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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: En närstående till någon som plötsligt och oväntat dör upplever oftast ett 
stort lidande och hela dennes livsvärld kan raseras. Denna krissituation kan utvecklas till 
en psykisk ohälsa för individen men även för dess omgivning och kan medföra stora 
kostnader för samhället. Syfte: Litteraturstudiens syfte är att belysa vilka 
omvårdnadsinterventioner sjuksköterskan kan använda sig av för att underlätta och lindra 
för de närstående som drabbats av ett plötsligt och oväntat dödsfall. Metod: 
Litteraturstudie med sökning i databaserna Cinahl, PsycINFO, PubMed och 
Elin@Kalmar. Sammanlagt inkluderades tolv artiklar som har granskats och 
kvalitetsbedömts utifrån. Resultatet: Studien resulterade i åtta teman; information, 
kommunikation, dödsbevis, stödjande åtgärder, empati, närståenderum, kulturella och 
religiösa seder samt personalutbildning. Dessa teman ger konkreta förslag till 
omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan kan använda sig av i mötet med de 
närstående eller för att leda andra, utbilda och forska vidare inom området. Slutsats: Vi 
har genomfört en litteraturstudie som ledde fram till åtta omvårdnadsinterventioner. 
Omvårdnadsinterventionerna kommunikation, information och empati framkom som 
mest betydelsefulla för de närstående. Vidare framkom det att sjuksköterskorna själva 
upplevde att deras kunskaper inom detta område var bristfälliga. Vår studie visar att detta 
är ett ämne som inte är tillräckligt uppmärksammat. 
 
Nyckelord: Plötsliga och oväntade dödsfall, omvårdnadsinterventioner, närstående, 
sjuksköterska och krisreaktioner. 
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INLEDNING 
I Sverige dör årligen ca 14 000 personer en plötslig och oväntad död, det är ungefär 6,5 

% av det totala dödsantalet varje år (Socialstyrelsens dödsorsaksregister, 2006). 

   När någon drabbas av ett plötsligt och oväntat dödsfall så kan de närståendes livsvärld 

plötsligt raseras och bli kaotiskt (Tye, 1993). Ett sådant trauma kan leda till psykisk 

ohälsa och kan på sikt ge en psykisk störning. Detta kan bl.a. visa sig som 

posttraumatiska stressyndrom (PTSD) eller traumatisk sorg. PTSD kan uppkomma hos 

alla som drabbas av ett trauma och bruka uppträda inom några veckor (huvudsymtomen 

är återupplevande, undvikande och överdriven vaksamhet). Traumatisk sorg är en 

invecklad sorgereaktion som kännetecknas av smärtsamt saknande av den avlidna 

(Lundin, 1992).  

   Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar och är ofta den första personen som de 

närstående möter. Att försöka förstå de närståendes upplevelser, känslor och hur man som 

sjuksköterska kan vara till hjälp i denna krissituation kan vara avgörande för hur de 

närstående upplever och kan börja bearbeta det traumatiska dödsfallet (Tye, 1993). 

   Våra erfarenheter från psykiatrin, ambulansen, akuten och intensivvårdsavdelning har 

medfört att vi uppmärksammat sjuksköterskans betydelse för närstående vid traumatiska 

dödsfall. Vi ville därför veta mer om hur man kan arbeta i dessa situationer och vilka 

omvårdnadsinterventioner som kan lindra lidandet för de närstående. 

 

BAKGRUND  

Sjuksköterskans ansvarsområde 
I sjuksköterskans kompetensbeskrivning kan man läsa att sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete går ut på att; identifiera och förebygga hälsorisker, i dialog med 

närstående ge stöd och vägledning, informera närstående såväl individuellt som i grupp, 

förvissa sig om att närstående förstår given information, identifiera resurser och förmåga 

till egenvård. Sjuksköterskan har ett djupare omvårdnadsansvar då denne har i sin 

profession att forska, leda och utbilda inom omvårdnadens teori och praktik. 

Sjuksköterskans arbete styrs av lagar och förordningar (Socialstyrelsen, 2005). 
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Definitioner 
I denna studie arbetar vi med olika begrepp som kan vara av betydelse för läsaren att 

känna till för att lättare förstå studiens innehåll. Vissa begrepp som vi definierar ingående 

i texten definierar vi inte i detta avsnitt. 

- Omvårdnadsinterventioner är enligt Wright, Watson och Bell (2002) varje 

åtgärd som sjuksköterskan utför i sin profession i syfte att påverka funktioner hos 

individer, familjer eller i samhället. De menar också att samtal är en av de 

viktigaste interventionerna för att de närstående ska ta sig igenom och övervinna 

sina problem. 

- Närstående är de personer som den enskilda personen anser sig ha en nära 

relation till. Oftast utgörs de närstående av man, hustru, barn, sambo, syskon, 

förälder och vänner (Almås, 2002). 
- Familj  är en grupp människor som binds samman av starka emotionella band, en 

känsla av samhörighet och ett starkt ömsesidigt engagemang i varandras liv 

(Wright, et al., 2002). 

- Livsvärld  är den värld så som varje individ upplever den (Hanssen, 2005). Att 

försöka förstå en patients livsvärld utifrån ett livsvärldsperspektiv innebär att 

vårdaren måste få patientens förtroende och att öppna frågor ställs (Dahlberg, 

Segersten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 2003). 

- Lidande handlar enligt Eriksson (1994) om livslidande, vårdlidande och 

sjukdomslidande. I vår studie handlar det i första hand om de närståendes 

livslidande då någon i deras närhet plötsligt och oväntat går bort. Detta lidande 

berör hela den närståendes livssituation och kan vara relaterad till allt som den 

närstående förknippar med att leva. Om vårdpersonalen inte bemöter den 

närstående med relevanta omvårdnadsinterventioner så kan det även uppstå ett 

vårdlidande. På sikt kan den närstående även drabbas av ett sjukdomslidande till 

följd av det traumatiska dödsfallet. 

Plötsliga och oväntade dödsfall 
Cullberg (2006) menar att plötsliga och oväntade dödsfall är mer traumatiska än väntade 

dödsfall. Enligt Dyregrov (2002) beror detta på att de närstående inte fått någon tid på sig 
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att förbereda sig för dödsfallet. Många av de drabbade har berättat att de upplevde en 

overklighetskänsla när de fick beskedet om det plötsliga och oväntade dödsfallet. De 

närstående beskriver ofta att situationen kändes som om den utspelade sig i en dröm eller 

i en film och att det tog en stund innan de förstod vad som hade hänt. 

Plötsliga och oväntade dödsfall utan någon längre sjukdomsbild kan vara olyckor 

(exempelvis trafikolyckor och arbetsplatsolyckor), självmord, dråp/mord och plötslig 

hjärtdöd. År 2006 avled 14 113 personer i Sverige på något av dessa sätt och det 

motsvarar ungefär 6,5 % av de 91 271 personer som avled detta år (Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister, 2006). De närstående som drabbats av ett plötsligt och oväntat 

dödsfall genomgår ett stort lidande, och en studie som Lundin (1984) gjorde visade att 10 

% av de närstående begick självmord som följd av det traumatiska dödsfallet.  

