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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund  
 
På en akutmottagning förekommer plötsliga och oväntade dödsfall mer frekvent i 
jämförelse med andra avdelningar. För sjuksköterskan innebär det att möta närstående i 
kris och sorg. Det är en viktig och tidskrävande uppgift att tillgodose deras behov av 
omvårdnad och information. Att dagligen befinna sig i traumatiska situationer kan resultera 
i att sjuksköterskan påverkas känslomässigt.   
 
Syfte 
 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet med närstående i samband med 
plötsligt och oväntat dödsfall på akutmottagning. 
  
Metod 
 
En kvalitativ intervjumetod tillämpades då det ansågs vara en lämplig metod för att 
besvara studiens syfte. Utifrån en semi-strukturerad modell genomfördes sex enskilda 
intervjuer och en parintervju med sjuksköterskor verksamma på akutmottagningar. En 
kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för analys av data.  
 
Resultat 
 
I resultatet framgick att en av rutinerna för omhändertagande av närstående bestod av att en 
anhörigmottagare utsågs. Sjuksköterskans ansvar gentemot närstående innefattade 
information, ett sympatiskt förhållningssätt och att tillgodose omvårdnadsbehov. Då 
närstående valde att närvara på akutrummet vid återupplivning var det sjuksköterskans 
uppgift att finnas till hands, trösta och stödja. Att möta människor i kris och sorg kunde ge 
upphov till känslor och tankar som påverkade sjuksköterskorna både i arbetet och privat. 
Olika copingstrategier för att hantera dessa identifierades.   
 
Slutsats 
 
Omhändertagandet av närstående efter ett plötsligt dödsfall ansågs tillhöra sjuksköterskans 
ansvarsområde. Det upplevdes många gånger vara en svår och komplex uppgift som 
påverkande sjuksköterskorna känslomässigt.  
 
Nyckelord 
 
Plötslig död, akutmottagning, sjuksköterska, möte, närstående, copingstrategier  
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INLEDNING 
 
Förekomst av plötsligt dödsfall är högre på en akutmottagning i jämförelse med andra 
vårdavdelningar (Wilson & Kirshbaum, 2011). Omhändertagandet av närstående i dessa 
svåra situationer är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Att i närvaro av kris och sorg 
möta närstående och lämna svåra besked kan vara känslomässigt påfrestande för 
sjuksköterskan. Sjuksköterskor kan uppleva att de saknar tillräcklig utbildning för att 
tillgodose närståendes olika behov och för att hantera egna känslor efter svåra situationer. 
Detta kan få konsekvenser för sjuksköterskan både i yrkesrollen och som privatperson 
(Geller, Rushton, Francomano, Koloner & Bernhardt, 2010; Hallgrimsdottir, 2000).  
 
BAKGRUND 

Akutsjukvård 
Akutsjukvård avser den vård som inte bör dröja mer än några timmar och högst ett dygn 
(Socialstyrelsen, 2011). Människor som söker akut vård kan vara drabbade av alltifrån 
livshotande skador till mindre allvarliga sjukdomar eller åkommor (Wikström, 2012). 
 
Socialstyrelsens (2011) definition av akut sjukdom eller skada är att det är något som 
inträffar plötsligt och utvecklas hastigt. Vidare beskrivs att ett akut omhändertagande 
innefattar patienter vars tillstånd kräver omedelbar bedömning och behandlande åtgärder. 
Wikström (2012) beskriver att patienter med akut sjukdom eller skada vanligtvis skrivs in 
på någon av sjukhusets vårdavdelningar för vidare undersökning och behandling.  
 
Akutmottagning 
I Sverige finns 74 stycken sjukhusbundna akutmottagningar (Statens beredning för 
värdering [SBU], 2010) där det totala antalet besök per år beräknas vara 2,5 miljoner 
(Socialstyrelsen, 2013). Utifrån de vanligast förekommande kontaktorsakerna brukar en 
akutmottagning indelas i tre huvudkliniker som exempelvis medicin, kirurgi och ortopedi. 
På akutmottagningen arbetar olika yrkeskategorier tillsammans i ett team. I detta ingår 
läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och läkarsekreterare (Wikström, 2012). 
Patientflödet på en akutmottagning kan variera från dag till dag. Det är därför svårt att 
anpassa personalstyrkan utifrån patientflödet. Ett högt flöde av patienter och långa 
väntetider kräver ett strukturerat teamarbete och samarbete mellan sjukhusets olika delar, 
exempelvis röntgen, laboratorium, operation och sjukhusets vårdavdelningar (Göransson, 
Eldh & Jansson, 2008). 

Plötslig och oväntad död 

Definitionen av plötslig och oväntad död är dödsfall som inträffar utan varningstecken eller 
tidigare period av känd sjukdom. Definitionen innefattar således även dödsfall som 
orsakats av akut sjukdom, olyckor, självmord och mord (Kent & McDowell, 2004). 
Dödsfallet kan också upplevas som plötsligt och oväntat i de fall närstående inte har 
förstått allvaret av en svår sjukdom (Carlander, 2010). I en rapport av Statens offentliga 
utredningar ([SOU], 1979:21) används definitionen plötslig och oväntad död då personen 
som avlider inte haft någon kronisk eller allvarlig sjukdom. Tiden från att personen 
insjuknar tills dess att den avlider skall högst vara ett fåtal timmar. Dödsbeskedet kommer 
således plötsligt för närstående.  
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Fastställande av dödsfall 
I lag om kriterier för bestämmande av människans död (SFS, 1987:269) stadgas i 2§ att 
dödsfall konstateras när totalt bortfall av hjärnans samtliga funktioner inträffat och när 
andning samt cirkulation har upphört. Det är läkarens ansvar att utifrån vetenskap och 
beprövad erfarenhet fastställa att en person avlidit. 

Sjuksköterskans profession 
Sjuksköterskans arbete skall ske i överensstämmelse med lagar, styrdokument och 
riktlinjer. I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) 2a§ återfinns de 
grundläggande kraven för hur vården i Sverige skall bedrivas. Vården skall ges med 
respekt för alla människors lika värde samt uppfylla kraven på en god vård vilket innefattar 
god kvalitet, lättillgänglighet, kontinuitet och patientsäkerhet. Lika viktigt är respekt för 
patientens självbestämmande och integritet samt att skapa goda relationer till patienten och 
närstående. 
 
I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerade sjuksköterskor tydliggörs 
vad som förväntas av en legitimerad sjuksköterska gällande kompetens, erfarenhet, 
yrkeskunnande och förhållningssätt. De huvudsakliga arbetsområdena för sjuksköterskan 
beskrivs vara omvårdnadens teori och praktik, forskning, utveckling och utbildning samt 
ledarskap. Hälso- och sjukvården är i ständig utveckling vilket därmed ställer krav på 
sjuksköterskans självständighet och medvetenhet om aktuell forskning. 
 
I International Council of Nurse (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2014) anges fyra grundläggande ansvarsområden; att främja 
hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan skall ha ett 
etiskt förhållningssätt genom att kommunicera och bemöta patienter och närstående med 
respekt, lyhördhet och empati. Vården skall inte påverkas av faktorer som patientens 
trosuppfattning, hudfärg, politiska värderingar, nationalitet, funktionsnedsättning, sjukdom, 
social ställning, kön, ålder eller sexuell läggning.  
 
Omvårdnad 
Sjuksköterskans yrkesansvar och profession är omvårdnad. Målet för all omvårdnad är att 
hjälpa människor att uppnå hälsa, lindra symtom och upplevelse av ohälsa. Detta genom att 
alltid utgå från personens individuella upplevelser (SSF, 2010). Omvårdnadsarbetet skall 
genomsyras av ett helhetsperspektiv som innebär att fysiska, psykiska, sociala, kulturella 
och andliga behov tillgodoses (Socialstyrelsen, 2005). Behovet av omvårdnad kan utgöras 
av att personen behöver stöd, råd eller hjälp med något. Omvårdnadsåtgärder är handlingar 
som strävar efter att uppfylla individens behov av omvårdnad samt främja individens hälsa 
och lindra lidande och ohälsa (SSF, 2010). 
 
Sjuksköterskans roll på akutmottagningen 
På en akutmottagning arbetar grundutbildade sjuksköterskor och specialistutbildade 
sjuksköterskor inom akutsjukvård, anestesi eller intensivvård (Wikström, 2012). För att 
kunna erbjuda en god och säker vård är det en fördel om sjuksköterskor som ska börja 
arbeta på akutmottagning har viss arbetslivserfarenhet (Wikström, 2012). En sjuksköterska 
som mött många patienter får ökad erfarenhet och blir därmed tryggare i hur hon ska 
hantera nya situationer (Benner, 2001). 
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På en akutmottagning görs oftast den initiala bedömningen av patientens hälsotillstånd av 
en sjuksköterska (Göransson et al., 2008; Langeland & Sørlie, 2011). Utifrån en 
triagemodell sorterar sjuksköterskan patienterna systematiskt utifrån den som är i störst 
behov av vård (SBU, 2010). Triagesystem fungerar som beslutsstöd för att i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 2§) kunna prioritera utifrån den som är i störst 
behov av vård. Vidare är det sjuksköterskans ansvar att ha en överblick över patienterna på 
akutmottagningen, kontinuerligt övervaka och re-evaluera deras medicinska tillstånd då det 
snabbt kan försämras (Langeland & Sørlie, 2011; Wikström, 2012). Sjuksköterskan 
behöver därmed ha goda kunskaper inom såväl omvårdnad, farmakologi som medicin 
(Adriaenssens, De Gucht, Van Der Doef & Maes, 2011; Wikström, 2012). 	  
 
På en akutmottagning ställs sjuksköterskan inför flertalet etiska dilemman. Att göra en 
rättvis och korrekt bedömning utifrån den patient som är i störst behov av vård och att inte 
ha tillräcklig med tid för omvårdnadsarbete kan vara frustrerande. Detta kan leda till att 
sjuksköterskan får en känsla av att inte ha gjort tillräckligt (Langeland & Sørlie, 2011).  
 
Patienterna blir ofta kvar på akutmottagningen i väntan på läkarbedömning, undersökning 
eller transport till vårdavdelning. De kan vara oroliga över symtomen och de långa 
väntetiderna skapar frustration och osäkerhet. Det är viktigt att sjuksköterskan är 
uppmärksam på patientens behov av tydlig information (Göransson et al., 2008). 

Närstående 
I föreliggande studie används Socialstyrelsens (2004) definition av närstående vilket är en 
ömsesidig nära relation mellan två personer. Jämförelsevis avser begreppet anhörig som 
syftar till familjemedlemmar, nära släktingar och ingifta (Dyregrov & Dyregrov, 2008; 
Östlinder, 2004). Begreppet närstående kan användas övergripande och omfattar inte 
enbart biologiska närstående utan även personer som själva upplever att de stod nära den 
avlidne till exempel en vän, en arbetskollega eller person från utvidgad familj (Dyregrov & 
Dyregrov, 2008). 
 
Närstående i kris och sorg 
Begreppet kris har sitt ursprung i grekiskans krisis som betyder hastig och plötslig 
förändring. En krisreaktion kan utlösas då personen inte upplevt något liknande tidigare 
och när förståelse saknas för vad som inträffat (Cullberg & Lundin, 2006). Att befinna sig i 
ett kristillstånd och därmed inte kunna hantera situationen kan kräva ett aktivt 
omhändertagande (Fyhr, 2003).  
 
Fyhr (2003) menar att sorg kan utlösas till följd av förlust av något eller någon som 
värderas högt av den utsatta personen. Vidare definieras sorg som en förlust vilken ger 
psykiska sår. Oavsett vad förlusten består i så inleds en sorgeprocess där funktionen är 
bearbetning. Bearbetningen benämns sorgearbete vilket kan försvåras på grund av 
motstridiga känslor inför det inträffade. Sorg utspelar sig i ett längre tidsperspektiv i 
jämförelse med kris. Beroende på om personen befinner sig i en krisreaktion eller en 
sorgeprocess krävs olika hjälpinsatser. 
 
