 

DE "Grief"))  AND  (DE 

"Nurses") 

55 22 3 2 

PsycINFO 

2019-02-07 

 

Språk: engelska, 

publikations- 

datum senaste 10 

åren,  

peer reviewed 

(DE "Nurses" OR DE 

"Psychiatric Nurses" OR 

DE "Public Health Service 

Nurses" OR DE "School 

Nurses") AND (DE "Crisis 

Intervention" OR DE 

"Debriefing 

(Psychological)" OR DE 

"Suicide Prevention") 

40 20 9 5 

TOTALT  315 85 25 14 

 

Manuell sökning 

Som Forsberg och Wengström (2015) påpekar, kan manuell sökning genomföras för 

komplettering av datainsamlingen, vilket för den aktuella studien gav två artiklar med 

följande författare: Carlén och Bengtsson (2007) och Tofthagen, Talseth och Fagerström 
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(2014). Dessa återfanns i relevant litteratur samt som förslag vid artikelsökningar. När den 

manuella sökningen tillämpats utgjordes studien av totalt 16 artiklar. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen skedde, som Kristensson (2014) föreslår, i tre steg. När artikelsökning 

hade genomförts, skedde en gallring baserat på relevans utifrån artiklarnas titlar och 

abstrakt, samt i förhållande till syftet för denna studie. Detta förfarande stöds av 

Kristensson (2014) som presenterar en urvalsprocess för sortering av studier, som initieras 

med en grovsållning av funna artiklar. Initialt lästes abstrakt individuellt för att i nästa steg 

gemensamt välja ut vilka artiklar som ansågs lämpliga att läsa i fulltext. Därefter skedde 

ytterligare en gallring för att finna relevanta studier att inkludera. Studiernas resultat kunde 

inkludera en vid tolkning av kris och lidande, exempelvis artiklar som berörde suicid, sorg 

och palliativ vård. I dessa fall diskuterades studiernas relevans i förhållande till syftet, 

definitioner av kris och sorg, samt jämfördes därtill med klinisk tolkning av lidande av 

Ferrell och Coyle (2008a). Om kriterierna för kris eller lidande ansågs bli uppfyllda, 

inkluderades aktuella artiklar i resultatet.   

 

Genomgående skedde en noggrann dokumentation av databearbetningen, vilket 

Kristensson (2014) understryker betydelsen av. Slutligen gjordes en fördjupad 

genomläsning av artiklarna på egen hand, för att sedan analyseras tillsammans. Ytterligare 

avgränsning av urvalet skedde genom tydliga inklusions- och exklusionskriterier, vilket 

Kristensson (2014) rekommenderar. Valda artiklar genomgick en grundlig kritisk 

granskning för att utvärdera materialets kvalitet, mot bakgrund av Kristenssons (2014) 

resonemang. Utvärdering av kvaliteten genomfördes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (se Bilaga A) modifierad av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Intentionen med denna bedömning var att 

inkluderade artiklar skulle hålla hög eller medelhög kvalitet för att stärka studiens 

reliabilitet och validitet (Kristensson, 2014). Inkluderade 16 artiklar, varav 13 kvalitativa 

och tre kvantitativa studier, presenteras i en litteraturmatris (se Bilaga B). 

 

Dataanalys 

Resultatet i denna studie framställdes utifrån Kristenssons (2014) beskrivning av ett 

integrerat analysförfarande. Målsättningen med analysen var att återge artiklarnas resultat 

på ett väldisponerat och överskådligt sätt. Vidare genomförs denna typ av analys för att 

väva samman och strukturera resultatet. I skedet för analysen fanns en risk att analysen 

färgades av förförståelse i form av redan skapade referenser och fördomar (Kristensson, 

2014), vilket krävde en medvetenhet i analysförfarandet. Studien utgick från Kristenssons 

(2014) analysprocess, som även den sker stegvis. I det första steget lästes samtliga 

inkluderade artiklar individuellt för att sedan diskutera artiklarna gemensamt. Eventuella 

likheter och skillnader i studiernas resultat belystes. Vid denna genomgång återfanns 

meningsbärande enheter vilka skrevs upp på en whiteboard. Detta tydliggjorde 

återkommande enheter och mönster kunde således urskiljas. Därefter identifierades tydliga 

kategorier. Kristensson (2014) definierar kategorier som etiketter för relaterade resultat 

bland artiklarna. Avslutningsvis analyserades det underliggande innehållet i respektive 

kategori och integrerades vidare i löpande text. 
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Forskningsetiska överväganden 

Arbetet med studien präglades genomgående av ett etiskt förhållningssätt. Strävan var att 

artiklarna som låg till grund för resultatet har granskats av en etisk kommitté, alternativt 

där forskarna har presenterat etiska överväganden, något som Forsberg och Wengström 

(2015) förespråkar. De menar att litteraturöversikter bör genomgå etiska reflektioner vad 

gäller urval och redovisning av forskningsmaterial. Avsikten var att redogöra för resultat 

som både understödjer och försvagar problemformuleringen för denna studie, vilket 

Forsberg och Wengström (2015) förordar. 

 

I största möjliga utsträckning inkluderades artiklar som beaktar Helsingforsdeklarationen. 

Helsingforsdeklarationen är en samling etiska principer för medicinsk forskning som berör 

människor (World Medical Association, 2013). Helgesson (2015) menar att detta är en av 

de viktigaste forskningsetiska riktlinjerna. Dess främsta syfte är att skydda människor som 

deltar i forskning så att deras rättigheter inte åsidosätts till forskningens fördel. 

Deklarationen understryker vikten av informerat samtycke och att forskning som berör 

människor ska etikgranskas (Helgesson, 2015).     

 

För att undvika plagiering var strategin att vara mycket noggranna vid referat och citat, 

samt att lägga stor vikt vid en korrekt tolkning av tidigare forskningsmaterial. 

Helgesson (2015) framhåller plagiering som en forskningsetisk avvikelse där forskaren ger 

sken av att vara upphovsman till en text, som i själva verket har kopierats från tidigare 

forskning. Plagiering kan vara såväl medveten som omedveten, menar författaren. 

 

RESULTAT 

Resultatet baserades på 16 vetenskapliga artiklar, varav 13 var kvalitativa och tre 

kvantitativa. Samtliga artiklar presenteras i en litteraturmatris (se Bilaga B) och är 

markerade med en asterisk i referenslistan. Inkluderade studier utgick från sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av att möta patienter som befinner sig i kris utlöst av olika 

livshändelser. ”Kunskaper och erfarenheter” beskrev sjuksköterskors kunskapsbrist inom 

krishantering av patienter och värdet av erfarenheter, för att lindra patienters lidande. 

”Utmanande omvårdnadsarbete” innefattade sjuksköterskors komplexa yrkesroll och 

ansvar i krissituationer. ”Sjuksköterskors hanteringsstrategier” skildrade självinsikt, 

självreflektion, stöd samt hanteringsförmåga för arbete med patienter i kris. 

 

Kunskaper och erfarenheter 

Ett flertal studier bekräftade sjuksköterskors upplevda brist på kunskap i olika 

krissituationer (Hinderer, 2012; Johnson, 2015; Koukia, Madianos & Katostaras, 2009; 

Koukia, Mangoulia, Stathopoulos & Madianos, 2013; Mak, Chiang & Chui, 2013; Maree 

& Mulonda, 2016; Valente, 2010). Sjuksköterskor inom palliativ vård uttryckte i en studie 

att de upplevde avsaknad av kvalifikationer för att ge god omvårdnad vid sorg (Johnson, 

2015). Därtill framkom det i en annan studie att sjuksköterskor på en akutmottagning, som 

fått genomgå en kortare utbildning i självmordsprevention, önskade ytterligare utbildning 

för att kunna erbjuda en god omvårdnad av suicidbenägna patienter (Kishi et al., 2014). I 

en studie av Koukia et al. (2013) uttryckte sjuksköterskorna att rådgivning och stöd till 

patienter i kritiska lägen tillämpades regelbundet, trots att de inte hade fått någon 

utbildning i kommunikation inom ramen för rådgivning. Samtidigt bedömde de deltagande 

sjuksköterskorna att rådgivning inte var en omvårdnadsåtgärd inom sjuksköterskors 
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yrkesroll. Även i en tidigare studie av Koukia et al. (2009) framgick det att 

sjuksköterskorna ombads hantera särskilda terapeutiska insatser, trots att de inte hade 

erhållit någon utbildning i ämnet. I studien av Maree och Mulonda (2016) framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde en brist på utbildning, vilket sjuksköterskorna ansåg bidra till 

negativa erfarenheter och därmed bedömdes vara ogynnsamt för vårdkvaliteten. Kishi et al. 

(2014) undersökte sjuksköterskors attityd gentemot suicidala patienter, före och efter 

genomgången utbildning i självmordsprevention med fokus på omedelbar krishantering. 

Attityden till patienterna förbättrades markant efter genomgången utbildning då deras 

förståelse och motivation till att ge god omvårdnad ökade, vilket medförde en förbättrad 

vårdkvalitet. Det kunde konstateras att sjuksköterskorna på akutmottagningen hade en 

betydande roll för hur den suicidala krisen kunde utvecklas. I studien om 

självmordsprevention av Valente (2012) framkom det att 82,2 procent av sjuksköterskorna 

såg en uttryckt dödsönskan som en stark riskfaktor för självmord. En mindre andel om 13-

16 procent uppgav att de beaktade demografiska faktorer som kön, ålder och etnicitet som 

riskfyllda faktorer. Detta betraktades i studien som ett allvarligt resultat då vita, äldre män 

var de som begick allra flest självmord med dödlig utgång. Därutöver påpekades det att 83 

procent av sjuksköterskorna inte utvärderade självmordsrisken överhuvudtaget. Resultatet 

visade ett tydligt behov av ökad kunskap hos sjuksköterskorna. 

 

Det kunde i två studier påvisas att det fanns ett behov av att kontinuerligt utbilda sig i 

hantering av sorg och förlust för sjuksköterskor inom palliativ vård, med intentionen att 

befrämja kvaliteten i omvårdnaden (Hinderer, 2012; Johnson, 2015). Behovet av kunskap 

om hanteringsstrategier kunde även visas gälla för sjuksköterskors upplevelser och de 

känslor som kan uppstå vid vård av döende patienter och deras familjer (Koukia et al., 

2013). Resultatet i studien av Koukia et al. (2013) beskrev vidare att det fanns ett behov för 

sjuksköterskor att utbildas i såväl krishantering generellt som i specifika tekniker, som 

KBT-inriktade omvårdnadsåtgärder och andra lösningsfokuserade åtgärder. Både i Koukia 

et al. (2009) och i Koukia et al. (2013) uttrycktes en avsaknad av specifika riktlinjer för 

omvårdnadsarbetet i en krissituation, för att sjuksköterskor skulle känna sig säkra i sin 

yrkesroll. I en studie om självmordsprevention av Valente (2012) föreslogs utbildning, 

färdighetsträning samt kompetensutveckling, för att minska den konstaterade 

kunskapsbristen hos sjuksköterskorna. Dessutom ansågs det möjligt att reducera 

vårdkostnader förknippade med suicid, genom att sjuksköterskor erbjöds mer kunskap 

inom problemområdet (Valente, 2012).  

 

I en studie av Barrere och Durkin (2014) konstaterade de deltagande sjuksköterskorna att 

vård av lidande patienter i livets slutskede inte kan läras ut, utan behöver upplevas för att 

förstås på djupet. De menade fortsättningsvis att erfarenhet gav dem ett stärkt 

självförtroende i omvårdnadsarbetet med döende patienter. Denna erfarenhet stöddes av 

Johnson (2015) där sjuksköterskorna i studien hävdade att erfarenhet är lika värdefullt för 

arbetet som utbildning. De ansåg därtill att erfarenhet och övning gav dem ökat 

självförtroende och därmed förutsättningar att kunna ge en högre kvalitet i omvårdnaden. 

Vidare ansågs egen upplevd erfarenhet av sorg öka sjuksköterskornas upplevelse av empati 

för patienterna. Enligt studien gav teoretisk kunskap om sorg sjuksköterskorna stöd i 

omvårdnadsarbetet, men ansågs inte kunna förbereda dem på varje enskild situation. 