Krisreaktioner 
Enligt Cullberg (2006) så är det en helt naturlig del av en människas liv att få en 

krisreaktion efter att någon som står en nära drabbats av ett traumatiskt dödsfall, man 

genomgår då olika kris-, förlust- och sorgereaktioner. Krisreaktioner kan visa sig olika 

starkt beroende på var man befinner sig i livet samt vilket stöd de drabbade har tillgång 

till. De olika krisreaktionerna uppvisar en förvånansvärd enhetlighet i sitt förlopp och kan 

delas upp i en chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfas. 

   Chockfasen är första fasen i krisreaktionen och varar vanligtvis från några minuter upp 

till några dygn. Denna fas innebär att de närstående håller verkligheten ifrån sig och det 

är ofta svårt att bearbeta och förstå vad som har hänt. På ytan kan de närstående verka 

oberörda men inombords råder det ett kaos. Den första tiden efter traumat kan det vara 

svårt att minnas vad som hänt. Det är därför väsentligt att vårdpersonal känner till att 

informationen bör upprepas. Reaktionerna under chockfasen kan se olika ut, många 

reagerar avvikande och det kan bl.a. visa sig genom skrik, upprepningar av samma 

mening och likgiltighet. Ibland kan de närstående reagera paralyserat genom att ligga 

orörliga och tysta. 

   I nästa fas går de närstående in i reaktionsfasen, det är nu de börjar förstå vad som har 

inträffat och reagerar på det traumatiska dödsfallet. De använder sig av 

försvarsmekanismer som kan vara ganska primitiva. Det kan bl.a. handla om regression, 

förnekelse, projektion, rationalisering, isolering av känslor, undertryckande av 
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skuldkänslor och bortträngning av det som hänt. Ofta har de närstående en hög 

ångestnivå, dålig sömn och störd dygnsrytm. En del psykosomatiska reaktioner kan visa 

sig genom hjärtklappning, huvudvärk och magproblem. Ibland kan de närstående drabbas 

av dödslängtan, sänkt lust att äta och lugnar sig med alkohol eller lugnande mediciner. 

Ofta letar de närstående efter att finna någon mening med det som har hänt och frågan 

”varför” repeteras gång efter gång, även upprepningar över hur orättvist det är att just de 

har drabbats. Många gånger har de närstående skuldkänslor och den bortgångne finns 

med i deras tankar både dag och natt. 

   Övergången till bearbetningsfasen sker successivt och är som påtagligast ett halvår till 

ett år efter det traumatiska dödsfallet. I denna fas pendlar de närstående mellan att 

periodvis snegla mot framtiden och periodvis repetera händelser innan och under det 

traumatiska dödsfallet. De symtom som uppkom i reaktionsfasen börjar dock avta. 

   Nyorienteringsfasen innebär att de närstående går vidare, ofta med en förändrad 

självbild och det traumatiska minnet av händelsen kommer alltid att finnas där som ett 

ärr. Vissa händelser eller datum kommer då och då att göra att de närstående återupplever 

den traumatiska händelsen. 

   Enligt Kock-Redfors (2002) så är det inom chockfasen och reaktionsfasen som 

vårdpersonalen inom akutsjukvården möter de närstående. 

Dahlberg et al. (2003) menar att de närstående är i akut behov av hjälp från 

vårdpersonalen då de genomgår ett starkt lidande av ångest. Vården av de närstående bör 

därför präglas av en vilja och kunskap att möta de närståendes livsvärld. De menar också 

att detta görs bäst med öppenhet och närvaro i mötet med de närstående. 

Psykisk ohälsa 
Plötsliga och oväntade dödsfall kan leda till att de närstående går från den normala 

krisreaktionen till psykisk ohälsa som bl.a. kan innefatta PTSD och traumatisk sorg 

(Lundin, 1992). 

Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 

Orsaken bakom PTSD är att personer har drabbats av en traumatisk händelse som på 

något vis hotar deras livsvärld. Det kan t.ex. handla om krigssituationer, naturkatastrofer, 

våldtäkt, allvarliga trafikolyckor samt plötsliga och oväntade dödsfall. En studie som 

gjordes av Frans, Rimmö, Åberg och Fredriksson (2005) visade att under en människas 
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livsperiod drabbades i Sverige 3,6 % av männen och 7,4 % av kvinnorna någon gång av 

PTSD. Bland utlandsfödda svenskar var prevalensen 3 gånger så hög. 

PTSD finns diagnostiserad i ICD-10, International Classifikation of Diseases (World 

Health Organization, 1993) och DSM-IV, Diagnostic and Statistical Manual. Enligt 

DSM-IV visar sig symtomen genom återupplevande av händelsen, undvikande, 

minnesförlust och tecken på förhöjd vaksamhet (American Psychiatric Association, 

1995). Att drabbas av PTSD innebär ett allvarligt tillstånd som kan medföra 

ångestsyndrom, depression, missbruk och suicidrisk (Lundin, 2006a). 

Traumatisk sorg 

Traumatisk sorg kan uppkomma ur den traditionella sorgereaktionen. Det innebär att 

sorgearbetet har blivit mer komplicerat, vilket kan leda till psykisk sjuklighet. Faktorer 

som har inverkan och kan leda till traumatisk sorg är bl.a. om dödsfallet varit helt 

oväntat, ”förtidigt”, plötsligt, om döden har inträffat under traumatiska omständigheter 

och om kroppen saknas eller har omfattande skador (Lundin, 2006b). 

Familje- och livssituationen 
Cullberg (2006) skriver att hela familje- och livssituationen påverkas om en av 

medlemmarna befinner sig i kris. Han menar att jämvikten rubbas och att medlemmarna 

mer eller mindre på egen hand försöker att kompensera den plåga som de upplever 

genom mer eller mindre desperata handlingar. Det kan bl.a. handla om skolproblem, 

narkotikaproblem och sexuellt utagerande. I en förlängning så kan detta leda till att 

familjen kollapsar. Cullberg menar att om en i familjen drabbas så drabbas hela familjen 

och att man därför bör ge omvårdnadsinterventioner till alla i familjen. 

Problemformulering 
När ett plötsligt och oväntat dödsfall sker så upplevs det oftast traumatiskt av de 

närstående som oftast drabbas av en krisreaktion. Denna krisreaktion innebär ett stort 

lidande för de närstående och kan utvecklas till psykisk ohälsa. 