Människor som får besked om plötslig död reagerar och sörjer på olika sätt. Skillnader 
finns både inom och mellan olika kulturer (Li, Chan, & Lee, 2002). Det går därför inte att 
generalisera det sätt som sorg påverkar olika människor (Clements, DeRanieri, Vigil & 
Benasutti, 2004). Kent och McDowell (2004) menar däremot att det finns en del 
gemensamma psykologiska, fysiska och beteendemässiga yttringar av sorg. 
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Reaktioner vid plötsligt dödsfall 
Att förlora någon plötsligt är en traumatisk och chockartad upplevelse (Brysiewicz, 2008; 
Dyregrov & Dyregrov, 2008; Li, Chan & Lee, 2002). Då döden inträffar plötsligt tillåts 
inte närstående att förbereda sig inför förlusten och krisreaktionen blir mer uttalad i 
jämförelse med förväntade dödsfall. Dödsfallet blir svårare att acceptera och ökar risken 
för ett komplicerat sorgearbete (Clements et al., 2004; Kent & McDowell, 2004; Li et al., 
2002; Purves & Edwards, 2005).  
 
Reaktionen vid plötsligt dödsfall kan skilja sig åt individer emellan (Li et al., 2002). Det är 
vanligt att försättas i chocktillstånd och svår sorg. Har den avlidne personen varit sjuk en 
längre tid och fått lida kan dödsfallet vara en lättnad och befrielse för närstående (Rejnö, 
Berg & Danielson, 2013). Att uppvisa aggressiva känslor och anklaga hälso- och 
sjukvården för att inte ha gjort tillräckligt för att förhindra dödsfallet kan förekomma 
(Vanezis & McGee, 1999; Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013).  
 
Närståendes omvårdnadsbehov 
Närstående som förlorat någon plötsligt kan ha ett större omvårdnadsbehov i jämförelse 
med närstående till patienter som avlidit efter en längre tids sjukdom (Purves & Edwards, 
2005). Centrala behov som identifierats är tröst, uppmuntran samt att någon finns där som 
stöd. De har även ett behov av att bli informerade om att den avlidne fått bästa möjliga 
vård (Hallgrimsdottir, 2000; Li et al., 2002).  
 
Det är vanligt förekommande att närstående i samband med plötsligt dödsfall förtränger 
grundläggande behov som att äta, dricka och sova. De kan också ha svårt att ta till sig 
information då chocktillståndet kan medföra att minnet tillfälligt försämras (Rejnö, Berg & 
Danielson, 2013). En nödvändighet är att personal finns tillgänglig och kan avsätta tid för 
samtal (Kent & McDowell, 2004; Li et al. 2002; Rejnö, Berg & Danielson, 2012). Det är 
även viktigt att sjuksköterskor kan berätta om omständigheterna kring dödsfallet (Scott, 
2013; Rejnö et al., 2012).  
 
Vidare är det viktigt för närstående att få se och spendera tid tillsammans med den avlidne 
och ta farväl i lugn och ro (Purves & Edwards, 2005; Vanezis & McGee, 1999). Om 
närstående önskar att få delta i omvårdnadsarbetet som exempelvis att tvätta och klä den 
avlidnes kropp bör sjuksköterskan ge möjlighet till detta (Kent & McDowell, 2004). 
Närstående har beskrivit det som betydelsefullt att få ta farväl av en varm kropp 
(Merlevede et al., 2004).   
 
Närståendes närvaro på akutrummet  
Att närvara vid återupplivningsförsök kan medföra att sorgeprocessen och bearbetning av 
förlusten underlättas. Att få bevittna händelsen kan generera en ökad förståelse för att alla 
insatser för att rädda patientens liv har vidtagits, vilket gör det lättare att acceptera 
dödsfallet (Kent & McDowell, 2004; Leske, McAndrew & Brasel, 2013; Vanezis & 
McGee, 1999; Wagner, 2004).  
 
Att få möjligheten att farväl i samma stund som patienten avlider kan vara ett 
betydelsefullt ögonblick för närstående (Hung & Pang, 2011). Att inte varit med vid 
dödsögonblicket kan medföra skuldkänslor (Kent & McDowell, 2004; Vanezis & McGee, 
1999). Det är viktigt att närstående själva får besluta om att närvara eller inte samt att deras 
önskan och behov accepteras av vårdpersonalen (Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 
2005).  
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Hung och Pang (2011) menar att önskan om att vara med kan grundas i en rädsla att skiljas 
från patienten. För att undvika att situationen uppfattas som otäck bör en sjuksköterska 
finnas till hands för att stödja och informera. Brist på information kan förstärka 
uppfattningen om att händelsen är obehaglig (Hallgrimsdottir, 2000; Hung & Pang, 2011; 
Kent & McDowell, 2004).   

Mötet med närstående 
I vården sker varje dag ett flertal möten där en ömsesidig förståelse för den andra personen 
är grundläggande. Flertalet faktorer är avgörande för mötets innebörd, bland annat vilken 
relation personerna har och i vilket sammanhang mötet sker. Varje möte är unikt och 
utspelar sig på olika sätt. Det kan vara planerat eller uppstå i oförberedda situationer 
(Fossum, 2013). På en akutmottagning möter sjuksköterskan många patienter och 
närstående (Elmqvist, Fridlund & Ekebergh, 2012). Det är en stor utmaning att på kort tid 
skapa goda relationer till dem (Engström & Söderberg, 2007). 
 
Ett gott bemötande är en viktig del i mötet med andra människor (Fossum, 2013). I en 
rapport av SOU (1997:170) beskrivs begreppet bemötande innefatta hur en person uppför 
sig eller beter sig mot en annan människa. Det är ett mellanmänskligt samspel och handlar 
om inställningen individer emellan. Tidigare erfarenheter och förväntningar inför mötet 
avgör hur bemötandet utspelar sig (SOU, 1997:170). Bemötande innefattar hur 
vårdpersonal använder kroppsspråk och ögonkontakt i mötet med patienter och närstående. 
Detta påverkas av sjuksköterskans värderingar och människosyn. Ett gott bemötande 
kännetecknas av empati, omtanke och ett intresse för patienten (Fossum, 2013). Holm 
(2009) menar att ett professionellt bemötande kräver mer än att uppträda vänligt och 
tillmötesgående. En legitimerad sjuksköterska skall i mötet förhålla sig till etiska koder och 
beakta bestämmelser inom professionen.  
 
Fossum (2013) beskriver att patienter kan vara missnöjda över bemötandet i vården då 
personalen är okunnig och oengagerad. Närstående kan anse att ett dåligt bemötande 
kännetecknas av vårdpersonal som inte svarar på frågor om patientens hälsotillstånd och 
undanhåller viktig information (Brysiewicz, 2008; Zani, Marcon, Tonete & de Lima 
Parada, 2014).  

Lämna besked om dödsfall 
I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och 
sjukvården vid dödsfall (SOSFS, 1996:29, kap. 6.1) rekommenderas att den läkare som 
fastställt personens död ansvarar för att närstående underrättas av lämplig person. Utifrån 
varje enskilt fall och med utgångspunkt i att de efterlevande skall visas hänsyn och 
omtanke kan den personen vara en sjuksköterska, hemtjänstpersonal eller präst. 
 
Rassin, Dado och Avraham (2013) och Vanezis och McGee (1999) beskriver att 
närstående och sjuksköterskor önskar att dödsbeskedet framförs av en läkare. Det kan 
emellertid uppstå situationer då sjuksköterskan får ta det ansvaret. Att framföra dödsbesked 
är en svår och känslomässigt påfrestande del av arbetet och sjuksköterskan kan känna sig 
osäker i en sådan situation (Adamowski et al., 1993; Purves & Edwards, 2005; Scott, 
2013). I de flesta fall stannar sjuksköterskan kvar efter att läkaren lämnat dödsbesked för 
att stödja närstående (Warnock, Tod, Foster & Soreny, 2010).  
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I mötet med närstående bör kommunikationen vara klar och tydlig. Ord som “död” är att 
föredra framför omskrivningar som “bortgång” för att undvika missförstånd av situationen. 
Beskedet om dödsfall bör lämnas i ett lugnt och avskilt rum där det finns möjlighet att 
stanna kvar för samtal och stöd (Vanezis & McGee, 1999). Kent och McDowell (2004) 
anser att det är en fördel om personen som lämnar ett dödsbesked har närvarat vid 
tidpunkten för dödsfallet så att eventuella frågor kan besvaras. När beskedet ska lämnas är 
det viktigt att vara väl förberedd genom att veta vad som har hänt, var den avlidne befinner 
sig samt var de närstående kan komma för att ta farväl. 
 
I samband med att närstående ska informeras om dödsfallet kan flera utmaningar uppstå.  
En svårighet kan vara att finna tid till att sitta ned med närstående och ytterligare informera 
om omständigheterna kring dödsfallet. Vidare kan sjuksköterskan känna sig oförberedd 
inför mötet med närstående om patienten avlidit plötsligt. Särskilda svårigheter med att 
närvara då dödsbeskedet ska lämnas kan upplevas då sjuksköterskan inte har en relation till 
patienten eller närstående (Warnock et al., 2010).  

Känslomässig påverkan 
Att arbeta på en akutmottagning ställer höga krav på sjuksköterskan. Det kan vara 
påfrestande och utmanande att dagligen konfronteras med oförutsägbara, traumatiska och 
stressiga situationer samt vårda kritiskt sjuka patienter (Adriaenssens et al., 2011; 
Langeland & Sørlie, 2011; Nyström, 2002).  
 
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal kan ofta sörja patienter som avlidit (Casarett, 
Kutner & Abrahm, 2001). Det är vanligt förekommande att relatera svåra situationer till 
det egna privatlivet (Langeland & Sørlie, 2011). Tidigare erfarenheter av dödsfall i 
privatlivet kan spela roll för hur sjuksköterskan påverkas av dödsfall i yrkesrollen. 
Sjuksköterskan kan bli mer känslomässigt påverkad om den patient som plötsligt avlider 
påminner om någon som står henne nära. Negativa upplevelser kan resultera i ökad 
sårbarhet (Wilson & Kirshbaum, 2011).  

Att en patient plötsligt dör upplevs i många fall som obekvämt för sjuksköterskan (Geller 
et al., 2010). Sjuksköterskor påverkas i större omfattning om en relation till närstående har 
etablerats. Att omhänderta närstående som förlorat någon kan upplevas som skrämmande 
och osäkert. Sjuksköterskan kan ifrågasätta den egna kunskapen och uppleva att tillräckliga 
resurser saknas för att erbjuda närstående adekvat vård (Socorro, Tolson & Fleming, 
2001). Gerow et al. (2010) och Langeland och Sørlie (2011) menar att sjuksköterskor kan 
vara osäkra på om det är acceptabelt att visa sina egna känslor inför närstående, men att det 
kan vara svårt att dölja dessa.  

Copingstrategier  
Begreppet coping beskriver individens sätt att hantera olika situationer. Copingstrategier 
kan definieras som individens tillvägagångsätt för att hantera och tolerera yttre och inre 
krav som överstiger de resurser personen besitter (Lazarus & Folkman, 1984). 
Copingstrategier används för hantering av psykologisk stress och bemästring av krävande 
situationer (Thernlund, 1995).   
 