Vidare förklarade sjuksköterskorna att erfarenhet gav dem klarhet i hur de ska hantera 

svåra situationer (Johnson, 2015). Koukia et al. (2009) påvisade i sin studie att 79,6 

procent av sjuksköterskorna som deltog, baserade sina arbetsinsatser på erfarenheter i 

mötet med en patient i en kritisk situation. Det poängterades att det är av värde för 

sjuksköterskor att basera sina insatser i omvårdnadsarbetet genom en kombination av 
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riktlinjer, erfarenhet samt kliniskt omdöme.  

 

Utmanande omvårdnadsarbete 

I flera av studierna beskrev sjuksköterskorna omvårdnadsarbetet med lidande patienter i 

kris som utmanande (Barrere & Durkin, 2014; Daines et al., 2013; Hinderer, 2012; Koukia 

et al., 2013; Maree & Mulonda, 2016; Tofthagen et al., 2014). I studien av Koukia et al. 

(2009) framkom det att 77,7 procent av de 103 deltagande sjuksköterskorna föredrog att 

inte ingripa i kritiska situationer. Orsaken var sjuksköterskornas brist på rättslig autonomi, 

varpå deras omvårdnadsåtgärder inte skulle ha något juridiskt stöd. Studien visade även att 

majoriteten av sjuksköterskorna i krissituationer tenderade att lämna över ansvaret till 

läkare innan någon omvårdnadsåtgärd genomfördes. Resultatet i studien genomförd av 

Johnson (2015) visade att sjuksköterskorna upplevde omvårdnad vid kritiska 

sorgereaktioner som utmanande, uttröttande, tidskrävande och stressande. 

Sjuksköterskorna underströk att omvårdnad vid sorg var viktigt men upplevde liksom i 

studierna av Koukia et al. (2009) och Koukia et al. (2013) att de var tvungna att lämna över 

uppgiften till mer kvalificerad och erfaren personal. Resultatet från två av studierna 

påvisade hur sjuksköterskor upplevde utmaningar i omvårdnadsarbetet med lidande 

patienter, i form av psykisk påfrestning och ångest (Hinderer, 2012; Maree & Mulonda, 

2016). Maree och Mulonda (2016) visade dock att goda relationer etablerade mellan 

sjuksköterska och patient, samt sjuksköterskors förmåga att öka patienters livskvalitet, 

vägde upp för de negativa utmaningarna och frustrationer som sjuksköterskorna fick 

uppleva. 

 

En annan betydande utmaning i sjuksköterskors omvårdnadsarbete var relationen mellan 

sjuksköterska och patient och/eller anhörig (Barrere & Durkin, 2014; Hinderer, 2012; 

Koukia et al., 2013; Tofthagen et al., 2014). Resultatet i studien av Koukia et al. (2013) 

visade hur interaktionen mellan sjuksköterska och patient kunde hindras då 

sjuksköterskorna sällan gavs ostörd tid tillsammans med patienten. Sjuksköterskor i 

studien av Maree och Mulonda (2016) beskrev nämligen de positiva erfarenheter som 

upplevdes vid terapeutiska relationer med lidande patienter inom cancervård. I en annan 

studie beskrev sjuksköterskor hur svårt och stressande det var att möta patienter och 

familjer som inte kunde acceptera döden och inse att döden är oundviklig (Hinderer, 2012). 

Sjuksköterskor i studien av Barrere och Durkin (2014) berättade att en utmaning kunde 

vara att inneha rollen som förespråkare för patienter och deras familjer, samtidigt som 

sjuksköterskor förväntades skapa bra förutsättningar för patienten i livets slutskede. En 

studie visade att sjuksköterskor snarare upplevde samarbetet med familjer som en tillgång, 

än en utmaning, i mötet med den krisdrabbade patienten (Begum & Riordan, 2016). Dock 

sågs svårigheter att koordinera önskemål mellan olika parter i flera studier (Daines et al., 

2013; Mak et al., 2013). Daines et al. (2013) uttryckte att det ställdes höga krav på 

sjuksköterskor att samordna kommunikationen mellan olika parter så som patient, 

vårdgivare, team och specialister.   

 

Teamarbete beskrevs som utmanande i flera studier, där sjuksköterskor bland annat 

uttryckte ett behov av högre autonomi när akuta krissituationer uppstod och att det fanns 

problem kring ansvarsskyldighet och konflikter mellan olika vårdprofessioner (Koukia et 

al., 2009; Koukia et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde bristande stöd från 

chefssjuksköterska och läkare, vilket resulterade i att majoriteten av sjuksköterskorna var 

ovilliga att kontakta jourhavande chefssjuksköterska vid krissituationer och föredrog 

istället att kontakta jourhavande psykiatriker (Koukia et al., 2009). Vidare påpekade 
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sjuksköterskorna att läkarna ofta lämnade avdelningen utan tydliga instruktioner kring 

hantering av en kritisk situation. Mot bakgrund av detta upplevde sjuksköterskorna en 

känsla av förvirring, otillräcklighet och hopplöshet. Denna upplevelse hos sjuksköterskor 

framkom även i den uppföljande studien av Koukia et al. (2013). Här beskrev 

sjuksköterskorna även att läkarnas sätt att arbeta skiljde sig från sjuksköterskornas, där 

terapeutiska omvårdnadsåtgärder kunde motsätta sig läkarens åtgärder. Detta kunde skapa 

hinder i sjuksköterskornas arbete och innebar en risk för att konflikter uppstod mellan 

professionerna. Sjuksköterskorna som deltog i studierna av Daines et al. (2013) och 

Johnson (2015) underströk betydelsen av att arbeta tvärvetenskapligt i teamet och att 

samarbeta samt utbyta erfarenheter. Detta upplevde sjuksköterskorna som stödjande och 

resulterade i ett bättre omvårdnadsarbete. I studien av Begum och Riordan (2016) framkom 

det att sjuksköterskorna efterfrågade ökad förståelse för deras yrkesroll bland övrig 

vårdpersonal. Vidare menade distriktssjuksköterskor i en annan studie att erfarenhet 

genererade ökad medvetenhet och kunskap om andra professioner (Johnson, 2015). 

Däremot framkom det att andra vårdprofessioner ofta backade undan i mer kritiska 

situationer då distriktssjuksköterskor redan var involverade. Detta trots att 

distriktssjuksköterskorna inte kände sig fullt kvalificerade i vård vid sorg hos patienter och 

deras familjer.  

 

Flera studier belyste den viktiga och ansvarsfulla roll som sjuksköterskor har (Begum & 

Riordan, 2016; Daines et al., 2013; Johnson, 2015). I sin studie framhöll Leung et al. 

(2012) att sjuksköterskor upplevde sitt arbete som meningsfullt när de engagerade sig i 

patienters lidande. Genom sitt engagemang kunde sjuksköterskor lättare motivera patienter 

till dialog och därigenom hjälpa dem att finna mening och hopp i svåra situationer. 

Engagemanget bidrog även till stark empati och förståelse för patienten. Sjuksköterskor 

förklarade i en annan studie att de genom sitt omvårdnadsarbete kunde skapa en unik 

relation med patienten, samt kände sig privilegierade att få delta i patientens vård och 

befinna sig i en position där patienten anförtrodde sig till sjuksköterskan (Daines et al., 

2013). I studien av Begum och Riordan (2016) upplevde sjuksköterskorna som arbetade 

som så kallade ”gatekeepers” (med ansvar att bedöma vilka patienter som är i behov av 

sjukhusvård) att deras yrkesroll och förmåga att hantera kriser var unik och den bäst 

lämpade för krissituationer. Sjuksköterskorna uttryckte en tilltro, autonomi och ett ansvar 

inför de sakkunniga beslut som yrkesrollen innefattade. De påpekade däremot att deras 

arbete var utmanande och riskfyllt, där de upplevde en press att balansera risken för 

patienter att vara kvar i hemmet mot att de fick åka till sjukhus. 

 

I resultaten återfanns olika åtgärder som sjuksköterskorna tillämpade för lindring av 

lidande i krissituationer. Vid våldsamma situationer samt vid självskadebeteende, var 

kontakt med psykiatriker den primära åtgärden, varefter säkerhetsåtgärder tillämpades som 

exempelvis bältesläggning (Koukia et al., 2009; Koukia et al., 2013). För kritiska 

situationer med ihållande sömnsvårigheter uppgav merparten av sjuksköterskorna i 

studierna att de skulle erbjuda medicinering, alternativt ge stöd i form av samtal. Tofthagen 

et al. (2014) belyste att sjuksköterskorna i samråd med läkare utvärderade huruvida 

medicinering kunde tillämpas för att lindra patienters lidande i svåra lägen. Dock ansåg 

sjuksköterskorna att medicinering emellanåt kunde vidtas oftare än nödvändigt. Däremot 

valde majoriteten av sjuksköterskorna i studierna av Koukia et al. (2009) och Koukia et al. 

(2013) att bemöta patienter med akut ångest, oro, rastlöshet, störande beteende och 

provokativ attityd med rådgivande och stödjande samtal. Vid rådgivning betonades vikten 

av att lyssna in och bekräfta patientens känslor, erbjuda stöd, utforma hanteringsstrategier, 

samt att diskutera patientens kritiska situation (Koukia et al., 2013). I Barrere och Durkins 
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(2014) studie accentuerade sjuksköterskorna betydelsen av närvaro, lyhördhet och ett 

aktivt lyssnande i dialogen med patienten under vård i livets slutskede. Närvaro var en 

aspekt som återkom i ytterligare en studie av Furingsten, Sjögren och Forsner (2015). På 

den akut pediatriska avdelningen där studien genomfördes, uppgav sjuksköterskorna att 

närvaro sågs som en nödvändig del i vården av ett döende barn. I studien av Tofthagen et 

al. (2014) ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att arbeta med en öppen och fördomsfri 

attityd gentemot patienter, med målsättningen att skapa förtroende och en dialog där 

patienter kunde känna sig bemötta med acceptans. Carlén och Bengtsson (2007) beskrev 

att lindring av lidande kunde ske genom att få patienten att bli medveten om sina känslor 

och tillsammans med sjuksköterskan sätta ord på lidandet, för att göra det uthärdligt.  

 

I studien av Tofthagen et al. (2014) påvisade sjuksköterskorna på en akutpsykiatrisk 

avdelning, hur de försökte förstå vem människan var bakom den lidande patienten. 

Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att arbeta med ett reflektivt 

förhållningssätt blev belysta i studien av Carlén och Bengtsson (2007). När 

sjuksköterskorna fick möjlighet att reflektera över de självmordsbenägna patienternas 

situation, ansåg sjuksköterskorna att de fick en större förståelse för patienternas lidande. 

Reflektion och utvärdering i det dagliga omvårdnadsarbetet gav sjuksköterskorna 

möjlighet att lindra patienternas lidande. I studien beskrev sjuksköterskorna olika tecken på 

lidande som de kunde se hos patienterna. Dessa uttrycktes som meningslöshet, hopplöshet 

och en känsla av att sakna kontroll. Sjuksköterskorna i studien av Tofthagen et al. (2014) 

arbetade med att förmedla hopp till patienterna, så att de kunde ges möjlighet att 

rekonstruera sin identitet och finna sina styrkor. Förmedling av hopp ansågs vara ett sätt att 

få patienterna att känna sig bekräftade och stöttade i den utsatta situationen. 