Om det råder brist på forskning om krisreaktioner och omvårdnadsinterventioner vid 

plötsliga och oväntade dödsfall så kan detta leda till att sjuksköterskan inte vet hur han 

eller hon ska agera i dessa situationer. Det kan också innebära att krisreaktionerna från de 

närstående kan missas eller feltolkas och sjuksköterskans omvårdnadsinterventioner kan 
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då medföra att en redan svår situation förvärras ytterligare. Detta kan leda till vad 

Eriksson (1994) beskriver som ett vårdlidande och ett onödigt lidande. I en förlängning 

kan de närstående drabbas av psykisk ohälsa som innebär ett stort sjukdomslidande för 

den drabbade.  

SYFTE 

Studiens syfte är att genom en litteraturstudie belysa omvårdnadsinterventioner som 

sjuksköterskan kan använda sig av för att underlätta och lindra för de närstående som 

drabbats av ett plötsligt och oväntat dödsfall. 
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METOD 

Vi har genomfört en litteraturstudie vilket syftar till att skapa en sammanfattning av data 

som framkommit under tidigare genomförda vetenskapliga studier inom valt 

ämnesområde. För att öka studiens tillförlitlighet så har vi genomfört en litteraturstudie 

med en systematisk datasökning och kritisk granskat materialet. Även hänsyn till 

forskningsetiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2003) har tagits. Resultatet har 

arbetats fram genom en väl dokumenterad sökstrategi där både kvalitativa och 

kvantitativa studier inkluderats. Resultatet bygger på studier vilka kvalitetsbedömts med 

hjälp av Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006) granskningsmallar för att säkerställa 

studiernas kvalité. Studier som ingår i resultatet har vi numrerat för att de lättare ska 

kunna spåras, vilka som hittades manuellt respektive vilka artiklar vi hittade genom 

sökning i databaserna. 

Forskningsetiska överväganden 

Gällande etiska överväganden vid litteraturstudier bör fokus ligga vid urval och 

presentation av resultatet (Forsberg & Wengström, 2003). De vetenskapliga artiklarna 

som vi valt ut var godkända av en etisk kommitté eller där etiska överväganden har gjorts 

noggrant. Det är också forskningsetiskt viktigt att presentera alla resultat som 

sökningarna har genererat och inte bara de vetenskapliga artiklar vars resultat stämmer 

med studiens hypotes. Att redovisa de artiklar som inte överensstämmer med hypotesen 

ingår i det etiska övervägandet och görs inte detta anses det som oetiskt (Forsberg & 

Wengström, 2003). 

Sökning i databaser 

Sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar genomfördes i följande databaser: Cinahl, 

PsycINFO, PubMed. och Elin@Kalmar. Valet av databaser baserades på vilka som bäst 

var passande till syftet med tillhörande frågeställningar. Via Cinahl och Pubmed fick vi 

tag i artiklar som hade ett mera medicinskt och omvårdnadsbetingat innehåll kring 

omvårdnadsinterventionerna. Artiklarna i PsycINFO var mer inriktade på upplevelser och 

känslor kring omvårdnadsinterventionerna. Sökorden som har använts är: Crisis 
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management, Crisis reaction, Death, Nurse*, Swede*, Crisis, intervention, Nurse, 

Sweden, Intervention, Sudden bereaved, PTSD, Post-Traumatic och Stress Disorders, 

treatment, bereavement, suddenly, bereaved, reaction, sudden, death, sudden death, 

relatives. Efter intern diskussion rörande vårt syfte började vi skriva ner sökord som vi 

båda ansåg passa till studiens syfte. Genom de inledande sökningarna sorterades sökord 

som inte gav några relevanta träffar bort. Under sökprocessens gång har det även 

uppkommit nya sökord. Dessa har främst framkommit genom att i sökningarna titta på 

vilka nyckelord som författarna till artiklarna har angivit. Dessa har sedan använts och 

kompletterat våra sökord i olika kombinationer. Sökningarna i databaserna gav 6 stycken 

artiklar nr 3, 5, 6 och nr 9, 10 och nr 12. (se bilaga 1). 

Manuell sökning 

Kompletterande manuella sökningar har även genomförts genom att granska 

referenslistorna tillhörande de vetenskapliga artiklarna framtagna via litteratursökningen i 

databaserna och via relevant litteratur (Forsberg & Wengström, 2003) samt genom 

manuell sökning direkt i olika vetenskapliga tidskrifters databaser (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani, 2006). Detta resulterade i 6 stycken artiklar, nr 1, 2, 4, 7, 8 och nr 11. 

Urval 

Urvalsprocessen genomfördes i sex olika steg; identifiera intresseområde och sökord, 

bestämma kriterier, välja lämpliga databaser, söka efter pågående forskning, välja 

relevanta titlar och läsa sammanfattningar samt läsa artiklar i sin helhet (Forsberg & 

Wengström, 2003). I de databaser där möjligheten fanns sökte vi enbart efter artiklar som 

var peer-reviewed. Detta följdes upp med att ta reda på om tidskrifterna de kom ifrån var 

vetenskapliga. De vetenskapliga artiklar som vi sökte efter var skrivna utifrån både 

kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Inklusionskriterier 
Artiklar som avhandlade närståendes behov av omvårdnadsinterventioner vid plötsliga 

och oväntade dödsfall inkluderades. 
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Exklusionskriterier 
Valda exklusionskriterier var; naturkatastrofer, väntade dödsfall och barnens perspektiv 

på att förlorat en närstående. 

Kvalitetsgranskning 
Med utgångspunkt ifrån Willman et al. (2006) granskningsmallar (bilaga 2) har 

kvalitetsgranskning av 12 artiklar genomförts, av dessa var 8 stycken kvantitativa och 4 

kvalitativa till sin design. Initialt lästes varje artikel igenom var och en för sig, samtidigt 

genomförde vi var sin kvalitetsgranskning av dessa artiklar. Därefter gick vi igenom varje 

artikel tillsammans och diskuterade våra enskilda bedömningar vilket ledde fram till en 

slutgiltig kvalitetsbedömning för varje artikel. Vid vår slutgiltiga bedömning användes 

graderingarna hög, medel och låg kvalitet. 

   Två stycken granskningsmallar användes. Den ena är anpassad till artiklar med 

kvalitativ ansats och består utav 14 frågor. Den andra är anpassad till artiklar med 

kvantitativ ansats och består utav 16 frågor. Frågorna i granskningsmallarna var 

konstruerade så att de kunde besvaras med ja, nej eller vet ej. Vi modifierade 

granskningsmallarna på så sätt att varje svarsalternativ gav poäng, ”ja” gav 2 poäng, 

”nej” gav 1 poäng och ”vet ej” tilldelades 0 poäng. Att svaret ”nej” ger 1 poäng 

motiverades med att ”nej” är mer konkret svar än ”vet ej”. Maxpoängen för respektive 

granskningsmall var följande, kvantitativ design kunde erhålla 32 poäng och kvalitativ 

design kunde erhålla 28 poäng. 