Payne, Dean och Kaulus (1998) menar att sjuksköterskor verksamma vid akutmottagningar 
kan undvika att tänka på döden och kan ha svårt att hantera sina känslor vid dödsfall.  
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Detta i jämförelse med sjuksköterskor som arbetar på en palliativ avdelning som ofta möter 
patienter som avlider (Payne et al.1998) Sjuksköterskans känslomässiga reaktion vid 
dödsfall påverkar hur de hanterar och bearbetar situationen (Adamowski et al., 1993). 
Vårdpersonal kan vilja avstå från att möta och stödja närstående i samband med dödsfall då 
de upplever att de saknar verktyg för att hantera sina egna och närståendes känslor 
(Brysiewicz & Uys, 2006; Yim Wah et al., 2013). Negativa erfarenheter av dödsfall i 
privatlivet gör det svårare för sjuksköterskan att hantera patienters bortgång och hitta 
effektiva copingstrategier för detta i arbetet (Wilson & Kirshbaum, 2011). 
 
Adriaenssens et al. (2011) menar att god sammanhållning i arbetsgruppen, ett empatiskt 
ledarskap och tydliga riktlinjer för arbetet är viktiga faktorer för att klara av det påfrestande 
arbetet på en akutmottagning. För att hantera mötet med närstående i svåra situationer 
upplever sjuksköterskor att möjlighet till samtal med kollegor och att stödja varandra är 
effektiva copingstrategier (Adriaenssens et al., 2011; Brysiewicz & Uys, 2006; 
Hallgrimsdottir, 2000; Wilson & Kirshbaum, 2011). Utbildning i att möta närstående i kris 
och sorg upplevs som betydelsefullt för att kunna hantera sina egna känslor i svåra 
situationer (Wilson & Kirshbaum, 2011). Tid för eftertanke och reflektion efter svåra 
situationer är andra exempel på copingstrategier som sjuksköterskan använder sig av (Yim 
Wah et al., 2013).  
 
Debriefing 
Syftet med debriefing är att genom gruppsamtal stödja personal som befinner sig i en akut 
krisreaktion till följd av en traumatisk upplevelse. Debriefing är en effektiv copingstrategi 
som kan hjälpa sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal att bearbeta traumatiska 
händelser och bör ledas av en person som är utbildad i debriefingprocessen (Healy & 
Tyrrell, 2013). Debriefing kan förbättra teamarbetet, patientsäkerheten och underlätta 
personalens hantering av känslor som uppstår i samband med svåra situationer (Berg et al., 
2014) 

Problemformulering  
För närstående kan ett oväntat dödsfall medföra en mer komplicerad sorgeprocess i 
jämförelse med då dödsfallet varit väntat (Clements et al., 2004; Kent & McDowell, 2004; 
Li et al., 2002; Purves & Edwards, 2005). Detta kräver ett gott omhändertagande och 
omvårdnadsåtgärder riktade mot närstående (Li et al., 2002). Att fokusera på den enskilda 
patienten och dennes unika behov har under lång tid varit grunden för omvårdnad. En 
utmaning för dagens hälso- och sjukvård är att omhänderta närstående, vilket kräver nya 
riktlinjer och arbetssätt (Benzein & Saveman, 2004).  
 
För att tillgodose närståendes behov i samband med plötsligt dödsfall är det av betydelse 
att sjuksköterskan har en förståelse för deras reaktioner och behov. Tidigare forskning har 
undersökt närståendes behov, bemötandet från sjukvårdspersonal samt vilka åtgärder som 
upplevts som mest betydelsefulla i denna situation (Brysiewicz, 2008; Kent & McDowell, 
2004; Li et al., 2002; Merlevede et al., 2004; Rejnö et al., 2013). Li et al. (2002) menar att 
kvalitativa studier ur sjuksköterskans perspektiv i dessa situationer skulle vara önskvärt för 
att ytterligare identifiera betydelsefulla omvårdnadsåtgärder. 
 
Relaterat till studien av Li et al. (2002) anser författarna till föreliggande studie att det 
finns ett behov av att belysa sjuksköterskans förhållningssätt och agerande i mötet med 
närstående i samband med plötsligt dödsfall. Detta kan ge en ökad förståelse för 
situationen genom att exemplifiera svårigheter och nuvarande riktlinjer.  
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Författarna till föreliggande studie är därmed intresserade av att undersöka vilket 
omvårdnadsansvar sjuksköterskan har i mötet med närstående, hur situationen hanteras och 
vilka känslor dessa situationer väcker. 
 
SYFTE 
 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet med närstående i samband med 
plötsligt och oväntat dödsfall på akutmottagning. 
 
METOD  

Metodval 
En kvalitativ intervjumetod tillämpades då det ansågs vara en lämplig metod för att 
besvara studiens syfte. Kvalitativ metod avser att generera kunskap om specifika 
situationer utifrån individers egna berättelser. Genom vald metod fanns möjlighet att 
djupgående ta del av deltagarnas subjektiva beskrivningar av erfarenheter och upplevelser 
av den situation som skulle studeras (Henricson & Billhult, 2012).  
 
Intervjuerna var semi-strukturerade och utgick från en intervjuguide med frågor inom olika 
områden (bilaga A). Genom att öppna frågor ställdes fick deltagarna berätta fritt kring sina 
upplevelser. Intervjuguiden ökade möjligheten till flexibilitet och ordningsföljden av 
frågorna kunde anpassas utifrån vad deltagaren berättade. Fokus låg på samtalet mellan 
intervjuaren och deltagaren vilket Danielson (2012a) menar är det centrala i en 
intervjustudie.  

Urval  
Urvalskriterier 
Ett strategiskt urval tillämpades genom att kriterier formulerades som intervjudeltagarna 
skulle uppfylla för att inkluderas i studien. Henricson och Billhult (2012) menar att ett 
slumpmässigt urval inte är önskvärt vid kvalitativ forskningsmetod.  
 
Sjuksköterskorna som intervjuades skulle vara legitimerade och arbeta på en 
akutmottagning. För att kunna beskriva och berätta om att möta vuxna närstående i 
samband med plötsligt dödsfall på akutmottagning var det en förutsättning att deltagarna 
hade erfarenhet av detta. För att säkerställa att deltagarna var införstådda med studiens 
syfte och dess tillvägagångssätt ställdes krav på att deltagarna behärskade det svenska 
språket (Kjellström, 2012). Då varierande erfarenhet ansågs berikande för studien 
beslutades att inte ställa några krav på hur länge sjuksköterskorna varit yrkesverksamma.  
 
Urvalsgrupp 
Åtta sjuksköterskor från fyra olika akutmottagningar inom Stockholms län deltog i studien. 
Deltagarna var mellan 27 och 58 år gamla och hade varit verksamma som sjuksköterskor 
mellan ett och ett halvt till 35 år. Samtliga intervjudeltagare var kvinnor. Intervjudeltagarna 
hade varierande erfarenhet av akutsjukvård. Två av deltagarna hade en specialistutbildning 
inom intensivvård respektive ambulanssjukvård. En deltagare hade vid intervjutillfället 
påbörjat sin specialistutbildning inom akutsjukvård. 
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Genomförande  
Rekrytering av deltagare 
För att få en bredd i studien skickades en förfrågan om deltagande i studien till sju olika 
akutmottagningar inom Stockholms län. Samtliga akutmottagningar var avsedda för vuxna. 
Med hänsyn till studiens tidsplan på åtta veckor begränsades antalet intervjudeltagare till 
åtta. Genom valt antal intervjuer ansågs data kunna inhämtas för att skapa en uppfattning 
om sjuksköterskors upplevelser så att syftet kunde besvaras. Det ansågs viktigare att 
intervjua ett mindre antal personer från olika akutmottagningar med skilda erfarenheter 
jämfört med ett stort antal deltagare med liknande erfarenheter, vilket överensstämmer med 
Henricson och Billhult (2012). Danielson (2012a) menar att ett för stort antal 
intervjudeltagare kan försvåra bearbetning och analys av insamlad data.  
 
Ett missiv gällande upplägget för studien och förfrågan om deltagande skickades ut till 
verksamhetscheferna (bilaga B). Ett skriftligt tillstånd att genomföra studien returnerades 
från fyra av akutmottagningarna (bilaga B). Två veckor efter utsändandet av missivet 
följdes verksamhetscheferna upp med ett telefonsamtal. Dessa förmedlade vidare kontakt 
med akutmottagningens chefssjuksköterska eller vårdsamordnare. Dessa tillfrågade i sin 
tur sjuksköterskor om deltagande utifrån studiens urvalskriterier samt vidarebefordrade 
information om studiens upplägg (bilaga C) till intresserade sjuksköterskor.  
 
Intervjuguide 
En intervjuguide (bilaga A) formulerades och fungerade som ett stöd under intervjuerna. 
Denna innehöll allmänna frågor om ålder och arbetslivserfarenhet, en inledande fråga samt 
tolv öppna frågor utifrån fyra olika områden: att lämna svåra besked, hur sjuksköterskan 
påverkas känslomässigt, omvårdnadsåtgärder och bemötande. Intervjuguiden innehöll även 
förslag på möjliga följdfrågor som vid behov kunde användas för att utveckla deltagarnas 
svar. Avslutningsvis gavs tillfälle för deltagaren att tillägga något de ansåg vara intressant 
för studiens syfte (Danielson, 2012a). Intervjuguiden användes vid både parintervjun och 
de enskilda intervjuerna.   
 
Pilotintervju 
En pilotintervju genomfördes vid första intervjutillfället. Avsikten med pilotintervjun var 
att testa frågornas relevans i förhållande till syfte samt att frågorna var lätta att förstå. Det 
var även en möjlighet att kontrollera om den planerade tiden för intervjuerna var 
realiserbar (Danielson, 2012a). Inga korrigeringar gjordes gällande intervjufrågorna. 
Pilotintervjun inkluderades i det slutgiltiga resultatet då deltagaren uppfyllde 
urvalskriterierna. Innehållet i pilotintervjun ansågs vara av god kvalitet och besvarade 
studiens syfte. 
 
Intervjuprocess 
Totalt genomfördes sex individuella intervjuer inkluderat pilotintervjun. Resterande två 
intervjuer genomfördes vid samma tillfälle i en så kallad parintervju (Thomsson, 2010).  
 
Trost (2010) anser att det finns en risk för störningar då intervjuerna genomförs på 
arbetsplatsen. Däremot kan det vägas upp av deltagarnas känsla av trygghet. Deltagarna i 
föreliggande studie erbjöds därför att själva välja tid och plats för intervjun. Möjlighet att 
ordna annan plats klargjordes också i samband med förfrågan om deltagande. Slutligen 
genomfördes intervjuerna i avskilt rum på deltagarnas respektive akutmottagning. Diktafon 
användes för att spela in samtliga intervjuer. Intervjuaren kunde därmed fokusera på 
dialogen med deltagaren, vilket är i enlighet med Trost (2010).  
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Båda författarna närvarade vid samtliga intervjuer och rollen som intervjuare alternerades. 
Författaren som inte hade den aktiva rollen som intervjuare kunde således fungera som ett 
stöd genom att anteckna och ställa kompletterande frågor. Detta överensstämmer med 
Trost (2010) som menar att detta tillvägagångsätt kan resultera i en ökad förståelse för 
helheten och generera en bredare informationsmängd. Inledningsvis lämnades ett 
informationsbrev till deltagaren (bilaga D) då det ansågs viktigt att säkerställa att 
deltagarna fått information om studiens syfte, upplägg och etiska överväganden. Därefter 
erbjöds tillfälle att ställa ytterligare frågor kring studien. Ett informerat samtycke och ett 
godkännande gällande inspelning av intervjun inhämtades muntligt. Vidare informerades 
deltagaren om möjligheten att när som helst avbryta deltagandet, i enlighet med Kjellström 
(2012).  
 