 

Sjuksköterskors hanteringsstrategier 

Sjuksköterskors egen hanteringsförmåga i mötet av patienter i kris framkom i ett flertal av 

studierna (Barrere & Durkin, 2014; Carlén & Bengtsson, 2007; Furingsten et al., 2015; 

Hinderer, 2012; Leung et al., 2012; Mak et al., 2013; Wenzel, Shaha, Klimmek & Krumm, 

2011). Det beskrevs bland annat hur viktigt det är för sjuksköterskor att ha en balans 

mellan professionellt och personligt engagemang (Barrere & Durkin, 2014; Leung et al., 

2012). Sjuksköterskor poängterade värdet av att lära sig att vårda och visa medkännande, 

utan att bli för emotionellt involverade (Barrere & Durkin, 2014; Johnson, 2015). Även 

resultatet i studien genomförd av Mak et al. (2013) berörde sjuksköterskors 

hanteringsförmåga vid vård av döende patienter och deras familjer. En sjuksköterska i 

denna studie uppgav att de brukar tillämpa ett kognitivt förhållningssätt för att själva må 

bättre i sitt arbete, då de exempelvis försöker se situationer från familjernas perspektiv. En 

annan sjuksköterska i studien beskrev att hon däremot väljer att undvika känslosamma 

situationer med patienter och deras familjer, för att kunna koppla bort sina egna 

känslomässiga reaktioner. På så sätt kunde hon klara av omvårdnaden av patienter i livets 

slutskede. I studien av Hinderer (2012) menade sjuksköterskorna att de emellanåt var 

tvungna att distansera sig emotionellt för att ha kraft att arbeta med palliativ vård 

långsiktigt. Även inom psykiatrisk omvårdnad upplevdes det viktigt för sjuksköterskorna 

att hålla en känslomässig distans mellan sig själv och patienterna (Carlén & Bengtsson, 

2007). Denna hanteringsförmåga förstärktes genom att sjuksköterskorna satte ”etiketter” på 

patienterna utifrån deras psykiatriska diagnoser och på så vis kunde distansera sig i sin 

relation till patienterna.  
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Flera av studierna uppmärksammade vikten av sjuksköterskors självinsikt och 

självreflektion som ett sätt att hantera såväl eget som patienters lidande i krissituationer 

(Carlén & Bengtsson, 2007; Furingsten et al., 2015; Hinderer, 2012, Leung et al., 2012; 

Mak et al., 2013). I studien av Furingsten et al. (2015) visade resultatet att självkännedom 

var en väsentlig förutsättning för sjuksköterskor för att kunna hantera kritiska situationer i 

form av vård av barn i livets slutskede. Sjuksköterskorna som deltog i studien uppgav att 

det krävdes en medvetenhet kring sina egna behov, styrkor och begränsningar, samt att 

kunna balansera sina egna känslor och bearbeta sin egen rädsla inför döden. Detta 

medförde både en personlig och professionell tillväxt för sjuksköterskorna. I en annan 

studie poängterade sjuksköterskorna att det krävdes en acceptans kring det faktum att 

döden är en naturlig del av livet (Hinderer, 2012). Denna acceptans sågs som en 

förutsättning för att kunna ge god omvårdnad. Även i studien av Leung et al. (2012) 

framkom betydelsen av sjuksköterskors medvetenhet kring en gemensam dödlighet, där 

sjuksköterskorna uppgav en känsla av ökad empati och en starkare relation med sina 

patienter som en följd av denna självinsikt. Resultatet i studierna av Carlén och Bengtsson 

(2007) och Mak et al. (2013) beskrev på liknande sätt vikten av sjuksköterskors 

självreflektion i omvårdnadsrollen hos svårt sjuka patienter. Reflektion kring personliga 

erfarenheter kunde vägleda sjuksköterskorna i omvårdnadsarbetet och de fick därigenom 

en ökad medvetenhet kring sitt ansvar i rollen som sjuksköterska.  

 

Ett flertal studier konstaterade att det är nödvändigt att sjuksköterskor fick stöd från 

kollegor för att finna hanteringsstrategier vid kritiska situationer (Furingsten et al., 2015; 

Hinderer, 2012; Wenzel et al., 2011). Furingsten et al. (2015) beskrev att sjuksköterskor 

behövde stöd och avlastning från kollegor för att kunna genomgå ibland nästintill 

outhärdliga situationer. Sjuksköterskor som deltog i studien såg emotionell smärta och 

lidande som en börda som medföljde omvårdnad. Dock kunde bördan lättas genom en 

atmosfär präglad av ömsesidigt stöd från kollegor, samt tid att fokusera på patientens 

behov. I motsats till detta framkom det i en annan studie av Wenzel et al. (2011), att 

sjuksköterskor ansåg att brist på tid för att reflektera kring problem istället kunde vara en 

fördel och därigenom stödja sjuksköterskors hanteringsförmåga. Sjuksköterskor i samma 

studie uppgav att de utövade andra hanteringsstrategier som debriefing, religion, 

sportaktiviteter eller avslappningsövningar. 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Resultatet från studierna gav en bred grund för att besvara syftet. Vid analys av resultatet 

kunde tre kategorier urskiljas: ”Kunskaper och erfarenheter”, ”Utmanande 

omvårdnadsarbete” samt ”Sjuksköterskors hanteringsstrategier”. Likheter bland resultaten 

var påtagliga, trots att studierna genomfördes inom ett flertal olika vårdkontexter. 

 

Flertalet sjuksköterskor i studierna upplevde kunskapsbrist gällande krishantering för 

lidande patienter, vilket framkom i olika områden som akutsjukvård, psykiatrisk vård, 

distriktssjukvård, onkologisk vård samt palliativ vård. Anmärkningsvärt är att 

sjuksköterskor inte ansåg att rådgivning är en omvårdnadsåtgärd, trots att detta krävdes i 

arbetet. Det är intressant att den upplevda kunskapsbristen hos sjuksköterskor var påtaglig, 

då det är en vanligt förekommande situation för sjuksköterskor att möta patienter i akut 

kris. Sjuksköterskor möter patienter i kris på många olika platser och vid många olika 

tillfällen i omvårdnadsarbetet (Cullberg, 2006; Parsons, 2003). Denna brist på kunskap 
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inom krishantering påvisas även inom psykiatrisk katastrofvård (Everly, Barnett, Sperry & 

Links, 2010). Trots att sjuksköterskor utgör en mycket stor del av all vårdpersonal, erhålls 

inte någon utbildning i hantering av kriser i traumatiska händelser och katastrofer. 

Konsekvenserna av detta anses i studien som potentiellt skadliga för patienter.  

 

Erfarenheter från såväl arbete som privat, värdesattes i många situationer där riktlinjer 

saknas för krishantering. När sorgen kommer, ofta plötsligt och oförväntat, menar James 

och Friedman (2008) att människor vanligtvis står handfallna inför att hantera situationen. 

Då kan det vara motiverat för sjuksköterskor att arbeta enligt tydliga, evidensbaserade 

direktiv som kan vägleda patienten och ge stöd i en svår kris. Detta på grund av att det kan 

anses sårbart att nästintill endast förlita sig på egna, eller arbetsrelaterade erfarenheter.  

 

Arman (2017) efterlyser regelbunden kunskapsutveckling hos vårdpersonal för att på ett 

konstruktivt sätt bemöta människor som lider. Detta stöds även i en av studierna om 

självmordsprevention, som rekommenderade utbildning, färdighetsträning och 

kompetensutveckling för att råda bot på kunskapsbristen som sjuksköterskorna i studien 

erfar. Dessutom är det i linje med en av sjuksköterskors kärnkompetenser, där arbete med 

förbättringskunskap för att säkra kvaliteten inom vården (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014), betonas för att trygga patienters vård. Vikten av kompetens för att identifiera 

lidande var påtaglig i en av studierna där sjuksköterskor bedömdes ha en avgörande roll för 

utfallet i suicidala kriser. Ökad empati, motivation och förståelse för patienterna kunde 

konstateras efter genomförd utbildning. Däremot framkom det att sjuksköterskor med 

bristande utbildning upplevde negativa erfarenheter, vilket medförde att kvaliteten i 

omvårdnaden försämrades. Detta tyder på att det kan finnas samband mellan 

sjuksköterskornas faktiska utbildning, deras upplevda känsla av kunskap och motivation 

för att förstå och att blicka in i patienternas lidande i svåra situationer. Everly et al. (2010) 

konstaterar att sjuksköterskor har en positiv påverkan på utfallet hos patienter som 

genomgått trauman och kriser, med färre efterföljande komplikationer och mindre 

dödlighet. Sjuksköterskor anses i studien vara en förbisedd, men väsentlig resurs i vården 

för att stödja patienter i kritiska lägen. De argumenterar för att sjuksköterskors utökade 

kunskaper skulle kunna bidra till en begränsning av psykosociala följdsjukdomar. 

 

Vid genomgång av resultaten har inga vetenskapliga artiklar redogjort för 

sjuksköterskornas erfarenheter kring kunskaper om krisprocesser, lidandets faser eller 

insikter i teorier, som Dual-Process Theory. Sjuksköterskors insikter i vad människor i kris 

genomgår, kan anses vara avgörande för att upptäcka tecken på lidande. Meningslöshet, 

hopplöshet, en känsla av att sakna kontroll samt andra former av lidande framkom i 

resultatet. Dessa tecken på lidande kan betraktas som sammanfallande med kriterierna i 

definitionen av lidande för klinisk tolkning (Ferrell & Coyle, 2008a). Vid omvårdnad av 

patienter med cancer beskrev majoriteten av sjuksköterskorna en uttryckt dödsönskan som 

en tydlig riskfaktor för att patienten ska begå självmord. Detta kan ses som en avsaknad av 

hanteringsförmåga, flerdimensionell ångest, smärta, hopplöshet, rädsla och oro – alla delar 

av den kliniska tolkningen av lidande (Ferrell & Coyle, 2008a). Sjuksköterskorna i en 

studie uppvisade okunskap om riskfaktorer för suicid baserade på demografiska faktorer, 

som ålder, etnicitet och kön. Faran var då att äldre, vita män, som innehar en hög risk för 

att begå självmord, förbisågs på grund av denna kunskapsbrist. Det kan anses 

anmärkningsvärt att en stor del av sjuksköterskorna i studien inte heller övervägde 

suicidrisken överhuvudtaget. Ett verktyg efterfrågades därför för att bedöma suicidrisken, 

en ökad kompetens generellt och en ökad grad av teamarbete. I detta sammanhang skulle 

en klinisk definition av lidande som den presenterad av Ferrell och Coyle (2008a) kunna 
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vara tillämplig, men påvisligen i behov av komplettering med annan kunskap, som 

exempelvis de demografiska faktorerna. Om kunskap förbises i mötet med patienter i kris 

kan det finnas risk för allvarliga konsekvenser för både den enskilde individen, anhöriga 

och samhället. Ökad kunskap ansågs även kunna minska vårdkostnader. Everly et al. 

(2010) förespråkar ”psykologisk första hjälpen” (psychological first aid, PFA) som en 

omedelbar åtgärd i kriser och trauman för att minska risken för psykologiska skador som 

exempelvis posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression och självmord. PFA jämförs 

med HLR (hjärt- och lungräddning) och framställs som minst lika viktigt för 

sjuksköterskor att behärska. Ett flertal internationella och nationella expertgrupper, som 

Inter-Agency Standing Committee (IASC), the Sphere Project samt World Health 

Organization (WHO), har rekommenderat PFA till människor i ett akut skede vid extrema 

krissituationer (WHO, 2011). Genom PFA kan sjuksköterskor erbjuda patienter säkerhet, 

lugn, en känsla av samhörighet och hopp. Det innebär även att göra en bedömning av 

patientens grundläggande behov, stärka patientens förmåga till återhämtning och inte minst 

tillhandahålla ett reflektivt lyssnande (Everly et al., 2010).      

 

Sjuksköterskor uttryckte vikten av ett reflektivt förhållningssätt för att få en djupare 

förståelse i patienters lidande, samt underlätta för patienten att verbalisera sin ångest. Då 

den lidande människan ofta bär all smärta på egen hand, benämns detta 

isolering/ensamhet/depression i den kliniska definitionen för lidande (Ferrell & Coyle, 

2008a). För att lindra lidandet kan sjuksköterskor, genom reflektivt förhållningssätt, hjälpa 

patienten att sätta ord på sina känslor. Arman et al. (2002) menar att lidande uttrycks i 

relation till andra människor och kan i relationen skapas, förstärkas eller lindras. Lidandet 

skapas genom att människor inte kan vara sig själva, det förstärks när människor inte 

upplever sig sedda eller när de blir kränkta. Lindring av lidandet kan däremot uppnås 

genom att vårdpersonal visar styrka, medlidande och mod i relationen till patienterna.  

 

Sjuksköterskors kunskaper om krisprocesser kan med fördel stärkas för att identifiera 

tecken på lidande. Även förståelse för att krisbegreppet har utvecklats inom det teoretiska 

området och att det nu argumenteras för att kriser och sorg bör betraktas (Carr, 2010) med 

hjälp av teorin Dual-Process Theory/Model av Stroebe och Schut (1999). Enligt denna 

teori kan människor befinna sig i varierande, pendlande tillstånd som utmärks av att vara 

inriktade på ömsom förlust, ömsom återuppbyggnad och därigenom finna ett sätt att 

hantera sin tillvaro. I en rationell omtolkning av Dual-Process Theory ifrågasätter Milli, 

Lieder och Griffiths (2018) om tillstånden i teorin bara är två, eller om de utgörs av fler. 