   Efter poängtilldelningen adderades poängen samman för varje artikel och den 

vetenskapliga kvaliteten bedömdes sedan efter följande poängintervaller. För kvalitativa 

artiklar bedömdes 0-14 poäng som låg kvalitet, 15-21 poäng som medelkvalitet och 22-

28 poäng som hög kvalitet. För kvantitativa artiklar bedömdes 0-18 poäng som låg 

kvalitet, 19-25 poäng som medelkvalitet och 26-32 poäng som hög kvalitet. Med stöd av 

vårt syfte, inklusionskriterier och exklusionskriterier bedömdes 12 artiklar vara passande. 

Av dessa bedömdes 1 artikel vara av  medelkvalitet och 11 artiklar av hög kvalitet (se 

bilaga 3). 
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Analys 
I analysförfarandet av valda artiklar har vi inspirerats av innehållsanalysen som innebär 

att systematiskt och stegvis klassificera data för att kunna hitta mönster, plocka ut teman 

och sedan beskriva dessa (Forsberg & Wengström, 2003). 

Efter att vi hade kvalitetsgranskat utvalda artiklar skedde en separat genomläsning av 

dessa. Sedan diskuterade vi hur var och en hade uppfattat innehållet. Därefter gjordes en 

analys där vårt syfte med studien låg som grund. Vi använde oss av två olika 

frågeställningar; vilka omvårdnadsinterventioner togs upp? Hade 

omvårdnadsinterventionerna någon effekt? Genom svaren på dessa frågor så framkom det 

4 stycken olika faktorer som hade betydelse för de närstående, dessa faktorer var; 

organisation, kunskap, kommunikation och information samt stödjande åtgärder. Av 

dessa faktorer plockade vi ut 8 stycken omvårdnadsinterventioner; information, 

kommunikation, dödsbevis, stödjande åtgärder, empati, närståenderum, kulturella och 

religiösa seder samt personalutbildning. Under varje omvårdnadsintervention beskrev vi 

mer ingående om deras fördelar, nackdelar, effekt, utebliven effekt och vad 

sjuksköterskan bör tänka på när han eller hon använder sig av någon av dessa 

omvårdnadsinterventioner. 
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RESULTAT 
Efter genomgång av artiklarna framkom det att 12 artiklar överensstämde med vårt syfte 

och problembeskrivning. Artiklarnas omvårdnadsinterventioner redovisas i Tabell 1. En 

ytterligare gruppering av funna interventioner med likartat innehåll genomfördes sedan 

för att tydliggöra hur sjuksköterskan rent konkret använder sig av dessa i sin praktiska 

verksamhet. Omvårdnadsinterventionerna gjordes sedan om till teman och redovisas mer 

ingående i artiklarnas resultat. 

 

Tabell 1. Omvårdnadsinterventioner till närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall. 
Faktor Intervention Land Referens 
Kommunikation 
och 
Information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisation 
 
 
 
 
 
 
Kunskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stödjande åtgärder 
 

Kommunikation,  
Information.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dödsbevis,  
Närståenderum. 
 
 
 
 
 
Personalutbildning,  
Empati,  
Kulturella och  
religiösa seder. 
 
 
 
 
 
Stödjande åtgärder 

Skottland 
Kanada 
Belgien 
Kina  
Holland 
Sverige 
Kina 
Sydafrika 
USA 
Belgien 
Belgien 
 
Skottland 
Kanada 
Kina 
Sverige 
Belgien 
Belgien 
 
Skottland 
Kanada 
Spanien 
Kina 
Sverige 
Kina 
Sydafrika 
Belgien 
 
Kina 
Sverige 
Sydafrika 
Belgien 

Hallgrimsdottir 
Adamowski et al.  
Merlevede et al. 
Li et al. 
Groot de et al. 
Wisten & Zingmark 
Lee & Lau. 
Brysiewicz. 
Kirchhoff et al. 
Flam. 
Bijttebier et al. 
 
Hallgrimsdottir. 
Adamowski et al.  
Li et al. 
Wisten & Zingmark 
Flam. 
Bijttebier et al. 
 
Hallgrimsdottir. 
Adamowski et al.  
López et al. 
Li et al. 
Wisten & Zingmark 
Lee & Lau. 
Brysiewicz. 
Bijttebier et al. 
 
Li et al. 
Wisten & Zingmark 
Brysiewicz. 
Bijttebier et al. 
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Information 

Behovet av information framträdde som det tydligaste temat från analysen. De flesta 

närstående som plötsligt och oväntat förlorat någon upplevde att de inte fått tillräckligt 

med information från sjukvårdspersonalen (Hallgrimsdottir, 2000; Adamowski, 

Dickinson, Weitzman, Roessler & Carter-Snell., 1993; Merlevede et al., 2004; Li, Chan 

& Lee, 2002; Lee & Lau, 2003; Brysiewicz, 2008; Kirchhoff et al., 2002; Flam, 1999; 

Bijttebier, Vanoost, Delva, Ferdinande & Frans, 2001). 

   En del närstående ansåg att de blev lämnade ensamma med sina frågor (Merlevede et 

al., 2004; Brysiewicz , 2008) vilket medförde att många närstående blev osäkra och 

frustrerade (Kirchhoff et al., 2002). Läkare och sjuksköterskor som intervjuats visade sig 

underskatta de närståendes behov av information (Bijttebier et al., 2000). 

   Det framkom att lågutbildades och högutbildades behov av information var olika, 

lågutbildade ville i högre grad få en tydlig information (Li et al., 2002) medan 

högutbildade ansåg att en tät kontakt med läkaren var betydelsefullt (Lee & Lau, 2003). 

   Närstående som drabbats av ett plötsligt och oväntat dödsfall befinner sig oftast i ett 

chocktillstånd och är inte alltid mottagliga för endast muntlig information (Li et al, 2002). 

Att få informationen på många olika sätt ansågs av närstående som viktigt, både muntligt, 

skriftligt och via telefon (Hallgrimsdottir , 2000; Adamowski et al., 1993; Merlevede et 

al., 2004; Li et al., 2002; Lee & Lau, 2003; Brysiewicz , 2008; Bijttebier et al., 2001). I 

en studie, genomförd på en akutmottagning i Ottawa i Kanada hade närståendes 

bedömning om informationens tillräcklighet ökat från 32 % till 83 % efter att ett 

förbättringsprogram införts, en viktig del i detta förbättringsarbete var en 

informationsbroschyr (Adamowski et al. 1993). 

   De närstående ville få informationen på följande sätt; att få information tidigt 

(Adamowski et al., 1993; Merlevede et al., 2004; Li et al., 2002), att få informationen på 

ett empatiskt sätt (Brysiewicz , 2008; Flam, 1999), att få veta hur prognosen ser ut (Li et 

al., 2002; Bijttebier et al., 2001), vilken behandling som givits (Adamowski et al., 1993; 

Li et al., 2002; Bijttebier et al., 2001), vad man kan förvänta sig att se när man möter den 

skadade eller döda (Li et al., 2002), vilken personal man kan vända sig till för att få 

information (Li et al., 2002; Lee & Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001), att få enkel och 

förståelig information (Lee & Lau, 2003), att informationen är ärlig (Lee & Lau, 2003; 
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Bijttebier et al., 2001), att få information varje dag (Lee & Lau, 2003; Bijttebier et al., 

2001), att få information om olika sorgereaktioner, att få information om när det går bra 

att lämna sjukhuset, att få information om vad som ska göras gällande dödsfallet (Li et 

al., 2002). 