Parintervju 
En parintervju genomfördes på grund av intervjudeltagarnas önskan om att intervjuas vid 
samma tillfälle. Thomsson (2010) menar att parintervjuer är användbara då 
intervjudeltagarna känner en trygghet i att intervjuas tillsammans med någon de känner. 
Det ger också möjlighet för deltagarna att stötta varandra i berättandet. 

Databearbetning  
Inför dataanalys transkriberades de inspelade intervjuerna ordagrant, inklusive pauser och 
skratt, för att kunna utröna nyanser och tydliggöra intervjuernas karaktär (Danielson, 
2012a). Transkribering möjliggjorde en översättning från muntligt till skriftligt språk, 
vilket strukturerade materialet inför kommande bearbetning (Kvale & Brinkmann, 2009). I 
transkriberingen skiljdes intervjuare (I) och deltagare (D) åt, vilket enligt Danielson 
(2012a) underlättar analysarbetet. Den författare som ledde intervjun transkriberade även 
materialet. Transkriberingen verifierades sedan mot ljudinspelningen av den andre 
författaren för att minimera skillnader i materialet.  

Dataanalys  
Data analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Ett induktivt 
tillvägagångssätt innebar att materialet som framkom i intervjuerna analyserades 
förutsättningslöst och utgick därmed inte från någon förutbestämd teori eller modell 
(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). De transkriberade intervjuerna lästes i sin helhet 
på varsitt håll för att sedan analyseras gemensamt. Analysen började med att mening för 
mening granska intervjuerna. I enlighet med Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
eftersträvades att plocka ut meningar som i sitt innehöll ansågs besvara studiens syfte, så 
kallade meningsenheter. Med avsikt att göra texten mer hanterbar och samtidigt behålla det 
centrala innehållet kondenserades meningsenheterna. Meningsenheterna tilldelades 
därefter koder som kortfattat beskrev innehållet, vilket överensstämmer med den 
beskrivning av kodernas funktion som Lundman och Hällgren Graneheim (2012) anger. 
Meningsenheterna skrevs sedan ut i pappersform för att möjliggöra en överblick av 
materialet. Det blev därmed lättare att gruppera koder med liknande innehåll i olika 
kategorier och underkategorier (tabell 2). Slutligen lästes intervjuerna igenom ytterligare 
en gång för att säkerställa att något av vikt för studiens resultat inte uteslutits. Exempel på 
tillvägagångssätt under analysprocessen ses nedan i tabell 1.  
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Tabell 1. Exempel på analysprocess 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Jag pratar mycket 
med kollegor 
liksom, och så kan 
man med dom som 
är nära säga att 
man haft det 
jobbigt eller att det 
är något som berör 
en  
 

Jag pratar mycket 
med kollegor och 
med dem som står 
mig nära.  
 

Prata med 
kollegor eller 
personer som 
står nära 
 

Att prata om det Copingstrategier 

Är det riktigt svårt 
så kan vi ju 
debriefa efteråt och 
man kan bli avlöst. 
Men vid normala 
sorgereaktioner 
eller så, så kanske 
man inte alltid 
behöver göra det. 
 

Vid svåra tillfällen 
debriefar vi efteråt. 
Vid normala 
tillfällen behövs 
inte det.   

Behov av 
debriefing  

Debriefing 

Forskningsetiska överväganden  
Informerat samtycke 
Intervjudeltagarna informerades både skriftligt och muntligt om studien. På så sätt 
skapades förutsättningar för ett informerat samtycke (Helgesson, 2006). De informerades 
även i enlighet med Kjellström (2012) om möjligheten att när som helst under studiens 
gång avbryta sitt deltagande utan att behöva uppge särskild anledning för detta. Enligt 
autonomiprincipen skall intervjudeltagarna ses som självbestämmande och individernas 
egna val och åsikter skall bemötas med respekt. Grundlig information är således ett krav 
för att kunna fatta ett oberoende och frivilligt beslut (Kjellström, 2012).  
 
Konfidentialitet 
Data behandlades konfidentiellt och intervjudeltagarnas identitet skyddades genom att 
materialet förvarades inlåst och oåtkomligt för obehöriga, i enlighet med Kjellström 
(2012). Uppgifter som kunde härledas till en specifik deltagare avidentifierades under 
analysprocessen och publicerades inte i det slutgiltiga arbetet. Inspelade intervjuer 
raderades efter studiens avslut (Kjellström, 2012). 
 
Konsekvenser för deltagare 
Icke-skada principen innebär skyldighet att inte skada andra människor. Genom att erhålla 
samtycke och skydda intervjudeltagarnas konfidentialitet minskade risken för detta 
(Kjellström, 2012). En konsekvensanalys gjordes där eventuella konsekvenser för 
deltagarna övervägdes. Det fanns en medvetenhet hos författarna om att intervjuerna skulle 
komma att beröra känsliga ämnen och att frågorna eventuellt kunde frambringa starka 
känslor och minnen hos intervjudeltagarna. Intervjun kunde emellertid ge tillfälle för 
intervjudeltagarna att få sätta ord på och konkretisera upplevelser och erfarenheter.  
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Det kunde ses som en fördel för deltagarna och ett tillfälle att utvecklas i yrkesrollen 
genom att reflektera kring förhållningssätt och agerande (Kjellström, 2012).   
 
RESULTAT  
Resultatet redovisas utifrån de kategorier och underkategorier som framkommit under 
analysprocessen. Dessa presenteras nedan i tabell 2. Citat som illustrerar resultatet har valts 
ut från intervjuerna och presenteras med kursiverad och indragen text. Citaten har till viss 
del modifierats för att öka läsbarheten samt avidentifierats för att bibehålla konfidentialitet. 
Då text uteslutits ur citaten har detta markerats med tre punkter inom parentes. Varje 
deltagare presenteras med en siffra för att visa på variation bland utvalda citat. Vidare i 
resultatet kommer intervjudeltagarna att benämnas med yrkestiteln sjuksköterskan eller 
sjuksköterskorna. 
 
Tabell 2. Resultatöversikt 
Kategori Underkategori 

Rutiner Anhörigmottagare 
Närstående på akutrummet 
Att lämna dödsbesked 

Omvårdnad Sjuksköterskans roll i mötet 
Omvårdnadsåtgärder 
Information 

Konsekvenser  
 

Sjuksköterskans känslor 
Att bära med sig tankar  
Arbetssituationen 

Copingstrategier Att prata om det 
Debriefing 

Rutiner  
Anhörigmottagare 
En av rutinerna för omhändertagandet av närstående var att en anhörigmottagare utsågs. 
Likväl undersköterskor som sjuksköterskor kunde inta denna roll, som hade det 
huvudsakliga ansvaret att stödja, trösta och vid behov ge information om patientens 
tillstånd. Detta ansågs fördelaktigt då inte fler personer än vad som var nödvändigt blev 
involverade i kontakten med närstående. Sjuksköterskorna menade att detta arbetssätt gav 
trygghet och skapade förutsättningar för kontinuitet. Anhörigmottagaren kunde utses i 
förväg och ansvarade för närstående under hela arbetspasset. Några sjuksköterskor nämnde 
att den person som först etablerade kontakt med närstående intog rollen som 
anhörigmottagare.  
 

”Riktlinjerna är ju att vi alltid har en anhörigmottagare utsedd och det är 
dygnet runt, så det finns alltid någon som har ett huvudansvar.” (5) 

 
Närstående på akutrummet 
Ytterligare en rutin vid omhändertagandet var att erbjuda närstående att närvara vid 
återupplivning av patienten.  
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Deras behov av att bevittna händelseförloppet varierade och det ansågs viktigt att 
närstående själva fick besluta om de ville närvara eller inte. Då de valde att vara med på 
akutrummet påpekades vikten av att någon hela tiden satt bredvid för att stödja, trösta och 
förklara vad som händer. Några av sjuksköterskorna menade att det var viktigt att 
närstående fick se att personalen gjort allt i försöket att rädda patientens liv.  
 

”Det beror ju på hur dom känner, en del vill vara med och en del vill inte vara 
med, det är bra om dom är med, men man kan inte tvinga någon till att vara 
med.” (2) 

 
Några av sjuksköterskorna påpekade att det inte alltid var fördelaktigt att närstående 
närvarade vid återupplivningsförsök. De menade att akuta situationer ofta resulterade i att 
många personer var involverade, vilket de trodde kunde upplevas som kaotiskt och 
påfrestande för närstående. Vidare ansåg de att hjärt- och lungräddning kunde se 
obehagligt ut och att det därmed inte var lämpligt att närvara förrän situationen 
stabiliserats.  
 

”Det är lite brutalt när man gör HLR också, det ser inte så trevligt ut, många 
vill gå till samtalsrummet.” (3) 

 
Då beslut tagits om att avsluta livräddande åtgärder ansåg flera sjuksköterskor att det var 
viktigt att ge närstående möjlighet att vara nära patienten. De upplevde att närstående 
tyckte det var värdefullt att få spendera den sista stunden tillsammans och var därför måna 
om att försöka möjliggöra detta. 
 
Att lämna dödsbesked 
Vid samtliga akutmottagningar var det läkaren som informerade närstående om att 
patienten avlidit. Läkaren ansågs vara mer lämplig på grund av de medicinska frågor som 
vanligtvis efterföljde ett dödsbesked. Ytterligare en anledning var att läkarna ansågs ha det 
yttersta ansvaret för patienterna. En del av sjuksköterskorna påpekade att de inte brukade 
närvara då dödsbeskedet lämnades till närstående. Anledningen var att närstående redan 
träffade mycket personal och de på grund av detta inte ville blanda in ytterligare en person. 
Om de fått en relation till närstående var det vanligare att de närvarade vid tillfället då 
dödsbeskedet skulle lämnas. Några sjuksköterskor menade att det var viktigt att delta för 
att kunna komplettera med information och svara på praktiska frågor. Det ansågs 
betydelsefullt att hjälpas åt vid svåra situationer. 
 

“Dödsbeskedet är det meningen att alltid läkaren ska göra, men helst inte 
ensam utan det ska alltid vara en till sjukvårdspersonal med som kan 
återupprepa information och förklara mer med kanske andra ord vad det är 
som har hänt.” (5) 

 
Ett fåtal av sjuksköterskorna berättade att de själva framfört besked om dödsfall. Detta 
förekom enbart vid särskilda situationer som när läkaren inte hade tid eller när de visste att 
patienten avlidit och ville svara sanningsenligt på närståendes frågor.  
 

”Jag är inte obekväm med att tala om att det liksom inte har gått bra, eller 
håller inte på att förhala det eller hitta på ursäkter till varför man inte. Det är 
nog lite personbundet, tror jag.” (1) 
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Omvårdnad 
Sjuksköterskans roll i mötet 
Sjuksköterskorna ansåg sig ha det övergripande ansvaret för patienten och således även för 
omhändertagandet av närstående. En del av sjuksköterskorna upplevde mötet med 
närstående i samband med plötsligt dödsfall som okomplicerat. De menade att det var 
något som föll sig naturligt genom att de var säkra på hur de skulle förhålla sig och agera 
gentemot närstående. Andra menade att mötet var påfrestande och att de kände sig 
obekväma i situationen. Majoriteten uttryckte att mötet med närstående var svårare än 
omhändertagandet av den avlidne patienten. 
 

“Jag är så himla blödig, jag tycker det är jättejobbigt, kanske inte själva 
dödsfallet i sig, men att möta anhöriga tycker jag är jättejobbigt verkligen.” 
(4) 

 
Under intervjuerna diskuterades svårigheter i mötet med närstående. Det ansågs svårt att 
hitta rätt ord och längre tystnad kunde upplevas som obekvämt. Att våga vara kvar i 
rummet trots omständigheterna var en utmaning. En av sjuksköterskorna nämnde att 
personkemin kunde vara avgörande för hur mötet uppfattades.  
 