De anser inte att de två tillstånden är godtyckliga eller irrationella, men att teorin kan vara 

resultatet av en kompromiss. Deras undersökning visar att det optimala antalet tillstånd för 

teorin beror på den omgivande miljön som människor befinner sig i. I en dynamisk miljö 

finns utmaningar i att definiera vilket tillstånd som är aktiverat hos människor (Milli et al., 

2018). Med en uppdaterad kunskap och inblick i denna teori skulle sjuksköterskor få en 

större förståelse för att patienter kan ge uttryck för sorg, samtidigt som de bearbetar och 

rekonstruerar sin värld. 

 

Utmanande omvårdnadsarbete problematiserades i flera av studierna vid sjuksköterskors 

hantering av lidande och kris. Sjuksköterskors erfarenheter skildrade utmanande 

upplevelser på grund av stress, tidspress, psykisk påfrestning och ångest. Detta kan, 

tillsammans med kunskapsbrist samt brist på rättslig autonomi, förklara den motvilja 

sjuksköterskor beskrev inför att hantera krissituationer. Ytterligare en aspekt som kunde 

tillföra utmaningar i omvårdnadsarbetet var relationen mellan sjuksköterska/patient och 

sjuksköterska/anhörig. Sjuksköterskor upplevde att det kunde vara svårt att tillgodose alla 



Arbetsmaterial, får ej kopieras  19 

 

parters önskemål. Relationerna kunde vara problemfyllda och försvåra hantering av 

krissituationer och omvårdnaden för att lindra patientens lidande. Å andra sidan ansågs 

goda relationer kunna stärka såväl sjuksköterskors omvårdnadsarbete, som anhörigas 

situation och patienters hanteringsförmåga. Relationen mellan sjuksköterska och patient 

blir än mer viktig i en krissituation. Som Arman (2017) förklarar ger samspelet mellan den 

lidande patienten och, i detta fall sjuksköterskan, en kraft hos patienten att ta sig vidare i 

livet. Detta är linje med Cullbergs (2009) förklaring där krisstödet bör syfta till att stärka 

människans egna resurser att läka och lindra lidande, med målsättningen att föra 

krisutvecklingen i en konstruktiv riktning. Om sjuksköterskor inte ger patienter det krisstöd 

som krävs eller ger patienter utrymme att sörja, kan detta resultera i psykisk ohälsa 

(Brenner et al., 2016; Lundmark, 2017).  

 

Teamarbete är ett viktigt diskussionsområde, framförallt då det är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Berlin, 2013), vilket även framkom i flertalet av studierna. Det var 

märkbart att bristande teamarbete resulterade i utmanande omvårdnadsarbete. 

Sjuksköterskor upplevde då förvirring, otillräcklighet och hopplöshet. Därtill upplevdes 

problem kring ansvarsskyldighet och högre behov av autonomi. Konflikter mellan olika 

vårdprofessioner uppstod på grund av olika arbetssätt. Berlin (2013) menar att det kan vara 

besvärligt när olika vårdprofessioner har olika uppfattning om hur en situation ska 

hanteras. Det kan ses som kontraproduktivt att i en krissituation arbeta ensidigt och hävda 

sin autonomi, då teamarbete blir än viktigare i dessa krävande lägen. För att skapa ett väl 

fungerande teamarbete behövs en optimal integrering mellan respektive part i teamet och 

ett givande utbyte kan erhållas (Berlin, 2013). Detta samarbete och utbyte framkom i två 

studier där sjuksköterskor betonade vikten av ett tvärvetenskapligt teamarbete och utbyte 

av erfarenheter. Sjuksköterskorna fann stöd i teamarbetet och uppgav att omvårdnaden 

blev bättre. En accepterande och tolerant attityd gentemot varje part inom teamet är en 

nödvändig grund för ett gott teamarbete (Berlin, 2013). Personalen ska således kunna 

inspireras, delge sina tankar och idéer, samt få mod att korsa professionella gränser. Ett väl 

fungerande tvärprofessionellt och tvärdisciplinärt samarbete kan främja sjuksköterskors 

yrkesroll, framförallt vid de allvarligare krisreaktionerna som kräver en större insats från 

vården.  

 

Liksom Arman (2017) påvisar, har lidande en mörk innebörd och sjuksköterskor kan 

därför agera avståndstagande gentemot lidande patienter eftersom starka känslor kan 

uppstå hos sjuksköterskorna. Balans mellan professionellt och personligt engagemang och 

att således kunna visa empati men samtidigt inte bli för emotionellt involverad, framkom 

tydligt i artiklarnas resultat. Sjuksköterskor uppgav en undvikande och distanserande 

strategi som ett sätt att känslomässigt kunna hantera krissituationer och klara av 

omvårdnadsarbetet. Denna hanteringsstrategi kan i sin tur leda till att patientens lidande 

förstärks och vårdlidande uppstår. Resultatet i en studie av Dahlberg (2002) visar hur 

vårdpersonal inte ser patienters lidande, vilket medför att patienten upplever att de inte får 

ta del av och påverka, sin egen hälsoprocess. Det är viktigt att den som vårdar bearbetar sitt 

eget lidande och sina egna bekymmer, för att inte riskera att överföra sina känslor till 

patienten så att vårdarens lidande blir patientens. Vårdlidande skildras tydligt i studien av 

Arman et al. (2002), där patienternas lidande ökade genom vårdpersonalens oförmåga att 

se och förstå patienterna som hela personer med känslor och tankar. Patienterna beskrev att 

de fick acceptabel somatisk vård, men deras behov av emotionell vård och uppmärksamhet 

var i princip oändligt. Patient och sjuksköterska befann sig i olika livsvärldar varpå 

kommunikationssvårigheter uppstod och lidandet förvärrades. Patienters 

livsvärldsperspektiv beskrevs omfatta existens, liv och död, medan sjuksköterskors 
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perspektiv fokuserade på att behandla den fysiska kroppen utifrån ett biomedicinskt 

perspektiv. Utöver vårdlidande framkom även fenomenet dubbelt lidande, vilket uppstår 

när patienter upplever lidande relaterat till sjukhusvistelsen, utöver lidandet i sin sjukdom. 

Studier visade att sjuksköterskor upplevde sig fylla en avgörande och ansvarsfull funktion 

gentemot patienten i samband med kritiska situationer. Detta är intressant eftersom det 

samtidigt har framkommit att många sjuksköterskor uttryckte en kunskapsbrist och ovilja 

att hantera patienters lidande i kris. Utifrån patienters perspektiv blir det i studierna av 

Arman et al. (2002) och Dahlberg (2002) tydligt att sjuksköterskorna inte tycks ha den 

förmåga som krävs för att lindra patientens emotionella lidande. Sjuksköterskor verkar 

heller inte vara medvetna om det vårdlidande som de tycks åsamka. 

 

Sjuksköterskors självinsikt och självreflektion ansågs väsentligt för att undvika eget 

lidande vid möte av patienter i kris, samt för att kunna ge god omvårdnad i dessa lägen. 

Emotionell smärta och lidande ansågs vara en förväntad börda som kommer med 

omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor som engagerade sig i patienters lidande visade sig dock 

stärkas i sina egna rädslor och existentiella tankar. Detta uppgavs i sin tur underlätta dialog 

och chans att förmedla hopp och mening till patienten. Ferrell och Coyle (2008b) menar att 

sjuksköterskan i sin närvaro och delaktighet i lidandet, kan stödja patientens resurser i att 

finna mening i ett krisläge. Sjuksköterskors hanteringsförmåga kunde förbättras genom att 

se krissituationer utifrån den drabbades perspektiv samt att vara närvarande och inneha god 

självkännedom. Everly et al. (2010) menar att ”psykologisk första hjälpen” (PFA) inte bara 

skulle gagna patienter i kris, utan även sjuksköterskorna själva som dagligen erfar 

traumatiska, stressande och svåra situationer i sitt arbete. Möjligheten att få stöd från 

kollegor var viktigt för att känslomässigt kunna hantera krissituationer. Honkavuo och 

Lindström (2014) poängterar i sin studie att chefssjuksköterskor har ett stort ansvar 

beträffande stöd till sjuksköterskor, varpå de genom stödjande insatser kan minska 

sjuksköterskors lidande. Viktigt stöd från chefssjuksköterskor ansågs vara visad förståelse, 

sympatisk attityd, personlighet, förmåga att reflektera, samt etiska värderingar. 

Självreflektion och kollegialt stöd borde vara en självklarhet för vårdpersonal på varje 

vårdarbetsplats. Däremot kan det vara av stor vikt att de tvärprofessionella team som möter 

patienter i akut kris erhåller professionell handledning av psykolog eller psykoterapeut. 

Självinsikt och självreflektion kan därför anses leda till såväl personlig som professionell 

tillväxt. För att sjuksköterskor ska kunna känna empati med lidande patienter och deras 

familjer, utan att själva involvera för mycket känslor, krävs ett starkt självförtroende, en 

objektivitet och goda professionella färdigheter (Honkavuo & Lindström, 2014). 

Reflektion kan anses viktigt utifrån andra aspekter utöver sjuksköterskors eget lidande, 

nämligen kunskap och lärande. Furåker och Nilsson (2013) poängterar betydelsen av 

reflektion då det ger en viktig grund för att kunna bilda praktisk kunskap. Bland 

analyserade studier framkom ett behov av kontinuerlig reflektion hos sjuksköterskorna i 

deras arbete. Anmärkningsvärt är att sjuksköterskor i en studie uppgav att brist på tid till att 

reflektera kring problem uppfattades som positivt för sjuksköterskornas 

hanteringsförmåga. 

 

Metoddiskussion  

Litteraturöversikt ansågs som en lämplig metod för att svara på syftet med ambitionen att 

skapa en överblick av tillgänglig kunskap inom problemområdet, något som stöds av 

Forsberg och Wengström (2016). De menar däremot att det finns en risk i minskad 

trovärdighet på grund av att andra litteraturöversikter med liknande syfte kan ge andra 

resultat. Då syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter, anser 
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Kristensson (2014) att en kvalitativ intervjustudie är relevant för att få ett fördjupat och 

innehållsrikt resultat. Dock ansågs det, att en kvalitativ intervjustudie inom den givna 

tidsramen hade blivit mycket begränsad i sitt omfång. En övervägande mängd kvalitativa 

vetenskapliga artiklar i resultatet bedöms emellertid ha bidragit till utförliga beskrivningar 

av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser. Den kvantitativa delen var, trots att den 

var en betydligt mindre del i artikelomfånget, intressant att ha med. Exempelvis i studien 

av Koukia et al. (2009) där inblick gavs i vilka åtgärder sjuksköterskor tillämpade i störst 

utsträckning, i mötet med patienter i akut kris. En kombination av kvalitativa och 

kvantitativa metoder anses kunna stärka trovärdigheten i resultatet (Forsberg & 

Wengström, 2016).   

 

Samtliga inkluderade artiklar har blivit peer reviewed, ett inklusionskriterie som har 

kontrollerats löpande vid datainsamling, något som bedöms stärka trovärdigheten enligt 

Henricson (2017). Till en början tillämpades en tidsbegränsning till de senaste tio åren, 

vilket kan anses öka tillförlitligheten. Forsberg och Wengström (2016) menar att detta är 

en passande tidsram, för att finna aktuella studier. Under arbetets gång vidgades tidsramen 

för att utöka möjligheten att få fler resultat. Dock inkluderades endast en vetenskaplig 

artikel publicerad utanför den initiala tidsramen (Carlén & Bengtsson, 2007), vilken ansågs 

relevant för studien.  

 

En avgränsning gällande språk genomfördes, där endast artiklar skrivna på engelska 

inkluderades i databassökningarna (Kristensson, 2014). Detta medförde en viss osäkerhet 

då vi inte har engelska som förstaspråk, vilket kan ha påverkat vår tolkning av artiklarna. 

Vid oklarheter i översättningar användes översättningsprogram och ordens innebörd 

diskuterades gemensamt. Därtill kan handledargruppen ses som ett stöd i att förstå och 

undvika feltolkningar.     

 

Ambitionen var att endast inkludera studier vilka berör sjuksköterskor som i sitt arbete 

möter patienter i akuta krislägen. Ett viktigt exklusionskriterie var att utesluta studier som 

belyser anhöriga i kris, vilket efterhand visade sig kunna vara problematiskt. Svårigheten 

bestod dels i att anhöriga och patienter kunde presenteras tillsammans i vissa studier, som i 

Daines et al. (2013), Furingsten et al. (2015), Hinderer (2012), Johnson (2015), Mak et al. 