   Många av de närstående som var nöjda med informationen hade tilldelats en läkare eller 

sjuksköterska som kontaktperson som fanns tillgänglig för dem hela tiden. 

Kontaktpersonen förklarade behandlingen, de närstående hade möjlighet att ställa frågor 

och familjens beslut respekterades (Li et al., 2002; Wisten & Zingmark, 2007; Lee & 

Lau, 2003; Kirchhoff et al., 2002; Bijttebier et al., 2001). 

   Det framkom också att de närstående uppskattade att vårdpersonalen frågade dem om 

de fått information, vilken information de fått och om de förstått informationen (Wisten 

& Zingmark, 2007). 

   När många av de närstående kom hem efter det traumatiska dödsfallet så uppkom det 

många nya frågeställningar och de närstående upplevde det som en hjälp i sorgearbetet att 

få komma tillbaka till sjukhuset för att få svar på sina frågor (Wisten & Zingmark, 2007; 

Flam, 1999). 

Kommunikation 

Det bästa botemedlet för närståendes osäkerhet är en bra kommunikation med 

vårdpersonalen (Kirchhoff et al., 2002). Många närstående upplevde dock att 

kommunikationen med sjukvårdspersonalen var ”kall” (Brysiewicz, 2008) och en del 

upplevde att de hade lämnats ensamma i sitt sorgearbete (Merlevede et al., 2004; 

Brysiewicz, 2008). De närstående upplevde också att de känt sig avtrubbade när de fått 

veta att en närstående avlidit och att de därför hade upplevt det svårt att berätta om sina 

behov och önskemål (Wisten & Zingmark, 2007). 

   En enkätstudie (Flam, 1999) riktad till sjuksköterskor och läkare påvisade att 

sjukvårdspersonalen tyckte att det var viktigt att språket var fritt från medicinska termer 

och att samtalstonen var lugn. De poängterade också att det är de närståendes känslor och 

förmåga att förstå som ska vara avgörande för vilket ordval som används. 

   I en annan studie (Groot de et al., 2007), samtalade en psykiatrisjuksköterska med de 

närstående som drabbats av ett oväntat och plötsligt dödsfall. Psykiatrisjuksköterskan 
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använde sig av kognitiv beteendeterapi och mötte de närstående i en tidsintervall mellan 

3 till 6 månader efter dödsfallet. Resultatet visade sig inte ge någon mätbar effekt på den 

komplicerade sorgen. Däremot kunde en viss skillnad påvisas när det gäller den skuld 

som den närstående la på sig själv efter dödsfallet. 

   När det gäller hur kommunikationen med de närstående ska se ut så framkom följande; 

sjukvårdspersonalens kommunikation ska vara förståelig och ärlig (Li et al., 2002; Lee & 

Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001), de närstående vill få möjligheter att uttrycka sina 

känslor (Li et al., 2002; Lee & Lau, 2003; Flam, 1999; Bijttebier et al., 2001), 

sjukvårdspersonalen ska visa att de är berörda av situationen (Li et al., 2002; Groot de et 

al., 2007), sjukvårdspersonalen ska lyssna på de närstående (Li et al., 2002), diskussioner 

om känslor som exempelvis skuld och orosmoment bör förekomma (Li et al., 2002; Lee 

& Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001). 

   De vanligaste frågorna närstående ställde till sjukvårdspersonalen efter att de fått 

dödsbeskedet hade oftast ett innehåll om hur den avlidne hade haft det under sin sista tid 

samt om den avlidne sagt något under den sista tiden och i så fall vad detta var 

(Merlevede et al., 2004). 

   Följande moment upplevde närstående som underlättande faktorer till att få en bra 

kommunikation; att få en kontaktperson (Li et al., 2002; Bijttebier et al., 2001), att ha 

sjukvårdspersonal hos sig hela tiden (Li et al., 2002; Wisten & Zingmark, 2007), att få 

prata med sjukvårdspersonal som var närvarande när deras närstående avled (Wisten & 

Zingmark, 2007), möjlighet till ett avskilt rum (Flam, 1999) samt att de närstående hade 

möjligheter att ringa från sjukhuset (Li et al., 2002). 

Dödsbevis 

De närstående uttryckte en önskan om att få närvara vid återupplivningsinsatser 

(Adamowski et al., 1993). Att de närstående sedan fick se den döda kroppen för att förstå 

att dödsfallet är ett faktum upplevdes vara betydelsefullt (Hallgrimsdottir, 2000; 

Adamowski et al., 1993; Li et al., 2002, Wisten & Zingmark, 2007; Flam, 1999). 

Möjligheten att sedan i lugn och ro få ta den tid som behövdes för att ta farväl upplevdes 

betydelsefullt (Wisten & Zingmark, 2007). Många ville bli stöttade av 

sjukvårdspersonalen när de träffade den avlidne och en del vill röra eller hålla i kroppen. 
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De närstående ville att all medicinsk utrustning skulle vara borttaget innan de såg 

kroppen och de ville återfå den avlidnes kläder i befintligt skick. Däremot ansåg många 

närstående att sjukvårdspersonalen skulle motverka att de skulle få se kroppen om den 

var lemlästad eller vanställd (Li et al., 2002). 

Stödjande åtgärder 

Värdet av enkla små gester från sjukvårdspersonalen uppskattades och ansågs 

underlättande i sorgearbetet hos de närstående. Det kunde handla om att 

sjukvårdspersonalen frågade de närstående om deras behov (Brysiewicz, 2008). Att 

vårdpersonalen var känsliga upplevdes som viktigt och flera av de närstående 

poängterade vikten av att vårdpersonalen visade att de brydde sig om dem (Wisten & 

Zingmark 2007). Ibland kunde det vara betydelsefullt för de närstående att bli erbjudna 

ett glas vatten, näsdukar (Li et al. 2002) och möjlighet att få mat (Bijttebier et al., 2001). 

Empati 

Att sjuksköterskan visade empati till de närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall 

ansågs av de närstående som oerhört betydelsefullt (Adamowski,, et al., 1993; López 

Socorro, Tolson, & Fleming, 2001; Brysiewicz, 2008; Li., et al., 2002; Wisten & 

Zingmark, 2007; Lee & Lau, 2003; Bijttebier., et al., 2001). 

   Sjuksköterskans bemötande gentemot de närstående berodde till stor del på vilken 

relation sjuksköterskan byggt upp med de närstående. Skapandet av denna relation 

grundades på hur väl sjuksköterskan kunde läsa av situationen med de närstående. 