“Man vet inte vad man ska säga och man vet liksom inte vad man ska göra. 
Det finns ju inga ord egentligen, det enda man kan göra, tycker jag, det är ju 
att man är där.” (2) 

 
Att visa omtanke ansågs vara en av de viktigaste delarna i mötet. Vidare nämndes 
betydelsen av att visa en förståelse och att förmedla stöd i den svåra situationen. Med 
ögonkontakt och kroppsspråk kunde empati och närvaro förmedlas. Flera sjuksköterskor 
nämnde vikten av att agera lugnt och tryggt för att inte ge ett nervöst och osäkert intryck. 
Andra sjuksköterskor nämnde att det var viktigt att inte prata för mycket och att inte börja 
prata om egna erfarenheter av döden.  
 

“Att man vågar titta någon i ögonen och säga att man bryr sig, säga att man 
finns här och säga det med hela sitt kroppsspråk utan att man behöver på 
något sätt kladda eller krama någon som inte vill det, det räcker ju att bara 
vara i rummet.” (5)  

 
Hur sjuksköterskorna förhöll sig till situationen varierade beroende på närståendes olika 
reaktioner. Det ansågs viktigt att inte vara dömande gentemot närstående på grund av deras 
reaktioner. Att finnas till hands och vara närvarande i situationen lyftes som centralt i 
mötet. Majoriteten av sjuksköterskorna påpekade att det viktigaste var att inte lämna 
närstående ensamma.  
 

“Att man är närvarande, att man inte, för att man själv tycker att det är 
jobbigt, säger att jag kommer snart och tittar till dig för då blir det bara ett 
tomt rum helt plötsligt, så sitter närstående kvar där och då kommer ju 
frågorna, då kommer ju alla frågor och tankar och allting.” (6)  

 
Omvårdnadsåtgärder 
Ansvaret för omvårdnad riktat mot närstående ansågs vara en omfattande och påfrestande 
arbetsuppgift. Vid ankomst till akutmottagningen ordnade sjuksköterskorna ett avskilt rum 
för närstående. De erbjöd något att äta och dricka och hämtade varma filtar om någon 
kände sig frusen.  
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Tillgång till telefon och hjälp med att ringa andra närstående var också något som 
sjuksköterskan kunde bistå med. En av sjuksköterskorna berättade att närstående som var 
upprörda eller skärrade kunde erbjudas sedativa läkemedel.  
 

”Den som tar hand om närstående får ju dra ett ganska tungt lass och rodda 
allt. Då tar man hand om dom när de kommer, man tar hand om dom under 
sessionen och man hjälper till med visningen efteråt.” (7) 

 
På samtliga akutmottagningar fanns ett visningsrum där närstående hade möjlighet att ta 
avsked av den avlidne i lugn och ro. Inför visningen berättade sjuksköterskorna att de 
tvättade patienten, tände ljus i rummet och ställde fram blommor. I många fall erbjöds 
närstående att vara delaktiga med att göra i ordning den avlidne. En av sjuksköterskorna 
uttryckte att det var viktigt att inte förändra något i den avlidnes utseende, exempelvis att 
raka patienten. Det kunde upplevas som obehagligt för närstående att inte känna igen den 
avlidne. Den avlidne värmdes med filtar för det inte skulle upplevas som otäckt att ta farväl 
av en kall kropp.  

 
”Även om patienten avlider på akutrummet och vi får dödförklara patienten 
där, så gör vi alltid i ordning dom och drar in dom på anhörigrummet. Så får 
man sitta här och vara här så länge man vill och sen är det upp till dom. Då 
försöker vi vara en person här då, den som har tagit hand om närstående från 
början.” (7)  

 
Att låta närstående ta ett sista farväl av patienten ansågs vara den viktigaste 
omvårdnadsåtgärden. Utifrån önskemål och behov kunde sjuksköterskan vara med under 
avskedet för att trösta och stödja. Detta kunde ta lång tid med anledning av att de ofta ville 
stanna länge för prata med varandra eller invänta på att fler skulle ansluta för att ta farväl.  
 
Samtliga sjuksköterskor menade att de ansvarade för att förmedla kontakt med kurator som 
kunde stödja närstående efter dödsfallet. Deras ansvar innefattade också att vid önskemål 
om religiösa ritualer kontakta sjukhuspräst eller imam. Det uttrycktes en trygghet i att 
kunna samarbeta med andra professioner i omhändertagandet av närstående.  
 

“Dom är här nu i några timmar och sen kommer dom att försvinna och jag vet 
att dom liksom fortfarande kommer må dåligt, men då är det jätteskönt att veta 
att den här kuratorn finns som kan ta hand om det här (...) då vet man att dom 
liksom inte blir övergivna.” (4) 

 
Information 
Vid plötslig och oväntad död hade närstående många frågor, vilka sjuksköterskorna inte 
alltid kunde svara på. En av sjuksköterskorna ansåg att hon inte förväntades ha svar på 
frågorna utan det viktigaste var att låta närstående få ventilera tankar och känslor. Några av 
sjuksköterskorna upplevde det som besvärligt att inte kunna informera om vad som händer 
nu och svara på andra frågor närstående hade. En sjuksköterska menade att det var svårt att 
möta närstående om hon inte kunde informera om orsaken till dödsfallet. Att informera om 
positiva förändringar i patientens tillstånd ansågs vara enklare än att lämna negativa 
besked.  
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“Att finnas och svara och bara lyssna. Jag kan ju inte ge svar på alla dom 
frågorna ”vad händer med huset, vad ska vi göra med hunden, barnen, hur ska 
det nu gå med räkningar” alltså det är ju svar som jag inte kan ge.” (5)  

 
Information om att alla åtgärder för att rädda patientens liv vidtagits och motivering till 
varför livräddande åtgärder avslutats upplevdes som viktigt att förmedla. Några av 
sjuksköterskorna nämnde att närstående fick telefonnummer till ansvarig sjuksköterska för 
kunna få tillgång till mer information om det inträffade i efterhand.  

Konsekvenser  
Sjuksköterskans känslor 
Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att det var vanligt förekommande att bli berörd 
och ledsen i mötet med närstående vid plötsligt dödsfall. De vanligast förekommande 
känslorna beskrevs vara att gråta samt känna sig nedstämd och frustrerad. Hur mycket de 
påverkades avgjordes utifrån varje unik situation och det inte gick att förutse vilka känslor 
olika situationer skulle framkalla.  
 

“Jag blir nästan på gränsen till oproffsig och tar det för personligt och börjar 
gråta” (4) 

 
Samtliga sjuksköterskor ansåg att det som låg nära privatlivet hade större känslomässig 
påverkan som exempelvis då barn i samma ålder som ens egna avled. Det handlade även 
om det egna måendet och den privata situationen. De sjuksköterskor som nyligen varit med 
om dödsfall eller sjukdom inom den egna familje- och vänskapskretsen kunde uppleva att 
de var mer sårbara en tid efter. Samtidigt beskrevs detta leda till en ökad förståelse för 
närstående eftersom de befunnit sig i samma situation.  
 

“Jag märker mina kollegor som nyligen förlorat någon eller kanske har barn i 
samma ålder som just det här traumafallet tillexempel eller som förlorat sin 
anhörig i cancer och sen så ska man ta hand om cancerpatienter, det är ju 
flera som inte kan göra det för det blir för nära.” (6) 

 
Vidare nämndes olyckshändelser, där tillfälligheter spelat roll för patientens liv som 
frustrerande och emotionellt påfrestande. Situationer där sjuksköterskorna ansåg att det 
fanns brister i omhändertagandet av patienten eller närstående samt där sjukvården hade 
kunnat göra mer för att rädda patientens liv kunde också påverka sjuksköterskorna. Några 
sjuksköterskor upplevde att deras relation till närstående och hur närstående reagerade på 
dödsfallet var avgörande för hur de själva reagerade. Att möta ledsna närstående och höra 
deras berättelser om vad den avlidne betytt för dem var anledningen till att 
sjuksköterskorna blev känslomässigt påverkade.  
 

“För mig så styrs det helt och hållet av hur närstående är, hur dom mår och 
hur dom påverkas av det här och jag kan ibland tycka att för mig är det ju 
såklart jobbigare att närstående är med (...) det är ju jobbigt för mig, 
känslomässigt jobbigt för mig och se dom. Att se patienten, det är tråkigt, men 
man får inte en relation till patienten.” (7)  

 
Då äldre och sjuka patienter avled upplevde samtliga sjuksköterskor att det var ett naturligt 
förlopp och därmed inte lika känslomässigt påfrestande. Vid vissa tillfällen kunde döden 
uppfattas som en befrielse då sjuka äldre personer fick slippa lida mer.  
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Närstående till äldre patienter som blev ensamma kvar påverkade en av sjuksköterskorna 
särskilt och väckte tankar kring hur de klarade sig hemma.  
 
Det ansågs viktigt att våga bli berörd och visa känslor i samband med mötet med 
närstående efter plötsligt dödsfall. Då empati och medkänsla för patienterna och närstående 
saknades ansåg flera sjuksköterskor att det inte längre var lämpligt att arbeta på 
akutmottagningen.   
 

“Jag tror att om man slutar gråta för en patient eller bli berörd, då är det dags att 
byta då har man skaffat sig för hårda skal.” (5)  

 
Några sjuksköterskor reflekterade över hur yrkeserfarenhet påverkade deras känslor i mötet 
med närstående. Flera sjuksköterskor påpekade att erfarenhet underlättade mötet med 
närstående. De menade att de kunde åsidosätta sina känslor tills dess att arbetspasset var 
över. Under arbetes gång var det viktigt att vara professionell och agera korrekt för att 
kunna rädda patientens liv. Några av sjuksköterskorna menade att studietiden och de första 
åren av yrkeskarriären var den mest påfrestande tiden. Att inte hunnit bli säker i den 
professionella yrkesrollen och saknad av förmågan att filtrera svåra situationer kunde vara 
orsaken till detta.  
 

“Så att med erfarenhet så lättar den där jobbighetskänslan på något sätt, och 
det är bra. Det känns bra tycker jag. Man har sett så många situationer nu så 
att det är inte mycket som förvånar.” (2) 

 
Att bära med sig tankar 
Att utanför arbetet tänka tillbaka på situationer kring plötsliga dödsfall var vanligt 
förekommande. Samtliga sjuksköterskor menade att vissa situationer berörde mer än andra 
och att tankar på dessa kunde bäras med hem. De tankar som förekom handlade om 
händelseförloppet innan patienten avled, om sjukvården gjort tillräckligt för att rädda 
patientens liv samt oro för hur närstående mådde i efterhand. En sjuksköterska ansåg att 
det kunde finnas en risk för utbrändhet om tankarna på arbetet inte kunde åsidosättas i 
privatlivet.  
 

“Vissa saker, så är det ju, det kan ju hänga i länge, olika situationer som man har 
upplevt och kanske man tänker, gjorde vi verkligen som vi skulle, gjorde vi 
tillräckligt.” (8) 

 
Arbetssituationen 
Några sjuksköterskor upplevde att de många gånger inte hade tillräckligt med tid för att 
sitta ned hos närstående och prata. Om dödsfallen inträffade under nätter eller helger då 
personalstyrkan var mindre kunde omhändertagandet av närstående komma att påverkas 
negativt genom att komma i andra hand efter medicinska och livräddande åtgärder. De 
tvära kasten i att ta hand om närstående efter dödsfall och därefter fortsätta arbetet med 
andra patienter på akutmottagningen var en komplex och påfrestande uppgift. Majoriteten 
av sjuksköterskorna tyckte att det var svårt att påbörja nya arbetsuppgifter direkt efter 
känslomässigt svåra händelser.  
 