(2013) och Wenzel et al. (2011). Dels kunde de anhöriga benämnas som patienter, 

exempelvis i fall då anhöriga befinner sig i sorg. Vid datainsamlingen uppstod utmaningar 

i artikelurval, bland annat då många sökträffar berörde förlusten av för tidigt födda barn. 

Vi valde att exkludera studier rörande denna typ av förlust, då det upplevdes svårt att 

avgöra vem som var patient respektive anhörig. I samband med dataanalysen påträffades 

liknande svårigheter med studier där skiljelinjen mellan patient och anhörig var diffus. Vid 

dessa tillfällen lästes de aktuella artiklarna flera gånger och därefter diskuterades de 

tillsammans för att avgöra dess relevans för studiens syfte. Ett flertal databassökningar gav 

vid en första anblick resultat som inte fullt ut besvarade studiens syfte. Vid en närmare 

granskning bedömdes vissa av artiklarna ändå relevanta, då de kunde svara på delar av 

syftet. Detta noggranna förfarande kan anses påverka studiens tillförlitlighet och reliabilitet 

positivt. 

 

Genom att nyttja databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO erhölls en bred 

databassökning. I enlighet med Henricson (2017) var målsättningen därigenom att öka 

sensitiviteten och således stärka studiens trovärdighet/validitet. För att specificera och 

optimera databassökningen och datainsamlingen, fick vi vägledning från en bibliotekarie 

vid Sophiahemmet Högskola, i linje med det som Rosén (2017) rekommenderar. På så vis 
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kunde arbetets trovärdighet/validitet stärkas i positiv bemärkelse, då bibliotekarien besitter 

en expertis kring databassökning. Resultatet i denna litteraturöversikt är baserat på totalt 16 

vetenskapliga artiklar, varav 13 av dessa hade en kvalitativ ansats och tre hade en 

kvantitativ ansats. Då en av de inkluderade artiklarna (Koukia et al., 2013) utgjordes av en 

uppföljning i samma problemområde som en tidigare artikel (Koukia et al., 2009), även 

den inkluderad i resultatet, valde vi att utöka omfånget till sammanlagt 16 artiklar i studien. 

 

Sökord som ansågs relevanta i förhållande till syftet tillämpades i databassökningarna. I 

största möjliga mån har indexerade termer används i specificerade sökningar. Det 

upplevdes som en utmaning att genom databassökningarna precisera problemområdet, 

vilket resulterade i en omfattande sökprocess. Utöver de fem sökningar som presenteras i 

Tabell 1, genomfördes ytterligare tio sökningar men som valdes att inte redovisas då de 

inte gav några inkluderade artiklar. De totalt 15 databassökningarna resulterade i 719 

träffar varav 14 artiklar inkluderades. Med det aktuella syftet framkom en begränsad 

mängd relevanta artiklar. Då begrepp som “akut kris” och “lidande” inte alltid är explicit 

uttryckta i vissa artiklar, har dessa begrepp tolkats subjektivt av oss. Därefter har artiklarna 

bedömts och gallrats ut efter relevans i förhållande till syftet. I denna process kan 

förförståelse och tolkning av olika begrepp ha påverkat artikelurvalet. Däremot har 

artiklarnas innehåll analyserats gemensamt och diskuterats, i enlighet med Kristenssons 

(2014) urvalsprocess. Begreppet ”lidande” har exempelvis genomgått tolkning huruvida 

det har rymts inom den kliniska definitionen av lidande av Ferrell och Coyle (2008a). 

Bland annat har en uttryckt önskan om suicid tolkats som tecken på lidande inom den 

kliniska definitionen. Detta förekommer i studierna av Carlén och Bengtsson (2007), Kishi 

et al. (2014) och Valente (2010). Dessutom har begreppet ”akut kris” tolkats och jämförts 

utifrån definitioner av kris, sorg och Dual-Process Theory. Även här har begreppet suicid 

ansetts vara relevant, likväl som vissa studier inom palliativ vård. Suicidbenägna patienter 

har bedömts befinna sig i en akut kris, där patienter har uttryckt tecken på ångest och 

nedstämdhet. Detta har bland annat förekommit i studierna av Kishi et al. (2014), 

Tofthagen et al. (2014) och Valente (2010). Palliativ vård behöver inte nödvändigtvis 

betyda att patienter befinner sig i en akut kris. I dessa fall har vi bedömt artiklarnas resultat 

var för sig och diskuterat dess relevans i förhållande till syftet för denna studie. Detta 

påträffades exempelvis i artiklarna av Furingsten et al. (2015) om döende barn och i Mak 

et al. (2013) om döende patienter på en akutvårdsavdelning. Vissa studier inom palliativ 

vård har innefattat kristillstånd hos patienter, dock har inte alla varit av akut karaktär. 

Dessa har ändå ansetts vara värdefulla då de kunde svara på delar av syftet, så som i bland 

annat Johnson (2015) och i Wenzel et al. (2011). Denna process för jämförelse, tolkning 

och urval kan anses stärka studiens trovärdighet och tillförlitlighet.  

 

Vid de olika sökordskombinationerna noterades att samma artiklar kunde återkomma, 

vilket Henricson (2017) menar tyder på hög sensitivitet. I CINAHL har funktionen 

“Explode” tillämpats i de fall då söktermerna även har innefattat underliggande termer. 

Detta kan ses som en styrka då sökningen innehåller fler betydelsefulla termer, jämfört 

med risken att gå miste om viktiga resultat som kunde uppkommit om dessa underliggande 

termer hade uteslutits. I PsycINFO användes “Term Contains”, som är en liknande 

funktion för att utöka begreppets innebörd. Vid fritextsökning genererades inga artiklar 

som bedömdes relevanta för resultatet. Två inkluderade artiklar framkom via manuell 

sökning, vilka ansågs vara värdefulla för resultatet. Sammanfattningsvis innebar 

användning av flera databaser i kombination med många olika sökkombinationer en hög 

sensitivitet (Henricson, 2017). Samtidigt var varje enskild sökkombination precis och gav 

därmed ett begränsat antal träffar, vilket kan tyda på specificitet i resultatet.  
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Vår strävan var att uppnå en möjlig och tydlig överförbarhet samt reproducerbarhet. Vi har 

därför varit mycket noggranna i redogörelsen kring studiens urvalsprocess och 

datainsamling, i enlighet med Henricson (2017). Ett exempel på detta är noga klargjorda 

avgränsningar, inklusions- och exklusionskriterier. Ytterligare ett exempel är exakt 

presenterade sökkombinationer i Tabell 1, för att möjliggöra både överförbarhet och 

reproducerbarhet. 

 

Vid granskning och bedömning av studiernas kvalitet användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (se Bilaga A) modifierad av Berg et al. (1999) samt Willman et al. 

(2011). Målsättningen var att finna studier av hög eller medelhög kvalitet. Vid 

databearbetningen bedömdes 15 artiklar vara av hög kvalitet och en artikel av medelhög 

kvalitet. Enligt Henricson (2017) anses artiklar av god kvalitet stärka resultatets 

tillförlitlighet. Reliabiliteten har stärkts genom att var och en har granskat samtliga artiklar, 

för att därefter diskuterats gemensamt och jämfört tolkningar av innehåll, vilket Henricson 

(2017) förespråkar. Ett visst bortfall påträffades i studierna. I de kvalitativa artiklarna 

kunde bortfallet delvis relateras till att urvalskriterierna för studierna krävde en särskild 

arbetslivserfarenhet, varpå några potentiella deltagare föll bort. Som Billhult (2017) 

påpekar är det naturligt att i studier få ett mindre bortfall. Vi har förhållit oss kritiska i de 

fall deltagarantalet har varit lågt. I dessa fall har vi bedömt artikeln generellt och valt de 

studier som ändå ansetts ha ett innehållsrikt resultat. Gällande de kvantitativa artiklarna 

som redovisade bortfall kan dessa betraktas som externa bortfall, vilket Forsberg och 

Wengström (2016) beskriver som deltagare som inte vill medverka i studier på grund av 

olika anledningar.   

 

Dataanalysen genomfördes utifrån ett integrerat analysförfarande i enlighet med 

Kristenssons (2014) analysprocess. Genomläsning av artikelunderlaget utfördes först 

individuellt med en efterföljande gemensam diskussion vilket enligt Henricson (2017) 

stärker reliabiliteten. Ett flertal likheter och ett färre antal olikheter kunde påvisas. 

Meningsbärande enheter formade tre kategorier. Som Polit och Beck (2017) påpekar är det 

dock omöjligt att genomföra en studie med ett helt öppet sinne, det vill säga vi bär alltid 

med oss vår förförståelse. Även i denna studie finns det en risk att våra referensramar kan 

ha färgat både analys och resultat. För att minimera den risken var handledare samt 

handledningsgrupp delaktiga i analysförfarandet, vilket kan ses som ett tillfälle för 

ytterligare kontroll av tolkade resultat och relevans för syftet. Möjligheten till handledning 

stärker trovärdigheten/validiteten i arbetet (Henricson, 2017). 

 

Den geografiska spridningen var bred då inkluderade studier där världsdelar som Europa, 

Nordamerika, Asien och Afrika fanns representerade. Mot bakgrund av detta kan den 

externa validiteten bedömas som stärkt, vilket Kristensson (2014) redogör för. Denna 

styrka kan innebära att studiens resultat kan överföras och tillämpas i Sverige, likväl som 

världen över. Varierande sjukvårdssystem, grad av formell utbildning samt definition av 

sjuksköterskors yrkesroll är några delar som kan ha inverkat på sjuksköterskornas 

upplevelser och erfarenheter. Med dessa aspekter i åtanke kan studiens generaliserbarhet, 

och således extern validitet, vara försvagad. Generaliserbarhet innebär enligt Priebe och 

Landström (2017) att en studies resultat kan överföras till alla andra sammanhang.       

  

Studiens inkluderade artiklar har alla blivit godkända av en etisk kommitté, alternativt 

övervägt och presenterat etiska aspekter (Forsberg & Wengström, 2015). 

Helsingforsdeklarationen beaktades uttryckligen endast i ett fåtal artiklar, men 

motsvarande etiska överväganden gick att finna genomgående i studierna. Tolkning av 
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studiernas resultat har genomförts med stor omsorg. Ambitionen har varit att återge 

resultaten, oaktat om de stärker eller försvagar problemformuleringen (Forsberg & 

Wengström, 2015). Dessutom har resultaten återgetts med egna formuleringar för att 

undvika plagiering.   

 

Slutsats   

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta 

patienter i akuta kristillstånd. Kunskapsbrist i krishantering upplevdes hos flertalet 

sjuksköterskor inom olika vårdkontexter, vilket ansågs påverka omvårdnaden negativt.    

Kunskap och erfarenheter var av stort värde för sjuksköterskor i deras arbete med patienter 

i akut kris, för att undvika onödigt lidande. Ett generellt behov av mer utbildning och 

tydliga riktlinjer för sjuksköterskorna kunde urskiljas. Med rätt kunskap kan sjuksköterskor 

möta patienters behov i akuta kriser och reducera eventuella psykosociala följdsjukdomar, 

vilket även kan resultera i lägre vårdkostnader.   

 

Sjuksköterskors arbete med patienter i olika krislägen ansågs utmanande ur flera aspekter. 

Delvis upplevdes sjuksköterskerollen som viktig för krisens utfall och delvis upplevdes 

arbetet som svårt med avseende på krav från patienter, anhöriga och därtill att arbeta 

integrerat i team med andra professioner. Tvärprofessionellt och tvärdisciplinärt arbete blir 

avgörande vid krissituationer och kan stödja sjuksköterskor i sin yrkesroll.  

 

Sjuksköterskors omvårdnadsarbete i akuta kriser bör präglas av närvaro i situationen, 

lyhördhet, empati och mod att reflektera över existentiella frågor. Sjuksköterskor ansågs 

även kunna stödja patienter genom att föra en dialog och därigenom vägleda patienterna 

till att försöka verbalisera lidandet. Det framkom avslutningsvis att sjuksköterskors egna 

hanteringsstrategier i arbetet med krisdrabbade patienter kunde ha betydelse för 

omvårdnadsarbetet för att lindra patienternas lidande. Patienters behov av emotionell vård 

var nästintill oändligt och sjuksköterskor tycktes inte inse graden av vårdlidande som 

uppstod genom att de befann sig i olika livsvärldar. 