Genom att bemöta de närstående med en förståelse för situationen, förklara vad som hänt 

och vara uppmärksam på deras behov så ökade chansen att de närståendes bild av 

bemötandet från sjukvårdspersonen blev mer positiv. En stor bidragande orsak till en 

positiv bild av bemötandet var att närståendes önskemål blev mer tillgodosedda 

(Adamowski et al., 1993; López Socorro et al., 2001). Enligt de närstående så var det 

extremt viktigt hur de blev bemötta i det initiala och akuta skedet. Om det blev ett dåligt 

bemötande i det initiala och akuta skeendet så fanns risken att detta kunde bli ett 

orosmoment som de närstående hade svårt att komma över på både kort och lång sikt 

(Wisten & Zingmark, 2007). 
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   Att visa empati när de närstående skulle ta ett sista avsked av den avlidna ansågs som 

underlättande och lindrande. Det kunde handla om att kamma håret på den avlidna, vilket 

kunde ge ett mer fridfullt intryck inför de närstående och visa att någon bryr sig om den 

avlidna och de närståendes situation (Brysiewicz, 2008). 

Närståenderum 

Ett avskilt närstående rum som användes till de närstående i syfte att kunna sitta 

obesvärade av övrig personal och patienter var inte särskilt uppskattat hos de anhöriga (Li 

et al., 2002; Lee & Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001). Även sjukvårdspersonalen rankade 

denna intervention väldigt lågt bland hjälpsamma interventioner (Bijttebier et al., 2001). 

   Om närståenderummet istället användes när läkaren lämnar dödsbeskedet till de 

närstående uppskattades detta mer eftersom känslan av avskildhet då upplevdes som 

positivt. De närstående kan utagera sina känslor utan att de behöver känna sig uttittade av 

andra patienter och deras närstående (Flam, 1999). 

Kulturella och religiösa seder 

Möjlighet för de närstående att genomföra individuella kulturella och religiösa seder i 

samband med dödsfallet uppskattades olika i studierna.  

   I en studie (Li et al., 2002) genomförd i Asien ansågs denna intervention vara väldigt 

viktig och skattades högt bland de närstående. 

   Ett område där det uppstod meningsskillnader var att få tillgång till en präst och låta 

denne prata med de närstående. Enligt Bijttebier et al. (2001) och Lee & Lau (2003) så 

upplevde de närstående denna intervention som mindre hjälpsam och klassades väldigt 

lågt bland de interventioner som de närstående prioriterade vid traumatiska dödsfall. 

Wisten & Zingmark (2007) beskriver däremot att denna intervention både upplevdes som 

hjälpsam och inte hjälpsam hos de närstående. Åsynen av en präst på akutmottagningen 

upplevdes av en del närstående som väldigt provokativt och detta gav en föreställning av 

att någon person hade avlidit. 
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Personalutbildning 

Ur ett sjuksköterskeperspektiv ansåg sjuksköterskorna själva att de inte hade tillräckligt 

med kunskap om hur de ska vårda de närstående till en person som plötsligt och oväntat 

avlider, ett område sjuksköterskor således beskriver sig vilja få mera kunskaper om 

(Hallgrimsdottir, 2000; Adamowski et al., 1993; López Socorro et al., 2001). 

   Genom att ständigt utveckla sina kunskaper inom området omvårdnaden av närstående 

till personer som plötsligt och oväntat avlider kände sjuksköterskorna att deras 

bemötande blev bättre och sjuksköterskorna kände sig mer bekväma i situationen med de 

närstående (López Socorro et al., 2001). 

   Kunskapen om de närståendes reaktioner och förväntningar ökades genom olika typer 

av program och kurser som sjuksköterskorna hade möjlighet att genomföra. Fokus för 

dessa utbildningar var; hur sorgeprocessen uppvisar sig, kunskaper om döendet och 

döden samt vad som anses som onormala sorgereaktioner (López Socorro et al., 2001). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Eftersom vårt mål var att undersöka vilken kunskap och forskning som finns inom 

området samt få klarhet i om det behövs vidare forskning så använde vi oss av en 

litteraturstudie. En litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteraturen inom ett valt ämne. För att vara säkra på att vi genomförde litteratursökningen 

på ett så korrekt sätt som möjligt använde vi oss av Forsbergs och Wengströms (2003) 

beskrivning av hur en systematisk litteraturstudie genomförs. Vi genomförde dock inte en 

systematisk litteraturstudie men vi har använt oss av deras beskrivning som utgångspunkt 

och gjort modifieringar så att sökningsförfarandet passade vår studie.  

   Vi sökte i databaserna Cinahl, PubMED, PsycINFO samt i fulltextdatabasen 

ELIN@Kalmar. Anledningen till att vi begränsade sökningarna till dessa databaser var 

för att vi tyckte att dessa databaser var de mest lämpade till vårt syfte. Resultaten av de 

olika sökningarna varierade. Vi använde oss inte av samma sökordskombinationer i alla 

databaserna utan kombinerade sökorden för att de skulle passa så bra som möjligt i 

respektive databas. Detta ser vi som en styrka i arbetet då vi inte blev låsta till vissa 

kombinationer utan kunde anpassa dessa för varje unik databas. 
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När vi genomförde artikelsökningarna i de redovisade databaserna framkom det att 

mycket forskning var gjord inom PTSD i samband med våldtäkt, naturkatastrofer och 

krigssituationer. Eftersom dessa träffar inte stämde överens med vårt syfte så diskuterade 

vi oss fram till mer specifika sökord. Resultaten av dessa sökningar blev få och trots 

avgränsningarna var det svårt att hitta artiklar som stämde överens med vårt syfte. 

Majoriteten av de artiklarna som sökningarna gav var inriktade på mer specifika 

sjukdomstillstånd som t.ex. hjärtinfarkt. Trots detta så hittade vi artiklar som vi kunde 

använda och genom dessa hittade vi nya sökord som gav fler artiklar som passade in på 

vårt syfte. 

   Genom publiceringsåren på artiklarna så kunde vi konstatera att detta var ett ämne där 

forskning hade skett i cykler. De flesta artiklar var antingen ganska nypublicerade eller 

publicerade för åtskilliga år sedan. 

   Urvalet är specificerat och avgränsar sökningarna genom att beskriva inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna baseras på studiens syfte och som 

exklusionskriterier används; naturkatastrofer, väntade dödsfall och barnens perspektiv på 

att förlorat en närstående. Naturkatastrofer och väntade dödsfall tycker vi inte 

överensstämmer med vårt syfte. Barnperspektivet är komplext och kräver en egen studie. 

   I sökningarna i databaserna framkom det 6 artiklar som vi inkluderade i vår studie. Att 

endast ha med 6 artiklar från databassökningen kan uppfattas som en brist och det är vi 

medvetna om. Vi hittade även 6 artiklar genom manuell sökning och när vi genomförde 

denna så var det många av artiklarna som framkom flera gånger vilket styrker deras 

trovärdighet.  