“Här måste du ut från hjärtstoppet, ladda om och ta en stukning två minuter 
senare (...) Det tycker jag kan vara jobbigt och då ha medkänsla för den 
patienten också.” (7)  
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Sjuksköterskorna framhöll vikten av att vara flexibel och att försöka ge närstående den tid 
som krävdes trots att verksamheten fortsatte som vanligt. Sjuksköterskorna menade att 
närstående alltid bör prioriteras under det som kan vara en av de svåraste stunderna i deras 
liv. Det hittades vanligtvis sätt att hantera resursbrist och organisatoriska svårigheter för att 
få tid till närstående.   
 

“Alltså anhörigarbetet prioriteras alltid framför annat, så att det, det löser vi 
liksom på något sätt, men man prioriterar ju aldrig ner anhöriga, utan dom har 
alltid prio ett.” (4) 

 
När någon plötsligt avlidit på ett tragiskt sätt kunde det märkas på stämningen i 
personalgruppen. En av sjuksköterskorna berättade att hon redan i omklädningsrummet 
kunde notera att något särskilt inträffat. Trots att endast ett fåtal var inblandade i 
omhändertagandet av närstående till en patient som plötsligt avlidit var det enligt 
sjuksköterskorna vanligt att flera i personalen påverkades känslomässigt. 
 

“Man påverkas, man hörde liksom hennes skrik och så här (...) och alla var 
jätteilla berörda och grät bland personalen.” (6) 

Copingstrategier 
Olika copingstrategier för att hantera och bearbeta egna känslor som uppstått efter mötet 
med närstående vid plötsligt dödsfall lyftes fram. Ett fungerande samarbete med kollegorna 
på akutmottagningen ansågs vara viktigt. Några av sjuksköterskorna berättade att vid 
situationer som kändes obekväma, blev för nära eller svåra hantera kunde andra kollegor ta 
över vilket upplevdes som betryggande.  
 
En av sjuksköterskorna berättade att mötet med närstående underlättade om hon kände att 
alla åtgärder hade vidtagits för att försöka rädda patienten. Inställning till döden hade 
betydelse för hur sjuksköterskorna hanterade situationerna och då döden sågs som ett 
naturligt förlopp underlättade mötet med närstående. Genom att skilja på yrkesliv och 
privatliv menade en av sjuksköterskorna att det blev lättare hantera tankar och känslor efter 
arbetet.   
 

“Jag tror det handlar lite om vad man har för relation till döden, faktiskt, hur 
lätt man har att prata om döden (…).” (8) 

 
Att prata om det 
Samtliga sjuksköterskor menade att de hade ett behov av att prata om situationer där de 
mött närstående i samband med plötsligt dödsfall. Genom att prata om händelserna blev det 
enklare att hantera och bearbeta de egna känslorna. Flertalet sjuksköterskor vände sig till 
kollegor som varit med vid aktuell situation för att kunna prata med någon som upplevt 
samma händelse. En av sjuksköterskorna påpekade att personal som varit med vid tillfället 
då patienten plötsligt avled kunde ha olika upplevelser och att det således var viktigt att 
tillsammans prata om det inträffade. Det fanns också möjlighet att söka stöd hos 
akutmottagningarnas kuratorer eller chefer. Vissa av sjuksköterskorna berättade att de 
pratade med personer som stod dem nära för att kunna ventilera det som upplevdes 
påfrestande.  

 
”Vi pratar ju med varandra otroligt mycket, för att man just ska orka möta 
nästa patient och det är jätteviktigt.” (5) 
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Debriefing 
Vid situationer som upplevdes som särskilt svåra organiserades en debriefinggrupp på 
akutmottagningarna. Debriefing lyftes som en viktig del i bearbetningen. I gruppen 
samlades personal från akutmottagningen som arbetat med den patient som avlidit. I vissa 
fall deltog även ambulanspersonal i debreifinggruppen för att tillsammans med övrig 
personal kunna gå igenom de olika leden i omhändertagandet av patienten. 
Sjuksköterskorna menade att det var fördelaktigt om debriefingen anordnades samma dag 
som situationen uppstått. I de fall där debriefing inte anordnades upplevdes det som svårare 
att släppa tankarna och gå vidare efteråt.  
 

”När det händer lite så här speciella saker så försöker vi alltid träffas hela det 
gänget som har varit med och tagit hand om den här patienten och gå igenom, 
typ debriefa lite, det är väldigt bra när man gör det.” (4) 

 
DISKUSSION  

Resultatdiskussion 
Syftet med studien anses besvarad i resultatet genom att sjuksköterskorna beskrev hur de 
upplevde mötet med närstående i samband med plötsligt dödsfall. I resultatet framkom 
rutiner för omhändertagande, omvårdnad, konsekvenser samt copingstrategier.  
 
En av rutinerna vid omhändertagande av närstående på en akutmottagning var att en 
anhörigmottagare fanns tillgänglig. Anhörigmottagaren ansågs vara huvudansvarig för 
närstående och förväntades trösta, stödja samt bistå med information. På samma sätt 
diskuterar Kent och McDowell (2004) vikten av att utse en person med huvudansvar för 
närstående då det ökar förutsättningarna för en trygg och förtroendeingivande atmosfär. 
 
Att erbjuda närstående att närvara i samband med att livräddande åtgärder vidtogs, ansågs 
vara en viktig del i omhändertagandet. På så sätt menade sjuksköterskorna att närstående 
fick se att sjukvården gjort allt för att rädda patientens liv. De upplevde därigenom att 
närstående lättare kunde acceptera dödsfallet. Kent och McDowell (2004) diskuterar 
liknande fynd i sin studie och belyser vikten av att låta närstående delta vid återupplivning 
av patienten. I de fall närstående inte tillfrågades eller inte fick närvara kunde skuldkänslor 
leda till en mer komplicerad sorgeprocess. Några av sjuksköterskorna i föreliggande studie 
ansåg däremot att det inte alltid var fördelaktigt att närstående såg patienten i ett akut och 
kritiskt tillstånd då hjärt- och lungräddning kunde se otäckt ut och ge bestående minnen. I 
likhet med detta diskuterar Hallgrimsdottir (2000) närståendes närvaro på akutrummet och 
menar att en akut situation kan upplevas som obehaglig och att det krävs att någon stödjer 
och informerar närstående under tiden. Utifrån detta kunde författarna till föreliggande 
studie dra slutsatsen om att det förekommer skilda åsikter kring för- och nackdelar med 
närståendes närvaro vid återupplivning. Ett gemensamt förhållningssätt och tydligare 
riktlinjer för hur denna situation skall hanteras kan komma att underlätta 
omvårdnadsarbetet.  
 
Gemensamt för samtliga akutmottagningar var att läkarna lämnade dödsbesked. Läkaren 
ansågs bäst lämpad och kunde svara på medicinska frågor om vilka åtgärder och 
behandlingar som vidtagits innan dödsfallet. Scott (2013) menar i sin studie att 
sjuksköterskor inte lämnar dödsbesked eftersom de känner sig osäkra i den rollen. 
Författarna till denna studie kunde utifrån sjuksköterskornas yrkeserfarenhet se skillnader i 
inställningen att på egen hand lämna dödsbesked till närstående.  
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Sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet var mer bekväma i den rollen i jämförelse med 
de som arbetat kortare tid. Likväl diskuterade flera sjuksköterskor i studien betydelsen av 
att hjälpas åt vid svåra situationer och att sjuksköterskans roll var att komplettera med 
praktisk information. 
 
Scott (2013) menar att sjuksköterskan har ett informationsansvar och att upprepad 
information är av särskild betydelse. Samtliga sjuksköterskor i föreliggande studie 
bekräftade detta och ansåg att information var en central del i omhändertagandet av 
närstående. Det ansågs viktigt att förmedla att alla åtgärder för att rädda patientens liv hade 
vidtagits. Hallgrimsdottir (2000) och Li et al. (2002) menar i likhet med detta att 
närståendes behov av trygghet kan tillgodoses genom information om att patienten fått 
bästa möjliga vård. Under intervjuerna diskuterades olika svårigheter med att informera 
närstående. Sjuksköterskorna menade att de hade mycket frågor gällande framtiden. Det 
upplevdes som problematiskt att inte kunna svara på dessa frågor.  
 
Under intervjuerna diskuterades upplevelsen av att möta närstående i samband med 
plötslig död. Några av sjuksköterskorna upplevde att detta var en svårhanterlig och 
komplex uppgift. Att möta närstående betraktades som en svårare del av arbetet än 
omhändertagandet av den avlidne patienten. I likhet med detta har Scott (2013) funnit att 
sjuksköterskor på akutmottagningar kan föredra att delta i det kliniska arbetet framför att 
stödja närstående som befinner sig i en krisreaktion. En orsak till detta kan vara det 
Hallgrimsdottir (2000) beskriver i sin studie om att sjuksköterskor i många fall kan ha 
bristande kunskap och erfarenhet av att möta närstående i svåra situationer. Till följd av 
detta kan situationen uppfattas som obekväm och sjuksköterskorna kan därav ha 
svårigheter med att uppfylla närståendes omvårdnadsbehov. I motsats till detta menade 
några av sjuksköterskorna i föreliggande studie att mötet med närstående var okomplicerat 
och att det många gånger föll sig naturligt. Författarna reflekterade över skillnaderna i 
upplevelsen av att möta närstående och att detta kunde bero på sjuksköterskornas 
varierande yrkeserfarenhet.  
 
Sjuksköterskorna återgav vilka omvårdnadsåtgärder riktat mot närstående som utfördes i 
samband med plötsligt dödsfall. Dessa var bland annat att ordna ett avskilt rum, erbjuda 
något att äta och dricka samt tillgång till telefon. Detta överensstämmer med vad 
Hallgrimsdottir (2000) menar är viktigt för närstående. Li et al. (2002) menar emellertid att 
dessa åtgärder anses som mindre hjälpsamma då bekvämlighet inte prioriteras som ett 
behov i den svåra situationen. Sjuksköterskorna i föreliggande studie nämnde att det fanns 
ett visningsrum på akutmottagningen där närstående kunde ta avsked av patienten. 
Samtliga sjuksköterskor påpekade att det var en viktig omvårdnadsåtgärd att låta 
närstående ta ett sista farväl. Detta är i enlighet med Purves och Edwards (2005) och Li et 
al. (2002) som belyser närståendes behov av att få se den avlidne patienten och ta avsked. 
 
Att bli känslomässigt påverkad av att möta ledsna och chockerade närstående vid plötsligt 
dödsfall bekräftades av samtliga sjuksköterskor. Detta resulterade ofta i känslor och tankar 
som kunde följa med hem. Wilson och Kirshbaum (2011) har i sin studie konstaterat att 
sjuksköterskan påverkas känslomässigt av att vårda patienter som avlider. Adamowski et 
al. (1993) menar att sjuksköterskan påverkas av att befinna sig i svåra situationer och att 
detta kan hindra sjuksköterskan från att agera korrekt i akuta situationer. Sjuksköterskorna 
i föreliggande studie menade att de i många fall blev berörda men framhävde vikten av att 
vara professionell under arbetets gång. Yrkeserfarenhet medförde att de lärt sig åsidosätta 
tankar och känslor tills dess att arbetspasset var över.  
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Resultatet påvisar att tidigare erfarenheter, inställning till döden, det egna måendet och 
familjesituationen hade störst inverkan på hur sjuksköterskorna reagerade av att möta 
närstående i samband med plötsligt dödsfall. Wilson och Kirshbaum (2011) diskuterar 
liknande faktorer och menar att sjuksköterskor blir mer påverkade då patienter som avlider 
påminner om någon som står dem nära. Tidigare erfarenheter av dödsfall i privatlivet kan 
påverka hur sjuksköterskan reagerar då patienter avlider. De som haft svårt att acceptera 
sina närståendes dödsfall kan ha problem med att hantera sina känslor då patienter avlider. 
 