 

Fortsatta studier   

Utvecklade studier inom problemområdet krävs för att stärka sjuksköterskor i sin yrkesroll 

och förbättra deras förmåga att identifiera och lindra lidande vid akuta kristillstånd. I 

sjuksköterskors dagliga arbete skulle det vara av stort värde att undersöka integrering av 

såväl klinisk definition av lidande, som en ökad kunskap i psykologisk första hjälpen 

(PFA) och därtill insikt i Dual-Process Theory. Vidare vore det intressant att närmare 

studera teamarbetets betydelse för krishantering och därigenom lindring av patienters 

lidande. Dessutom kan det vara av vikt att forska kring sjukvårdens bemötande och 

hantering av anhörigas krisförlopp.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Sjuksköterskor har i samarbete med andra vårdprofessioner en avgörande roll och har 

möjlighet att påverka utfallet för patienter i olika krissituationer. Denna litteraturöversikt 

bidrar till en överblick av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att lindra lidande 

hos patienter i akut kris. Sjuksköterskor kan därigenom få en inblick i krisprocesser, 

sorgbearbetning, lidandets uttryck, samt Dual-Process Theory i en sammanhängande 

kontext. Detta kan underlätta för sjuksköterskor att identifiera och hantera kriser med 

tillkommande lidande. Sjuksköterskors ökade kunskap och förståelse kan ge patienter 

vägledning att stärka sina egna resurser i en svår kris.   
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Arbetsmaterial, får ej kopieras 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Bilaga A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder.  

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagare och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



I 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Matris över inkluderade artiklar    

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Barrere C., &  

Durkin, A. 

2014 

USA 

 

Finding the 

Right Words: 

The Experience 

of New Nurses 

after ELNEC 

Education 

Integration Into 

a BSN 

Curriculum. 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska upplevda 

erfarenheter hos 

sjuksköterskor 

efter ett år i 

klinisk palliativ 

vård. 

Design:  Kvalitativ, beskrivande 

fenomenologisk metod. 

 

Urval: Selektivt urval. Tolv nyligen 

examinerade sjuksköterskor (ett år efter 

examen). Åtta av dessa sjuksköterskor hade i 

sin grundutbildning fått utbildning inom 

omvårdnad i livets slutskede. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

med öppna frågor. 

 

Analys: Colaizzi's innehållsanalys 

tillämpades. Först genomfördes en 

djupgående granskning av varje mening. 

Därefter valdes 259 specifika citat ut som 

kunde delas in i kluster av olika teman. 

Resultaten integrerades i en uttömmande 

beskrivning. Avslutningsvis validerades fyra 

huvudteman som ansågs representativa för 

sjuksköterskornas upplevda erfarenheter vid 

omvårdnad i livets slutskede. 

12 

(-) 

 

Fyra teman framkom: 1) Att skapa 

förutsättningar för en “god död”, 2) 

Betydelsefull tacksamhet, 3) En kunskap 

som bara kan nås genom erfarenhet, 4) 

Balans mellan engagemang och yrkesroll. 

Närvaro och lyhördhet var viktigt. 

Sjuksköterskornas berättelser visade 

utmaningar som de mött och hur de löste 

olika problem. Resultatet visade att 

sjuksköterskor behöver stöd första året vid 

omvårdnad i livets slutskede. 

K I 

 Bilaga B 

 



II 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Begum, R., & 

Riordan, S. 

2016 

UK 

 

Nurses 

experiences of 

working in 

Crisis 

Resolution 

Home 

Treatment 

Teams with its 

additional 

gatekeeping 

responsibilities 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att 

arbeta med 

CRHTT (Crisis 

Resolution Home 

Treatment Teams) 

och där 

tillhörande ansvar 

som “gatekeeper” 

(grindvaktare, det 

vill säga en 

sjuksköterska som 

gör en första 

bedömning av 

patienterna). 

 

Design: Kvalitativ.  

 

Urval: Selektivt urval av sjuksköterskor som 

ansågs vara experter inom området och 

uppfyllde vissa kriterier då de arbetade inom 

psykiatri med Crisis Resolution Home 

Treatment Teams, CRHTT. Urvalet skedde 

hos två olika vårdgivare som tillhandahöll 

CRHTT, vilket gav forskarna att jämföra 

resultaten. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

där öppna frågor baserade på givna 

scenarios. Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

 

Analys: Tematisk analys tillämpades för att 

sedan dela in materialet i kategorier, teman 

och olika mönster som var genomgående i 

underlaget. En handledare korrekturläste 

materialet för validering av forskarnas 

arbete.  

 

6 

(-) 

Resultatet visade fyra teman: 1) 

Gatekeeping som en specialistroll, där 

gatekeepern/sjuksköterskan upplevde sin 

roll som unik och den bäst lämpade för att 

krishantering, 2) Kärnprinciper för 

gatekeeperrollen, där det mobila 

förhållningssättet för sjuksköterskan gav 

möjligheter att hantera olika kriser i 

patientens hemmiljö istället för på sjukhus, 

men även påvisade värdet av att samarbeta 

med patienternas familjer för att möta 

kriser, 3) Omdefiniering av riskhantering 

för gatekeepers i CRHTT, där 

sjuksköterskorna upplevde en press att 

balansera risken att vara kvar hemma mot 

att lägga in patienterna på sjukhus, 4) 

Framtiden för gatekeeping, där större 

personaltäthet och fler sjukhusplatser för 

inläggning önskades, men även större 

kunskap hos övrig vårdpersonal om 

gatekeeper-rollen. 

 

Det kunde påvisas att sjuksköterskorna 

som arbetar inom Crisis Resolution Home 

Treatment Teams, CRHTT behöver besitta 

en viss kunskapsnivå i akutpsykiatrisk 

vård och arbeta med omvårdnad präglad av 

prevention, flexibilitet och mobilitet. 

Sjuksköterskornas arbete upplevdes 

utmanande, riskfyllt och mångfacetterat. 

Patienternas familjer ansågs vara en stor 

tillgång för sjuksköterskorna när de skulle 

hjälpa patienterna att hantera en akut kris. 

K I 



III 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Carlén, P., & 

Bengtsson, A. 

2007 

Sverige 

 

Suicidal patients 

as experienced 

by psychiatric 

nurses in 

inpatient care. 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka hur 

psykiatri- 

sjuksköterskor 

upplever patienter 

med 

självmordsbeteen

de på en 

psykiatrisk 

slutenvårdsavdeln

ing. 

 

 

 

 

Design: Kvalitativ studie. 

 

Urval: 11 psykiatrisjuksköterskor från olika 

psykiatriska slutenvårdsavdelningar, med 

mer än fem års arbetserfarenhet av patienter 

med självmordsbeteende. 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer hölls i två månader 2005. Strävan 

var ett livsvärldsperspektiv med en 

reflekterande hållning präglad av flexibilitet, 

nyfikenhet och öppenhet inför 

sjuksköterskornas erfarenheter. Intervjuerna 

pågick i 45-90 minuter och spelades in. 

 

Analys: Latent innehållsanalys. Målet var att 

uppnå en djupare förståelse för deltagarnas 

upplevelser och erfarenheter. Först lästes 

intervjuerna flera gånger. Därpå genomlästes 

de igen för att finna meningsbärande 

enheter. Dessa identifierades, kondenserades 

och blev beskrivande koder. Koderna 

grupperades i likheter och sorterades i 

övergripande kategorier. Avslutningsvis 

jämfördes kategoriernas likheter och 

olikheter, vilket gav två huvudsakliga 

teman.   

 

11 

(6) 

Två teman kunde belysas: 1) 

Märkning/etikettering med innebörden att 

patienterna blev märkta med olika tillstånd 

relaterade till psykiatriska diagnoser, vilket 

gjorde att sjuksköterskorna upplevde en 

känslomässig distans mellan sig och 

patienterna, 2) Lidande där det noterades 

att om sjuksköterskorna reflekterade mer 

noggrant över suicidala patienter och deras 

situation, kunde de själva återfinna egna 

erfarenheter och livssituationer. När 

sjuksköterskorna arbetade med ett 

reflektivt förhållningssätt framstod 

patientens lidande tydligare och mer 

förståeligt, vilket gjorde dem mer 

medvetna om sitt ansvar i rollen som 

sjuksköterska. De kategorier av uttryck för 

lidande som sjuksköterskorna kunde se hos 

patienterna var: hopplöshet, meningslöshet 

och att vara utom kontroll över sitt liv. 

Sammanfattningsvis konstateras att 

psykiatrivård behöver implementera 

åtgärder för att låta psykiatrisjuksköterskor 

reflektera över deras dagliga arbete. 

K I 



IV 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Daines P., Stilos, 

K., Moura, S., 

Fitch, M., 

McAndrew, A., 

Gill, A., & Wright 

F. 

2013 

Kanada 

Nurses' 

experiences 

caring for 

patients and 

families dealing 

with malignant 

bowel 

obstruction. 

Syftet med denna 

studie var att  

studera 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda och bemöta 

patienter med 

malign 

tarmobstruktion 

(MBO, malignant 

bowel 

obstruction) och 

deras familjer.  

Design: Kvalitativ, deskriptiv studie. 

 

Urval: Registrerade sjuksköterskor från olika 

delar i vården, bl.a. inom akut onkologisk 

slutenvård, mobil onkologisk vård, 

kommunal vård samt palliativ slutenvård. 

Övervägande delen hade mer än elva års 

erfarenhet av att arbeta med patienter som 

insjuknat i cancer.  

 

Datainsamling: Semi-strukturerade, 

individuella djupintervjuer med sex 

deltagare samt två fokusgrupper med nio 

deltagare.  

 

Analys: Ett kvalitativt beskrivande 

tillvägagångssätt för dataanalys tillämpades. 

Den bestod av: upprepad läsning, kodning, 

sedan konstruktion av nyckelbudskap utifrån 

sjuksköterskornas erfarenheter. 

Analysverktyget NVIVO användes. Det 

kodade materialet skapade därefter 

kategorier och övergripande nyckelbegrepp 

kunde slutligen identifieras. 

15 

(5) 

Resultaten av denna studie visade, utifrån 

sjuksköterskors perspektiv, olika 

känslomässiga och fysiska utmaningar som 

patienter med MBO möter. Åtta 

gemensamma erfarenheter framkom: 

1) En emotionell påverkan på både 

patienter och familjer, 2) En kamp för att 

balansera både patientens och familjernas 

önskemål och behov, 3) Betydelsen av 

sjuksköterskans arbete i vården, 4) Vikten 

av att lindra lidande, 5) Betydelsen av att 

arbeta tvärvetenskapligt i teamet och dela 

erfarenheter, 6) Utmaningar i behandlingar 

för att kontrollera symtomen, 7) Stora krav 

på sjuksköterskors förmåga att samordna 

kommunikationen mellan patient, 

vårdgivare, team, specialister m.fl., 

8) Att arbeta med döden nära förestående. 

K I 



V 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Furingsten, L., 

Sjögren, R., & 

Forsner, M.  

2015 

Sverige 

Ethical 

challenges when 

caring 

for dying 

children 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

omvårdnad av 

döende barn på en 

akut pediatrisk 

vårdinrättning. 

Design: Kvalitativ studie, fenomenologisk 

ansats.  

 

Urval: Sjuksköterskor på en akut pediatrisk 

vårdinrättning erbjöds att delta. 

Inklusionskriterier: vårdat minst ett döende 

barn (ålder 0-18 år) under de senaste fem 

åren på en akut pediatrisk vårdinrättning. 

Fyra sjuksköterskor valde att delta i studien, 

varav två var barnsjuksköterskor.  

 

Datainsamling: Kvalitativa djupintervjuer 

om 30-60 minuter hölls med varje deltagare.  

 

Analys: Data analyserades i fyra steg: 1) 

genomläsning av transkriberade intervjuer 

upprepade gånger, 2) sökning efter 

meningsenheter, såsom viktiga ord, uttryck, 

känslor, 3) omvandling av meningsenheterna 

till mönster som utgjorde viktiga 

beståndsdelar, och 4) utforma en generell 

struktur av fenomenet. 

4 

(-) 

Som ett resultat av analysen formulerades 

den uttryckliga innebörden av vård av 

döende barn i fem beståndsdelar: 1) 

Närvaro som innebär att vara modig, ärlig 

och visa sina egna känslor, men samtidigt 

vara försiktig och inte störa relationen 

mellan patient och förälder, 2) 

Självkännedom, där deltagarna uttryckte 

vikten av medvetenhet kring sina egna 

behov, styrkor och begränsningar, samt att 

balansera sina känslor och bearbeta sin 

egen rädsla för död. Detta medför 

personlig och professionell tillväxt, 3) 

Orättvisor kring död, där döden beskrivs 

som främmande och svår att reagera på, då 

fokus ligger på att bota, 4) Eget lidande, 

vilket beskrivs av sjuksköterskorna som en 

känsla av sorg och meningslöshet när ett 

barn dör. Känslor av otillräcklighet 

framkallade emotionell smärta, 5) Behov 

av andra, vilket beskrevs som en 

nödvändighet i form av stöd och avlastning 

från kollegor för att genomgå det 

outhärdliga. 