   Syftet med att genomföra en analys är att göra en sammanställning av data som har 

framkommit i artiklar som inkluderades i studien och på detta vis göra den mer 

överskådlig. Samtidigt görs även en minskning av volymen av data och identifiering av 

olika mönster underlättas. Genom detta byggs en grund för att kunna redovisa kärnan av 

analysen i resultatet (Forsberg & Wengström, 2003). Efter granskningen av artiklarna 

sammanställde vi de olika omvårdnadsinterventionerna under fyra faktorer; 

kommunikation och information, organisation, kunskap samt stödjande åtgärder. Denna 

uppdelning klargjorde vilka omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan själv kan råda 

över och vilka omvårdnadsinterventioner som låg på ett organisatoriskt plan. Under 
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faktorerna så framkristalliserades åtta omvårdnadsinterventioner; information, 

kommunikation, dödsbevis, stödjande åtgärder, empati, närståenderum, 

personalutbildning, kulturella och religiösa seder. 

   Studierna som vi använt oss av i resultatet är genomförda i Nordamerika, Europa, Asien 

och Afrika. Därför anser vi att vårt resultat är överförbart till flera världsdelar. Studiernas 

resultat var mycket lika men en skillnad fanns gällande interventionen kulturella och 

religiösa seder. Denna intervention skattades högt av närstående i en studie från Hong 

Kong (Li et al., 2002). I två andra studier som kom från både Europa och Asien 

upplevdes denna intervention som mindre hjälpsam (Bijttebier et al., 2001; Lee & Lau, 

2003). I Sverige genomförde Wisten och Zingmark (2007) en studie där de beskriver att 

denna intervention upplevdes som både hjälpsam och inte hjälpsam av de närstående. De 

beskriver också i sin studie att en del av de närstående upplevde det som provocerande 

med en präst på akutmottagningen och att det gav dem en föreställning om att någon 

avlidit. 

Resultatdiskussion 
Resultatet besvarar studiens problemformulering och syfte. I resultatet framkom det åtta 

omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan kan använda sig av för att underlätta och 

lindra för närstående som plötsligt och oväntat förlorat någon. De 

omvårdnadsinterventioner som framträdde tydligast och som underlättade och lindrade 

för de närstående var; information, kommunikation och empati. Stödjande åtgärder 

upplevdes generellt som underlättande och lindrande bland de närstående men dessa 

åtgärder rankades lägre än information, kommunikation och empati. Personalutbildning 

var högt uppskattat bland vårdpersonalen som då kände sig mer trygga i sin roll när de 

ska bemöta de närstående. När det gäller omvårdnadsinterventionerna; dödsbevis, 

närståenderum, kulturella och religiösa seder så gick meningsskillnaderna isär och långt 

ifrån alla närstående upplevde dessa omvårdnadsinterventioner som underlättande och 

lindrande. Vårt resultat visar också att vårdpersonalen är i stort behov av dessa kunskaper 

för att känna sig trygga i sin vårdande och hjälpande situation gentemot de närstående. 

Vi har valt att redovisa vår resultatdiskussion utifrån de omvårdnadsinterventioner som 

framkom under analysen och som redovisas i resultatet. 
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Information och Kommunikation 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) står det att det ingår i 

ansvarsområdet att i dialog med närstående ge stöd och vägledning, informera närstående 

såväl individuellt som i grupp, förvissa sig om att närstående förstår given information. 

Därför blev vi förvånade när det visade sig att de närstående tyckte att de inte fått 

tillräckligt med information och kommunikation av vårdpersonalen (Hallgrimsdottir, 

2000; Adamowski,, Dickinson, Weitzman, Roessler & Carter-Snell., 1993; Merlevede et 

al., 2004; Li, Chan & Lee, 2002; Lee & Lau, 2003; Brysiewicz, 2008; Kirchhoff, Walker, 

Hutton, Spuhler, Cole Vaughan & Clemmer, 2002; Flam, 1999; Bijttebier, Vanoost, 

Delva, Ferdinande & Frans, 2001). Även att så många av de närstående upplevde att de 

blivit lämnade ensamma med sina frågor (Merlevede et al., 2004; Brysiewicz , 2008) 

förvånade oss mycket. Det visade sig också att flera av de närstående som var nöjda med 

kommunikationen med vårdpersonalen hade tilldelats en kontaktperson, dvs. att någon av 

vårdpersonalen fått som uppgift att ägna sig åt att informera och kommunicera med de 

närstående (Li et al., 2002; Wisten & Zingmark, 2007; Lee & Lau, 2003; Kirchhoff et al., 

2002; Bijttebier et al., 2001). Även informationsbroschyrer var uppskattat av de 

närstående (Adamowski et al 1993). För oss gav dessa svar tydliga lösningar på de 

informations- och kommunikationsproblematik som de närstående upplevde. 

 

Dödsbevis 

Dödsbevis var en av de omvårdnadsinterventioner där meningarna mellan de närstående 

gick isär. De flesta tyckte dock att denna omvårdnadsintervention hjälpt dem i 

sorgearbetet (Hallgrimsdottir, 2000; Adamowski et al., 1993; Li et al., 2002; Wisten & 

Zingmark, 2007; Flam, 1999). Däremot tyckte många av de närstående att kroppen på 

den avlidne inte bör visas om den var lemlästad eller vanställd på något sätt och att det då 

var upp till vårdpersonalen att försöka motverka att kroppen visades upp (Li et al., 2002). 

Detta stämmer väl överens med Lundins (2006) påstående att detta är en faktor som kan 

leda till traumatisk sorg. Vi anser därför att det är viktigt att vårdpersonalen tar bort all 

medicinsk utrustning och gör kroppen fin innan den visas för de närstående. 
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Stödjande åtgärder 

Enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) är det viktigt att ge 

stöd till de närstående. Det kan bl.a. handla om små basala gester och stödjande åtgärder 

från vårdpersonalen. I vårt resultat framkom följande stödjande åtgärder; att 

vårdpersonalen frågade de närstående om deras behov (Brysiewicz, 2008). Att 

vårdpersonalen är känslig upplevdes som viktigt och flera av de närstående poängterade 

vikten av att vårdpersonalen visade att de brydde sig om dem (Wisten & Zingmark, 

2007). Ibland kan det vara betydelsefullt för de närstående att bli erbjudna ett glas vatten, 

näsdukar (Li et al. 2002) och möjlighet att få mat (Bijttebier et al., 2001). Enligt Cullberg 

(2006) kan de närstående som befinner sig i en krisreaktion efter ett traumatiskt dödsfall 

ofta förtränga basala behov som att äta och dricka. Vi anser då att det ligger i 

sjuksköterskans uppgift att vara observant och lyhörd för att dessa behov blir 

tillgodosedda. Detta kan sjuksköterskan göra genom att med jämna mellanrum föra en 

dialog med de närstående om deras behov. 