Sjuksköterskor som deltog i studien upplevde att det var svårt att påbörja nya 
arbetsuppgifter efter omhändertagandet av närstående i kris och sorg. Att efter traumatiska 
situationer återgå till arbetet med andra patienter på akutmottagningen ansågs vara 
påfrestande. Vidare kunde tid- och resursbrist på akutmottagningen leda till att 
omhändertagandet av närstående nedprioriterades. Likväl menar Hallgrimsdottir (2000) 
och Yim Wah et al. (2013) att övriga arbetsuppgifter på akutmottagningen kunde hindra 
sjuksköterskorna från att stödja närstående. 
 
Sjuksköterskorna i denna studie använde sig av olika copingstrategier för att hantera och 
bearbeta känslor som uppstod efter möten med närstående i samband med plötslig död. 
Scott (2013) belyser i sin studie att omhändertagandet av sörjande närstående kan vara en 
betungande uppgift och att sjuksköterskor ofta är i behov av stöd. Under intervjuerna 
uppgav flertalet sjuksköterskor att debriefing anordnades på akutmottagningarna efter 
särskilt svåra händelser. Healy och Tyrrell (2013) anser att debriefing är en effektiv metod 
för att stödja sjukvårdspersonal i bearbetning av traumatiska händelser. Detta bekräftades 
av sjuksköterskorna som menade att debriefing var viktigt för bearbetning av känslor. 
Samtliga sjuksköterskor menade att de utöver debriefing vände sig till kollegor, 
akutmottagningens chef eller kurator för vidare stöd. Detta stärks av Yim Wah et al. (2013) 
som i sin studie menar på att stöd från kollegor efter svåra och traumatiska händelser är 
avgörande för att sjuksköterskan skall ha en positiv inställning till arbetet.  

Metoddiskussion 
Enligt Danielson (2012b) är reflektion av studiens trovärdighet och kvalitet en viktig 
komponent under forskningsprocessen. Under arbetets gång har därför ett reflekterande 
förhållningssätt varit centralt. Varje del i arbetet från syfte till intervjufrågor, metodval och 
presentation av resultat har noga diskuterats och övervägts för att upprätthålla trovärdighet 
(Danielson, 2012b). Författarna kan däremot inte ses som oberoende studiens resultat då 
kvalitativ intervjumetod innebär att forskaren blir medskapare till texten (Lundman & 
Hällgren Graneheim, 2012). 
 
Genom att kvalitativ intervjustudie valdes som metod kunde syftet att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser uppfyllas. Danielson (2012a) menar att kvalitativ metod är 
fördelaktigt då upplevelser eller erfarenheter av en situation skall studeras. Semi-
strukturerad modell valdes som tillvägagångssätt vilket ansågs vara ett gott stöd då 
författarna var oerfarna av att genomföra intervjustudier. Författarna reflekterade kring hur 
val av annan metod, exempelvis kvantitativ, hade kunnat påverka studiens resultat. En 
kvantitativ metod hade inte gett ett likvärdigt resultat då den avser att mäta eller observera 
samband eller variabler med statistiska resultat (Billhult & Gunnarsson, 2012). 
 
Med hänsyn till arbetets tidsbegränsning avgränsades antalet intervjudeltagare till åtta 
sjuksköterskor.  
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Henricson och Billhult (2012) påpekar att ett mindre antal intervjudeltagare med 
variationsrika beskrivningar är att föredra framför flera deltagare med liknande berättelser. 
Författarna ansåg att ett tillräckligt antal intervjudeltagare för att besvara syftet uppnåddes. 
Likaså kunde datamaterialets mängd behållas lätthanterligt. Sjuksköterskor från fyra olika 
akutmottagningar deltog i studien. Författarna ansåg att detta kunde bidra till en variation i 
gruppen av deltagare, vilket överensstämmer med Trost (2010) som menar att kvalitativa 
intervjustudier skall eftersträva en variation inom undersökningsgruppen. Urvalskriterierna 
för att inkluderas i studien diskuterades. Avsikten med studien var inte att jämföra 
skillnader i mäns och kvinnors upplevelser. Detta eftersom upplevelser av att möta 
närstående i samband med plötslig död inte ansågs ha sin grund i könstillhörighet. 
Författarnas förhoppning var snarare att skildra den enskilda individens upplevelser. 
Således ställdes inga krav på att båda könen skulle vara representerade i studien.    
 
Ett av urvalskriterierna var att sjuksköterskorna skulle ha erfarenhet av att möta närstående 
i samband med plötslig död på akutmottagning. Med detta som utgångspunkt kom 
författarna att intervjua personer som ansågs vara kunniga inom valt område. Benner 
(2001) anser att sjuksköterskan först efter två år som yrkesverksam haft möjlighet att 
inhämta tillräcklig kunskap och erfarenhet. Trots detta beslutades att inte ställa några krav 
på yrkeserfarenhet då syftet med studien var att beskriva individuella upplevelser av en 
specifik situation. Variationen av arbetslivserfarenhet hos deltagarna ansågs möjliggöra för 
reflektion av likheter och skillnader.  
 
I enlighet med Trost (2010) användes en intervjuguide innehållande frågor inom olika 
områden. Frågorna som ställdes var öppna, vilket i enlighet med Danielson (2012a) gav 
möjlighet för intervjudeltagarna att berätta fritt kring deras upplevelser. För att undersöka 
frågornas relevans i förhållande till syftet och huruvida de var lätta att förstå genomfördes 
en pilotintervju. Inga ändringar av intervjuguiden gjordes under studiens gång då samtliga 
frågor ansågs besvara syftet. Författarna strävade efter att, i enlighet med Trost (2010) 
anpassa ordningsföljden av frågorna utifrån de svar deltagaren gav. Intervjuguiden 
upplevdes som ett bra hjälpmedel för att få en likvärdig struktur i samtliga intervjuer och 
säkerställa att deltagarna fick samma typ av frågor och anses därför inte ha påverkat 
resultatet på något sätt.  
 
Då all kontakt innan intervjutillfället hade gått via chefssjuksköterskan var författarna 
osäkra på hur mycket information deltagarna erhållit. Under intervjuerna överlämnades 
således ett informationsbrev till deltagaren för att säkerställa att självständigt beslut om 
deltagande tagits. Det var också av vikt att garantera att deltagarna hade fått tagit del av 
övriga etiska överväganden både skriftligt och muntligt.    
 
Samtliga deltagare gav samtycke till att intervjuerna spelades in. Inspelningen ansågs öka 
tillförlitligheten då en ordagrann transkribering kunde genomföras och därigenom 
förhindra att information skulle falla bort. Författarna upplevde att de kunde hålla fokus på 
samtalet då de inte behövde anteckna under intervjun, vilket likaså Trost (2010) anser vara 
en av fördelarna. Trost (2010) menar att nackdelen är att deltagaren kan känna sig 
obekväm och bli hämmad i berättandet. Författarna till föreliggande studie upplevde 
däremot inte att sjuksköterskorna besvärades av inspelningen och därmed hade det inte 
heller någon påverkan på resultatet. 
 
Båda författarna närvarade under samtliga intervjuer där rollen som intervjuare 
alternerades vid varje tillfälle. Den som antog en passiv roll i intervjuandet kunde ställa 
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kompletterande följdfrågor och anteckna. Det är enligt Trost (2010) fördelaktigt att stödja 
varandra då intervjuarna är oerfarna och där känsliga ämnen berörs. Nackdelen med att inte 
samma person intervjuar är att förutsättningen för att bli säker i rollen minskar. Att bli 
trygg i rollen som intervjuare menar Kvale och Brinkmann (2009) är viktigt då 
intervjutekniken och skickligheten kan påverka resultatet. Författarna till denna studie 
ansåg att intervjutekniken utvecklades under studiens gång då författarna blev mer 
samspelta.  
 
En av intervjuerna genomfördes med två deltagare vid samma tillfälle. Enligt Thomsson 
(2010) är fördelarna med parintervju att intervjudeltagarna känner sig mer bekväma i 
sällskap av varandra i jämförelse med individuella intervjuer. Författarna till studien 
upplevde att deltagarna kunde stötta varandra i berättandet, vilket gjorde att svaren på 
frågorna kunde vidareutvecklas. Nackdelen med parintervjun var att författarna inte var 
förberedda på att intervjun skulle genomföras med två deltagare samtidigt. Därmed fanns 
inte möjlighet att skaffa sig kunskap eller fördjupa sig i intervjuteknik. Thomsson (2010) 
menar att riktade frågor bör användas under parintervjuer för att minimera risken att en av 
deltagarna dominerar över den andra. Likaså menar Trost (2010) att tystlåtna personer 
tenderar att inte komma till tals då flera deltagare intervjuas vid samma tillfälle.  
 
Det fanns en medvetenhet om att ämnet som studerades skulle kunna väcka starka känslor 
och minnen hos intervjudeltagarna. Hos några av sjuksköterskorna blev detta märkbart då 
de blev berörda av att berätta om händelser de varit med om. Författarna upplevde 
emellertid att intervjuerna gav tillfälle för deltagarna att sätta ord på sina upplevelser samt 
möjlighet att reflektera över betydelsen av erfarenhet och stöd efter svåra situationer. 
 
Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats valdes som metod för att analysera 
materialet. Induktiv ansats avser att förutsättningslöst analysera intervjuerna och sedan 
återge och beskriva dess innehåll, vilket stämmer överens med syftet i denna studie. Detta 
till skillnad från deduktiv ansats som utgår från förutbestämd teori eller metod (Danielson, 
2012b). Intervjuerna analyserades gemensamt, vilket innebar en ständig diskussion och 
reflektion av de fynd som framkom. Detta anser Lundman och Hällgren Graneheim (2012) 
öka resultatets tillförlitlighet. Citat som representerar studiens resultat valdes ut ur 
materialet vilket enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) ger läsaren möjlighet att 
bedöma studiens giltighet.  
 
I enlighet med Priebe och Landström (2012) har resultatets giltighet utanför studien 
diskuterats författarna emellan. Då föreliggande studie skildrar ett begränsat antal 
individers upplevelser av valt område anser författarna att resultatet inte är överförbart till 
alla andra sammanhang. Det kan dock vara möjligt att överföra resultatet till liknande 
grupper och situationer. Genom att noggrant beskriva studiens olika delar som exempelvis 
urvals-, intervju- och analysprocessen eftersträvades att i enlighet med Lundman och 
Hällgren Graneheim (2012) öka överförbarheten. Läsaren ges därmed möjlighet att avgöra 
om resultatet är överförbart (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

Slutsats   
Omhändertagandet av närstående till patienter som plötsligt och oväntat dör ansågs tillhöra 
sjuksköterskans ansvarsområde. I många fall upplevdes mötet som en påfrestande och 
komplicerad uppgift vilket resulterade i att sjuksköterskorna blev känslomässigt påverkade. 
För sjuksköterskor med längre erfarenhet av yrket fanns en större självsäkerhet i mötet och 
därmed underlättade hanteringen av situationen.  
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Sjuksköterskans roll vid plötsligt dödsfall var att tillgodose närståendes omvårdnadsbehov 
samt bistå med information. Läkaren ansvarade för att lämna dödsbeskedet, men 
sjuksköterskan var ofta med vid tillfället för att trösta och stödja närstående. Resultatet 
påvisar att sjuksköterskorna använde sig av olika copingstrategier för att hantera och 
bearbeta svåra situationer. Stöd i olika former värderades högt och kunde utgöras av 
personer som stod sjuksköterskorna nära, samtal med kollegor samt tillfälle för debriefing 
på arbetsplatsen.  
 