K I 



VI 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hinderer, K. A. 

2012 

USA 

Reactions to 

Patient Death: 

The Lived 

Experience of 

Critical Care 

Nurses 

Syftet med denna 

studie var att 

utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

hantera patienters 

bortgång inom 

intensivvård. 

 

Design: Kvalitativ, fenomenologisk, 

deskriptiv design. 

 

Urval: Selektivt urval. Urvalskriteriet var 

sjuksköterskor som erfarit ett flertal dödsfall 

hos sina patienter. 6 sjuksköterskor, 

verksamma inom intensivvård. 

 

Datainsamling: Semistrukturerade 

individuella djupintervjuer som spelades in, 

observerades och skrevs ner. Intervjuerna 

tog mellan en till två timmar och tog plats 

efter deltagarnas önskemål, oftast i deras 

hemmiljö. Djupintervjuer hölls tills mättnad 

av intervjuunderlaget uppstod. 

 

Analys: Colaizzi's strategi för analys 

tillämpades. Validering genomfördes för att 

säkra resultatet. Fyra teman framkom. 

 

6 

(-) 

Fyra teman framkom i resultatet utifrån 

sjuksköterskornas perspektiv: 1) 

Hanteringsstrategier framstod som ett 

tydligt tema och innefattade acceptans av 

döden som en naturlig del av livet, lång 

arbetserfarenhet som en styrka, 

familj/anhörigas vilja att acceptera döden 

som oundviklig samt stöd från kollegor, 2) 

Egen ångest beskrevs som smärtsamma 

upplevelser som påminde dem själva om 

att döden är oundviklig för alla. När de 

upplevde lidande kunde detta påverka 

deras förmåga att ge god omvårdnad, 3) 

Emotionell distans framstod som en 

nödvändig del av sjuksköterskornas arbete, 

vilken behövdes för att de skulle orka 

fortsätta med arbetet och de nämnde vikten 

av att lämna arbetet kvar på arbetet, 4) 

Oundviklig död föreföll som en mycket 

viktig del av sjuksköterskornas erfarenhet. 

Det framställdes som en förutsättning att 

erkänna och acceptera döden som en del 

av livet för att kunna ge god omvårdnad. 

 

K I 



VII 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Johnson, A. 

2015 

Storbritannien 

Role of district 

and community 

nurses in 

bereavement 

care: a 

qualitative study 

Syftet med denna 

studie var att 

fastställa distrikts-

sjuksköterskors 

perspektiv på att 

tillhandahålla 

omvårdnad och 

stöd vid sorg. 

Design: Kvalitativ studie, fenomenologisk 

ansats. 

 

Urval: Selektivt urval genomfördes för att 

finna fem sjuksköterskor med bakgrund som 

distriktssjuksköterska.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

hölls. Ordagrann transkribering 

genomfördes.  

 

Analys: Tematisk analys av datan 

genomfördes. Mönster och trender 

identifierades och de som tillhörde samma 

fenomen länkades samman till kategorier.  

5 

(-) 

Fem huvudteman, med sub-teman 

framkom: 1) Tidsplanering, där 

omvårdnaden ansågs tidskrävande och 

stressande. Sjuksköterskorna upplevde 

omvårdnaden som viktig, men att de 

tvingades lämna över uppgiften till mer 

kvalificerad personal, 2) Anknytning, där 

vissa patientfall skapar starka relationer 

mellan sjuksköterska och patient, men 

viktigt var att inte bli för involverad, samt 

ha en god balans i arbetet 3) 

Interprofessionellt arbete, där erfarenhet 

genererar ökad medvetenhet om andra 

vårdprofessioner, 4) Roll/omfattning, där 

samtliga deltagare upplevde att omvårdnad 

vid sorg var utmanande och uttröttande, 

men som en del av sjuksköterskans roll vid 

palliativ vård, 5) Erfarenhet/lärande, där 

tidigare arbetserfarenhet upplevdes minst 

lika värdefullt som utbildning utanför 

jobbet. Teoretisk kunskap om sorg ansågs 

hjälpa för att ge en god vård, men inte att 

förbereda sjuksköterskan för varje enskild 

händelse. Erfarenhet upplevdes öka 

sjuksköterskors självförtroende. Personlig 

erfarenhet av sorg upplevdes ge ökad 

empati i omvårdnadsarbetet. 

Samtliga sjuksköterskor upplevde 

kunskapsbrist för att ge långsiktig 

omvårdnad vid sorg. 

 

K I 



VIII 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kishi, Y., Otsuka, 

K., Akiyama, K., 

Yamada, T., 

Sakamoto, Y., 

Yanagisawa, Y., 

Morimura, H., 

Kawanishi, C., 

Higashioka, H., 

Miyake, Y., & 

Thurber, S. 

2014 

Japan 

Effects of a 

Training 

Workshop on 

Suicide 

Preventions 

Among 

Emergency 

Room Nurses 

Syftet med denna 

studie var att 

utvärdera effekten 

av en sju timmars 

workshop om 

självmordsprevent

ion för 

sjuksköterskor på 

akutmottagningar. 

Design: Kvantitativ interventionsstudie. 

 

Urval: Totalt deltog 139 personer i 

workshopen som bestod av sjuksköterskor, 

läkare och socialarbetare. Bland dessa 

utförde 52 sjuksköterskor 

enkätundersökningen. 

 

Datainsamling: Enkäter före och en månad 

efter genomgången workshop på sju timmar. 

 

Analys: Data analyserades med SPSS 20.0 

software. T-tester beräknades före och efter 

workshopen där skillnaden jämfördes. 

52 

(-) 

Resultatet visade att det går att genomföra 

en kortare workshop på sju timmar om 

självmordsprevention för sjuksköterskor 

på akutmottagningar i syfte att förbättra 

attityder upp till en månad efteråt. Empati 

var en viktig del i attityden och kunskap 

om suicidprevention samt omedelbar 

krishantering upplevdes som angeläget.  

 

Även efter genomförd workshop upplevde 

sjuksköterskorna att mer träning behövs 

för att ha möjlighet att möta 

självmordsbenägna patienter på ett 

effektivt sätt. 
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IX 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Koukia, E., 

Madianos, M. G., & 

Katostaras, T. 

2009 

Grekland 

"On the spot" 

interventions by 

mental health 

nurses in 

inpatient 

psychiatric 

wards in Greece 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

omedelbara 

beslutsfattande 

vid en kritisk 

händelse, samt att 

studera om dessa 

åtgärder var 

förknippade med 

sjuksköterskans 

socio-

demografiska 

faktorer.  

Design: Kvantitativ deskriptiv studie. 

 

Urval: Selektivt urval. 120 sjuksköterskor 

tillfrågades, varav 103 deltog. 

Sjuksköterskorna arbetade heltid, tre-skift på 

psykiatriska slutenvårdsavdelningar på 

sjukhus i Aten.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Intervjuschemat innefattade 

tio patientfall med krissituationer samt fem 

möjliga omvårdnadsåtgärder. 

Sjuksköterskan ombads att välja 

omvårdnadsåtgärd för respektive patientfall. 

Sjuksköterskan ombads även att berätta om 

sin beslutsprocess eller viktiga faktorer i 

beslutet, vilket sjuksköterskan skrev ner på 

ett blankt papper. Demografisk information 

om ålder, kön, utbildningsbakgrund och 

arbetslivserfarenhet inom psykiatrin 

inhämtades.  

 

Analys: Deskriptiv analys tillämpades för att 

beskriva sjuksköterskans sätt att ingripa  

för varje patients beteendeproblem. En 

logistisk regressionsanalys användes för att 

finna eventuella korrelationer mellan 

demografiska variabler och ingripanden för 

varje patients beteendeproblem. 

103 

(17) 

Resultatet visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna valde att kontakta 

jourhavande psykiatriker vid en 

krissituation, vilket tydligt visar på en 

tendens hos sjuksköterskor att vilja lämna 

över ansvaret till medicinsk personal. 

Resultatet visade vidare att fysiska 

åtgärder ofta användes vid våldsamma 

situationer. I andra situationer använde 

sjuksköterskor ofta ett psykoterapeutiskt 

förhållningssätt genom att ge trygghet och 

stöd. Resultatet visade även en låg 

utbildningsnivå bland deltagarna, och de 

uttryckte även ett behov av 

kompetensutbildning och högre autonomi i 

sitt arbete. Sjuksköterskorna ombads 

uppvisa specifika terapeutiska förmågor, 

trots minimal, eller ingen, utbildning. 

Många sjuksköterskor utförde 

omvårdnadsåtgärder baserad på tidigare 

erfarenhet, och endast ett fåtal agerade 

utifrån specifika riktlinjer. Majoriteten av 

sjuksköterskorna hade föredragit att inte 

ingripa i krissituationer. 

P I 



X 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Koukia, E., 

Mangoulia, P., 

Stathopoulos, T., & 

Madianos, M. 

2013 

Grekland 

Greek Mental 

Health Nurses’ 

Practices and 

Attitudes in the 

Management of 

Acute Cases 

Syftet med denna 

studie var att 1) 

undersöka de 

övergripande 

åtgärder som 

sjuksköterskorna 

tillämpar vid 

krissituationer, 

samt 2) identifiera 

personliga åsikter 

kring 

omvårdnads-

åtgärder. 

 

Design: Kvalitativ, deskriptiv studie.  

 

Urval: 26 deltagare valdes slumpmässigt ut 

från personallistor. Sjuksköterskorna 

arbetade heltid, tre-skift och på någon av 14 

psykiatriska slutenvårdsavdelningar på tre 

sjukhus i Aten.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes. Intervjuschemat innefattade 

tio patientfall med krissituationer.  

Sjuksköterskorna ombads svara på två öppna 

frågor om hur de skulle besvara varje 

krissituation, samt om de fann några hinder i 

hanteringen av respektive krissituation.   

 

Analys: Deskriptiv analys tillämpades för att 

beskriva sjuksköterskans sätt att ingripa  

för varje patients beteendeproblem. 

Sjuksköterskornas personliga åsikter 

analyserades genom kvalitativ 

innehållsanalys. 

26 

(-) 

Resultatet visade att sjuksköterskorna 

tillämpade en rad olika 

omvårdnadsåtgärder inom sex olika 

kategorier, 1) Rådgivning, 2) Utföra 

säkerhetsåtgärder, 3) Hanteringsstrategier 

vid störda tankebanor, 4) Kontakta 

jourhavande psykiatriker, 5) Kontakta 

jourhavande chefssjuksköterska, 6) 

Administrera läkemedel.  

 

Resultatet visade ett behov av 

specialiserad utbildning för 

sjuksköterskorna för att hantera 

krissituationer. Vidare noterades problem 

kring ansvarsskyldighet, interaktion mellan 

sjuksköterska och patient samt relation 

mellan sjuksköterska och läkare. 

K I 



XI 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Leung, D., Fillion, 

L., Duval, S., 

Brown, J., Rodin, 

G., & Howell, D. 

2012 

Kanada 

Meaning in 

Bone Marrow 

Transplant 

Nurses’ Work: 

Experiences 

Before and 

After a 

“Meaning-

Centered” 

Intervention 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

benmärgs-

transplantations-

sjuksköterskors 

upplevelse av 

mening och hopp, 

samt effekterna av 

en 

meningscentrerad 

intervention.   

Design: Kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer och 

interventioner i grupp. 

 

Urval: Sjuksköterskor som arbetade inom 

benmärgstransplantation, minst 24 timmar 

per vecka och på ett sjukhus i Toronto, 

Kanada, tillfrågades. 14 av de tillfrågade 

sjuksköterskorna deltog i studien.  

 

Datainsamling: Deltagarna delades in i två 

grupper och deltog i fem interventioner som 

genomfördes under en 5-veckorsperiod. Två 

individuella semistrukturerade intervjuer 

genomfördes, en före och en efter 

interventionerna.  

 

Analys: Kvalitativ tolkningsanalys 

genomfördes innehållande: kodning av data 

för att urskilja framträdande delar, vilka 

kategoriserades för att finna mönster, 

varefter teman och sub-teman identifierades. 