Fortsatta studier 
Författarna anser att fortsatta studier om hur sjuksköterskor som arbetar på 
sjukhusavdelning påverkas känslomässigt vid plötsligt dödsfall skulle vara av intresse. På 
avdelning uppstår i många fall en djupare relation till patient och närstående på grund av 
längre vårdtider och sjuksköterskan kan därav komma att påverkas mer. Vidare anser 
författarna att närståendes närvaro vid återupplivning är ett intressant ämne att ytterligare 
undersöka. Sjuksköterskorna i föreliggande studie hade skilda åsikter kring för- och 
nackdelar med närståendes närvaro och akutmottagningarnas rutiner för dessa situationer 
såg olika ut.  
 
Klinisk relevans 
Föreliggande studie kan vara av relevans för att framhålla sjuksköterskors behov av stöd 
efter mötet med närstående i samband med plötsligt dödsfall. Då resultatet påvisade att 
sjuksköterskorna värderade kollegialt stöd och debriefing som viktigt, kan studien 
tillämpas kliniskt med att ytterligare möjliggöra för sådant stöd. Författarna menar även att 
studien kan bidra till samtal och reflektion på arbetsplatsen kring agerande och 
förhållningssätt gentemot närstående.  
 
Sjuksköterskan har en viktig roll i mötet med närstående i samband med plötsligt och 
oväntat dödsfall. Det finns därav behov av att i grundutbildningen implementera ytterligare 
undervisning i att stödja närstående. Detta för att studenter skall erhålla större kunskap och 
säkerhet inför den kommande yrkesrollen. För sjuksköterskor med kortare erfarenhet kan 
föreliggande studies resultat utgöra en förberedelse inför mötet med närstående i svåra 
situationer.  
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Intervjuguide 
 
Allmänna frågor 

• Hur gammal är du? 
• Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
• Vad har du för erfarenheter av akutsjukvård? 

 
Inledande fråga 

• Kan du berätta om en specifik situation där du mött närstående i samband med 
plötsligt dödfall och som du minns speciellt? 

 
Huvudfrågor 
Att lämna svåra besked 

• Berätta om hur det går till när närstående informeras vid plötsligt dödsfall. 
• Vad anser du att en sjuksköterska har för ansvar i samband med att lämna 

dödsbesked? 
 
Hur sjuksköterskor påverkas känslomässigt 

• Hur påverkas du känslomässigt av att möta närstående i samband med plötsligt 
dödsfall? 

• På vilket sätt hanterar och bearbetar du dina egna känslor och tankar? 
• Kan du berätta om vilka situationer som väcker mest känslor hos dig?  

 
Omvårdnadsåtgärder 

• Hur identifierar du närståendes omvårdnadsbehov i samband med plötsligt 
dödsfall? 

• Vilka outtalade omvårdnadsbehov uppmärksammar du hos närstående? 
• Redogör för vilka omvårdnadsåtgärder du utför för att tillgodose närståendes 

behov. 
• Vilka omvårdnadsåtgärder tror du är mest betydelsefulla för närstående? 
• Finns det några rutiner kring omhändertagande av närstående vid plötsligt dödsfall 

på er akutmottagning? Kan du berätta om dessa? 
 
Bemötande 

• Hur bemöter du närståendes olika reaktioner? 
• Vad tycker du är viktigt i bemötandet av närstående?  
• Vad upplever du som svårast i mötet med närstående? 

 
Avslutande fråga 
Avslutningsvis, är det något du vill tillägga som du tror kan vara intressant utifrån studiens 
syfte?  
 
Eventuella följdfrågor 
Berätta mer om…? 
Hur tänker du…? 
Kan du utveckla…? 
Varför…? När…? 



  BILAGA B    

I 
 

 
     

  Stockholm 2XXX-XX-XX 
 
Till verksamhetschef 
NN 
Akutkliniken, XXsjukhuset 
 
Vi heter Amanda Löwbeer och Emmalisa Norrhamn och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin fem, som ska genomföra ett självständigt arbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors 
upplevelser av att bemöta närstående i samband med plötsligt dödsfall på akutmottagning 
(var god se nästa sida för sammanfattning av studiens innehåll och upplägg). Vi är därför 
mycket intresserade av få genomföra arbetet vid akutkliniken, XXsjukhuset. 
 
Om Du godkänner att studien genomförs vid akutmottagningen, är vi tacksamma för din 
underskrift av denna bilaga som därefter returneras i bifogat svarskuvert. Om Du känner 
dig tveksam till att studien genomförs på akutmottagningen är vi tacksamma för besked om 
detta. Har Du ytterligare frågor rörande undersökningen är Du välkommen att kontakta oss 
eller vår handledare. 
 
 
Vänlig hälsning 
Amanda Löwbeer och Emmalisa Norrhamn 
 
 
 
 
___________________________    ______________________________ 
 
Amanda Löwbeer    Emmalisa Norrhamn 
07XX-XX XX XX   07XX-XX XX XX 
  
 
 
 
 
__________________________ 
Karin Casten Carlberg 
Handledare 
08-XXX XX XX 
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II 
 

Sammanfattning av arbetets upplägg och innehåll 
 
Arbetets titel 
 
Plötslig och oväntad död på akutmottagning: Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 
närstående  
 
Problemområde 
 
Vi är intresserade av akutsjukvård och de arbetsuppgifter och ansvar sjuksköterskan har 
gentemot närstående. Tidigare forskning kring situationer vid plötsligt dödsfall har belysts 
ur ett närståendeperspektiv där man bland annat undersökt bemötandet från 
sjukvårdspersonal och vilka åtgärder som upplevts som mest betydelsefulla. 
 
Vi vill i denna intervjustudie undersöka sjuksköterskors upplevelser samt hur 
sjuksköterskor går till väga för att uppfylla närståendes behov i samband med plötsligt 
dödsfall. Bemötande av närstående är en viktig omvårdnadsåtgärd och vi vill därför belysa 
situationen ur en sjuksköterskas perspektiv. 
 
Syftet med arbetet 
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta närstående i samband med 
plötsligt dödsfall på akutmottagning. 
 
Arbetets design och metod 
 
Vi har valt en kvalitativ metod där förhoppningen är att intervjuer med sjuksköterskor ska 
ge en ökad förståelse och kunskap inom problemområdet. Vi önskar att intervjua sex till 
åtta sjuksköterskor som är intresserade av att dela med sig av sina upplevelser av att 
bemöta närstående vid plötsligt dödsfall. Intervjudeltagarna ska behärska det svenska 
språket för att förstå studiens upplägg och kunna berätta om sina upplevelser. Beräknad tid 
för intervjuerna är mellan 30 och 60 minuter. 
 
Tidslängd för arbetet 
 
Arbetet påbörjas 140929 (vecka 40) och avslutas 141123 (vecka 47). Vi önskar utföra 
intervjuerna mellan vecka 41 och vecka 43, men är anpassningsbara om det skulle passa 
Dig bättre vid en annan tidpunkt. 
 
Vi kan erbjuda plats för intervjuerna på Sophiahemmet Högskola, men vi kan även 
genomföra intervjuerna på er verksamhetsplats. 
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Jag godkänner härmed att Amanda Löwbeer och Emmalisa Norrhamn får utföra studien 
“Plötslig och oväntad död på akutmottagning: Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta 
närstående” på akutkliniken under tidsperioden september-oktober 2014. 
 
 
__________________________ 
Ort, datum 
 
 
__________________________ 
Namnteckning, Verksamhetschef 
 
 
__________________________ 
Namnförtydligande 
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Adressat 
Verksamhet Stockholm, datum 
Adress 
Postnummer ORT 
 
Hej 
 
Vi heter Amanda Löwbeer och Emmalisa Norrhamn och är sjuksköterskestudenter vid 
Sophiahemmet Högskola, termin fem som ska genomföra ett självständigt arbete 
omfattande 15 högskolepoäng. Området som ska studeras berör sjuksköterskors 
upplevelser av att bemöta närstående i samband med plötsligt dödsfall på akutmottagning. 
Vi är därför intresserade av att få genomföra intervjuer med sex till åtta legitimerade 
sjuksköterskor som arbetar på en akutmottagning. De ska behärska det svenska språket för 
att kunna förstå studiens upplägg samt kunna dela med sig av sina upplevelser gällande 
området som ska studeras.  
 
Beskrivning av problemområde 
 
Vi är intresserade av akutsjukvård och de arbetsuppgifter och ansvar sjuksköterskan har 
gentemot närstående. Tidigare forskning kring situationer vid plötsligt dödsfall har belysts 
ur ett närståendeperspektiv där man bland annat undersökt bemötandet från 
sjukvårdspersonal och vilka åtgärder som upplevts som mest betydelsefulla. 
Vi vill i denna intervjustudie undersöka sjuksköterskors upplevelser samt hur 
sjuksköterskor går till väga för att uppfylla närståendes behov i samband med plötsligt 
dödsfall. Bemötande av närstående är en viktig omvårdnadsåtgärd och vi vill därför belysa 
situationen ur en sjuksköterskas perspektiv. 
 
Syftet  
 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bemöta närstående i samband med 
plötsligt dödsfall på akutmottagning. 
 
Arbetets design och metod för datainsamling 
 
Vi har valt en kvalitativ metod där förhoppningen är att intervjuer med sjuksköterskor ska 
ge en ökad förståelse och kunskap inom problemområdet. Båda kommer närvara vid 
intervjuerna. En av oss leder intervjun och ställer frågor medan den andra antecknar. Vi 
kommer att spela in samtliga intervjuer för att sedan kunna transkribera materialet. 
 
Etiska överväganden 
 
Konfidentialitet  
De inspelade intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och raderas efter 
transkribering. Information som kan identifiera deltagarna i studien kommer inte att 
publiceras eller ses av obehöriga. 
 
Informerat samtycke 
Deltagande i studien är frivillig och vi önskar ett muntligt informerat samtycke av de 
personer som ska intervjuas. Deltagande kan när som helst under studien avbrytas utan att 
delge någon orsak. 
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Med vänlig hälsning, 
Amanda Löwbeer och Emmalisa Norrhamn 
Sophiahemmet Högskola 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Amanda Löwbeer                                    Emmalisa Norrhamn 
07XX- XX XX XX   07XX- XX XX XX 
  
 
 
Handledare 
Karin Carsten Carlberg 
08-XXX XX XX 
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INFORMATIONSBREV TILL INTERVJUDELTAGARE 
 
Syftet med arbetet 
 
Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor upplever mötet med närstående i samband med 
plötsligt och oväntat dödsfall på akutmottagning. 
 
Problemområde 
 
Vi är intresserade av akutsjukvård och de arbetsuppgifter och ansvar sjuksköterskan har 
gentemot närstående. Tidigare forskning kring situationer vid plötsligt dödsfall har belysts 
ur ett närståendeperspektiv där man bland annat undersökt bemötandet från 
sjukvårdspersonal och vilka åtgärder som upplevts som mest betydelsefulla. 
Vi vill i denna intervjustudie undersöka sjuksköterskors upplevelser samt hur 
sjuksköterskor går till väga för att uppfylla närståendes behov i samband med plötsligt 
dödsfall. Bemötande av närstående är en viktig omvårdnadsåtgärd och vi vill därför belysa 
situationen ur en sjuksköterskas perspektiv. 
 
Etiska överväganden 
 
Konfidentialitet 
De inspelade intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt och raderas efter att studien 
avslutats. Information som kan identifiera deltagarna i studien kommer inte att publiceras 
eller ses av obehöriga. 
 
Informerat samtycke  
Deltagande i studien är frivillig och vi önskar ett muntligt informerat samtycke av de 
personer som ska intervjuas. Deltagande kan när som helst under studien avbrytas utan att 
delge någon orsak. 
 