 

 

 

 

 

 

14 

(2) 

Sjuksköterskorna upplevde mening i sin 

delaktighet av patienters lidande. 

Interventionerna verkade inspirera 

deltagarna att engagera sig mer i 

patienterna och deras lidande. Tre sub-

teman återspeglade detta: 1) Ökad 

medvetenhet om gränser mellan personligt 

och professionellt engagemang, 2) Ökad 

empati utifrån en medvetenhet om en 

gemensam dödlighet, och 3) Förhöjt hopp 

när sjuksköterskor kopplade patienters 

lidande med mening. Efter genomförda 

interventioner upplevde vissa 

sjuksköterskor att de var med mottagliga 

för tecken på lidande hos patienterna. 
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XII 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Mak, Y. W., 

Chiang, V. C., & 

Chui, W. T. 

2013 

Kina 

Experiences and 

perceptions of 

nurses 

caring for dying 

patients and 

families 

in the acute 

medical 

admission 

setting 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av, 

och uppfattningar 

om, omvårdnad 

av döende 

patienter och 

deras familjer på 

en medicinsk 

akutvårds-

avdelning. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv studie.  

 

Urval: Selektivt urval från tre medicinska 

akutvårdsavdelningar på ett sjukhus i Hong 

Kong. 15 sjuksköterskor deltog.  

 

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

om 30-90 minuter hölls med varje deltagare.  

 

Analys: Tematisk analysmetod tillämpades 

för dataanalys. Forskarna läste intervjuernas 

transskript flera gånger vardera, varefter 

koder och teman framkom. 

15 

(-) 

Resultatet visade fyra teman utifrån 

sjuksköterskors erfarenheter av, och 

uppfattningar om, omvårdnad av döende 

patienter: 1) Bristande beredskap inför 

patienternas dödsfall, 2) Självreflektion 

över den egna omvårdnadsrollen för 

döende patienter, 3) Reflektion över 

meningen med döden och personliga 

erfarenheter av dödsfall inom familjen, och 

4) Hanteringsförmåga kring omvårdnad av 

döende patienter.    

 

Resultaten visade att omvårdnad av 

döende patienter och deras familjer 

innebar en stor belastning för 

sjuksköterskorna. Resultatet är 

betydelsefullt då det visar ett behov av 

förberedande utbildning för 

sjuksköterskor. Dels vid vård av sorg, och 

dels gällande hanteringsförmåga kring 

sjuksköterskans egna känslor vid vård av 

döende patienter och deras familjer. 

K I 



XIII 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Maree, J. E., & 

Mulonda, J. K. 

2016 

Zambia 

Caring for 

Patients with 

Advanced 

Breast Cancer: 

The 

Experiences of 

Zambian Nurses 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva zambiska 

sjuksköterskors 

erfarenheter från 

vård av kvinnor 

med avancerad 

bröstcancer. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv design. 

 

Urval: Selektivt urval. 17 sjuksköterskor, 

verksamma på två allmänna sjukhus – 

Cancer Diseases Hospital och University 

Teaching Hospital i Lusaka, Zambia. Deras 

erfarenhet inom cancervård sträckte sig från 

två till sex år med ett genomsnitt på fyra år. 

Tre av deltagarna hade specialiserat sig inom 

onkologisk vård och resterande fjorton 

deltagare var allmänsjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 17 djupintervjuer på vardera 

45 minuter genomfördes under januari-juni 

2014. Mättnad på data avgjorde 

datainsamlingens omfattning.  

 

Analys: Tematisk analys applicerades på 

insamlade data efter noggrann 

transkribering. Därefter genomlästes 

materialet upprepade gånger. Intressanta 

fynd noterades som blev koder. Dessa 

grupperades till teman, kontrollerades mot 

ursprungliga data och blev slutligen 

namngivna. Båda författarna analyserade 

datan och tillämpade reflexivitet (– där de 

blev medvetna om hur deras roller kan ha 

påverkat studieresultatet). 

 

17 

(-) 

Två teman kunde urskönjas: 

1) Att vårda kvinnor med bröstcancer är 

utmanande. Bröstcancer upplevdes som 

likställt med lidande på olika sätt och det 

var svårt för sjuksköterskorna att bemöta 

och hantera detta, 2) Det goda väger upp 

mot det dåliga. Terapeutiska relationer till 

patienterna ansågs givande. 

Brist på formell utbildning och specifikt 

för omvårdnad vid cancersjukdomar 

bidrog till en negativ upplevelse och sågs 

som en avgörande faktor för att kunna ge 

kvalitativ vård. 
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XIV 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Tofthagen, R., 

Talseth, A-G., & 

Fagerström, L.   

2014 

Norge 

Mental health 

nurses' 

experiences of 

caring for 

patients 

suffering from 

self-harm 

Syftet med denna 

studie var att 

beforska 

sjuksköterskors  

(verksamma inom 

psykiatrisk vård) 

erfarenheter av att 

vårda patienter 

som utsätter sig 

för självskada i en 

akut fas. 

Design: Kvalitativ studie med en 

undersökande och deskriptiv ansats. 

 

Urval: Selektivt urval. Inklusionskriterier: 

100% anställning på en psykiatrisk 

slutenvårdsavdelning, minst tre års 

erfarenhet som specialistsjuksköterska i 

psykiatri alternativt grundutbildad, 

legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av 

psykiatripatienter, främst 

självskadebeteende. Totalt 15 deltagare, 12 

psykiatrisjuksköterskor och 3 sjuksköterskor 

med erfarenhet från akutpsykiatri. 

 

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som varade från 45 till 90 minuter. 

Dessa spelades in för att sedan transkriberas. 

 

Analys: Innehållsanalys som skedde 

induktivt i sju steg: 1) genomläsning och 

upprepad läsning av underlaget, 2) texten 

delas in i meningsbärande enheter, 3) 

meningsbärande enheter kondenseras, 4) 

kondenserade enheter jämfördes, 

diskuterades och namngavs med koder, 5) 

koderna jämfördes och delades in i 

subkategorier, 6) tio kategorier framkom 

baserat på skillnader och likheter, 7) de tio 

kategorierna formulerades om till två 

huvudkategorier. I det sista steget fanns även 

en underliggande tolkning som uttrycktes: 

främja personcentrerad omvårdnad till 

patienter som är drabbade av 

självskadebeteende. 

15 

(-) 

Två teman framkom: 1) Utmanande 

relationer mellan sjuksköterska-patient, 

inriktade på samarbetsförmåga, deltagarna 

strävade efter att försöka se personen 

bakom ”den lidande människan” och att ha 

en vårdande och icke fördömande attityd 

mot den sårbara patienten för att bygga 

förtroende och skapa dialog. Inge patienten 

hopp och hjälpa patienten att sätta ord på 

sina känslor. Viktigt att ha en professionell 

relation till patienten för att kunna stå emot 

projektion. 2) Främja välbefinnande 

genom omvårdnadsåtgärder, deltagarna 

försökte se risker och vad som triggade 

patienternas självskadebeteende. De 

arbetade med att avleda patienterna för att 

lära dem alternativa hanteringsstrategier än 

självskada. De såg även till graden av 

säkerhet runt patienterna och värdet av att 

ta eget ansvar. Deltagarna diskuterade 

möjligheten att kommunicera med 

patienten vid omvårdnad av såren efter 

självskadorna. Slutligen belystes 

medicinering för att lindra patienternas 

lidande, vilket genomfördes tillsammans 

med läkarna. 
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XV 

Arbetsmaterial, får ej kopieras 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Valente, S. M. 

2010 

USA 

Oncology 

Nurses’ 

Knowledge of 

Suicide 

Evaluation and 

Prevention 

Syftet med denna 

studie var att 

förklara hur 

onkologi- 

sjuksköterskor 

identifierar 

riskfaktorer för 

självmord samt 

vilken kunskap 

och skicklighet de 

har för att 

utvärdera risken. 

Studien baserades 

på utvärderingen 

av ett patientfall 

och syftade till att 

belysa 

sjuksköterskornas 

bedömningar och 

åtgärder för 

suicidala 

patienter. 

 

Design: Kvantitativ, explorativ och nationell 

studie. 

 

Urval: Stratifierat, slumpmässigt urval från 

1200 kliniskt verksamma 

sjuksköterskemedlemmar i “Oncology 

Nursing Society”. Onkologisjuksköterskor 

valdes för att denna patientgrupp har en 

ökad risk för självmord.  

 

Datainsamling: Enkäter skickades ut i 

brevform och samlades sedan i en databas. 

 

Analys: Identifikation av riskfaktorer för 

självmord bedömdes genom föreslagna 

patientfall. Dessa simulerade olika kliniska 

situationer för att kunna urskönja 

sjuksköterskornas kunskap, uppfattningar, 

åtgärder och antagna beteenden. 

Expertpaneler validerade de aktuella 

patientfallen. Reliabilitetstest genomfördes 

med omtestning och dataunderlaget 

jämfördes. Ett kvalitativt verktyg “The 

Suicide Attitude Questionnaire” innehöll sju 

öppna frågor om hur sjuksköterskan bemöter 

en patient som talar om självmord. 

Sjuksköterskorna fick därtill bedöma sin 

upplevda kunskap om självmord på en fyra-

gradig skala (lite, någon, bra, mycket bra). 

Detta mätverktyg granskades av en 

expertpanel bestående av psykiatri- och 

onkologisjuksköterskor. Reliabilitetstest 

med omtestning genomfördes även för detta 

verktyg. 

454 

(746) 

Resultatet visade att onkologi- 

sjuksköterskor kan bedöma riskfaktorer för 

självmord till en acceptabel nivå. Dock 

framkom det att onkologisjuksköterskorna 

inte kände till demografiska riskfaktorer 

för självmord (exempelvis ålder, etnicitet 

och kön) som kan ha stor betydelse. Det 

var därtill en stor andel av deltagarna som 

inte bedömde självmordsrisken alls. 

Instrument för att mäta självmordsrisk och 

att involvera andra professioner inom 

vården som läkare och beteendevetare, 

efterfrågas av sjuksköterskorna. 

Kunskapsbristen hos sjuksköterskorna 

anses kunna minskas med utbildning, 

färdighetsträning samt 

kompetensutveckling. Författarna menar 

även att detta skulle kunna ge minskade 

kostnader för självmord, vilket anses vara 

ett folkhälsoproblem.  

RCT II 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wenzel, J., Shaha, 

M., Klimmek, R., & 

Krumm, S. 

2011 

USA 

Working 

Through Grief 

and Loss: 

Oncology 

Nurses’ 

Perspectives on 

Professional 

Bereavement 

Syftet med 

studien var att 

fastställa 

relevanta 

hanteringsstrategi

er för dödsfall 

bland patienter, 

utifrån onkologi- 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

Design: Kvalitativ, deskriptiv studie. 

 

Urval: 34 sjuksköterskor deltog från sluten- 

och öppenvårdsmottagningar med vård inom 

onkologi för både barn och vuxna.  

 

Datainsamling: Sju fokusgrupper med fyra 

till åtta deltagare i varje grupp hölls om 45 

minuter. Sjuksköterskorna hade varierande 

erfarenhet och kunskapsnivå men arbetade 

alla inom cancervård. De blev först 

tillfrågade om att beskriva en 

patientsituation där de antingen upplevde 

sorg eller en känsla av förlust. Därefter blev 

ombedda att förklara vad som fungerade bra 

respektive mindre bra för att hantera 

förlusten. Avslutningsvis blev de tillfrågade 

vilka de viktigaste åtgärderna är för att 

stödja andra sjuksköterskors sorghantering.   

 

Analys: Innehållsanalys. Fokusgrupperna 

spelades in och transkriberades. Därefter 

kodades underlaget till kategorier och teman. 

Dataanalysen genomfördes med ATLAS.ti 

and Folio Views® software packages. 

Vidare tillämpades tematisk analys för att 

sammankopplas med innehållsanalys. Detta 

underlättade extraktion av relevant material. 

 

34 

(-) 

 

Resultatet visade två teman:  

1) Arbetsrelaterad förlust och 2) Arbete 

under förlust (bortgångna patienter). 

 

Tankar om stöd vid förluster var många 

och skiftande. Däremot är det av vikt att 

hantera dessa frågor för att öka 

tillfredsställelsen i arbetet för 

sjuksköterskorna och därigenom förbättra 

vården till patienter och anhöriga. 

K I 
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