 

Empati 

Att vårdpersonalen visar empati till de närstående vid plötsliga och oväntade dödsfall 

ansågs av de närstående som oerhört betydelsefullt (Adamowski et al., 1993; López 

Socorro et al., 2001; Brysiewicz, 2008; Li et al., 2002; Wisten & Zingmark, 2007; Lee & 

Lau, 2003; Bijttebier et al., 2001). Enligt Dahlberg et al. (2003) så bör bemötandet av 

närstående präglas av öppenhet och närvaro. Detta kan enligt oss göras genom att vara 

observant och lyhörd för de närståendes behov samt att försöka förstå de närståendes 

situation. 

 

Närståenderum 

När det gäller tillgång till ett avskilt rum till de närstående som plötsligt och oväntat 

förlorat någon så gick åsikterna isär. Om närståenderummet användes när läkaren 

lämnade dödsbeskedet så tyckte de närstående att rummet var en tillgång eftersom de då 

fick möjlighet att utagera sina känslor utan att bli iakttagna av övrig personal, patienter 

och deras närstående (Flam, 1999). I övrigt så rankade de närstående inte 

närståenderummet speciellt högt (Li et al., 2002; Lee et al., 2003; Bijttebier et al., 2001). 
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Detta tror vi beror på att de närstående gärna vill vara hos sin sjuka/döende närstående så 

mycket som möjligt och att det säkert känns som de är i vägen när de blir tvungna att 

lämna vårdsalen. Då vi i bakgrunden skriver att hela familjen oftast påverkas av den 

svåra situationen som familjen befinner sig i så kan vi tänka oss att det kan vara positivt 

för familjen att de har ett rum där de kan prata ostört med varandra och få utlopp för sina 

känslor. 

 

Kulturella och religiösa seder 

Ett intressant område där det uppkom menings- och resultatskillnader var om det 

upplevdes som hjälpsamt av de närstående att ha en präst närvarande vid plötsliga och 

oväntade dödsfall. I en studie av Wisten och Zingmark (2007) upplevde de närstående att 

prästens närvaro var både positivt och negativt. Yates, Ellison & McGuiness (1990) 

beskrev en lösning på problemet, nämligen att en präst ska finnas att tillgå om de 

närstående har det behovet och har gett sitt samtycke till det. Vi håller med Yates et al. 

(1990) att detta bör vara den optimala lösningen och att det är upp till sjuksköterskan att 

föra en dialog med de närstående om deras behov. 

 

Personalutbildning 

Sjuksköterskorna beskrev att de vill få mera utbildning om hur de kan bemöta närstående 

vid plötsliga och oväntade dödsfall (Hallgrimsdottir, 2000; Adamowski et al., 1993; 

López Socorro et al., 2001). Eftersom mötet med närstående som plötsligt och oväntat 

förlorat någon är ganska vanligt förekommande inom vården så blev vi förvånade över att 

sjuksköterskorna upplevde en så stor osäkerhet kring omvårdnaden av de närstående. 

Efter utbildning i detta ämne upplevde sjuksköterskorna att de blev mer bekväma i sin 

roll gentemot de närstående och att deras bemötande förbättrats (López Socorro et al., 

2001). Vi tror att det är viktigt att utbildning i detta ämne återkommer inom vården med 

jämna mellanrum, framförallt på de vårdavdelningar där möte med plötsliga och oväntade 

dödsfall förekommer oftare. 

Slutsats 
Vi har genomfört en litteraturstudie som ledde fram till åtta omvårdnadsinterventioner; 

information, kommunikation, dödsbevis, stödjande åtgärder, empati, närståenderum, 
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kulturella och religiösa seder samt personalutbildning. Omvårdnadsinterventionerna 

kommunikation, information och empati framkom som mest betydelsefulla för de 

närstående. Vidare framkom det att sjuksköterskorna själva upplevde att deras kunskaper 

inom detta område var bristfälliga. Vår studie visar att detta är ett ämne som inte är 

tillräckligt uppmärksammat. 

Framtida forskning 
Vi anser att mer forskning inom vårt ämne ”omvåndnadsinterventioner till närstående vid 

plötsliga och oväntade dödsfall” bör göras eftersom antalet studier är få. I vår studie kom 

vi i resultatet fram till följande förslag på omvårdnadsinterventioner; information, 

kommunikation, dödsbevis, stödjande åtgärder, empati, närståenderum, kulturella och 

religiösa seder samt personalutbildning. Dessa omvårdnadsinterventioner kan sedan 

prövas i den kliniska verksamheten och därefter utvärderas för att se om omvårdnaden 

har förbättrats, och på så sätt möjliggöra för sjuksköterskan att arbeta utifrån 

evidensbaserad kunskap. 
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68 vårdgivare tillfrågades 
52 genomförde studien. Ett 
formulär gavs till 
vårdpersonalen där de 
fyllde i hur mycket de 
hade varit till förfogande 
för de närstående samt 
vilken typ av support de 
hade använt sig utav. Detta 
följdes upp av ett 
obligatoriskt 
utlärningstillfälle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detta resulterade i att en folder 
togs fram till de närstående 
samt att ett program 
utvecklades för 
vårdpersonalen. 

Hög 



 

 

Artikel nummer / 
Författare / År / Titel / 
Tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Nr 5 / de Groot, Keijser, 
Neeleman, Kerkhof, 
Nolen och Burger / 2007 / 
Cognitive behaviour 
therapy to prevent 
complicated grief among 
relatives and spouses 
bereaved by suicide: 
cluster randomised 
controlled trail / BMJ 
(British Medical Journal) 
 

Undersöka om ett 
familjebaserat 
rådgivningsprogram har 
någon effekt på 
komplicerad sorg bland 
närstående till någon 
som har begått 
självmord. 

Kvantitativ.  
122 närstående 
inkluderades i studien. 68 
stycken utsattes för 
intervention, 54 stycken 
blev kontroll grupp. 
Interventionen bestod av 
kognitiv beteende terapi i 
fyra sessioner som 
genomfördes av en 
psykiatrisjuksköterska 
inom loppet av 3 till 6 
månader efter självmordet. 
Kontrollgruppen fick 
sedvanlig behandling.  

Resultatet av studien påvisade 
ingen skillnad mellan 
grupperna när det gällde 
komplicerad sorgereaktion, 
depression och suicid risk. 
Däremot kunde skillnad 
påvisas gällande skulden de 
närstående la på sig själv till 
själmordet och maladaptive 
grief reactions (felaktiga 
sorgereaktioner). Där kunde 
gruppen som fick 
interventionen påvisa ett 
mindre antal drabbade än 
kontrollgruppen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 



 

 

Artikel nummer / 
Författare / År / Titel / 
Tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Nr 6 / Hallgrimsdottir / 
2000 / Accident and 
emergency nurses´ 
perceptions and 
experiences of caring for 
families / Journal of 
Clinical Nurses 

Att besvara på fyra 
frågeställningar: Vilka 
är akut sjuksköterskans 
upplevelser av att vårda 
hela familjen, Hur 
upplever sig 
sjuksköterskan vara 
förberedda att vårda 
familjen till en kritiskt 
sjuk eller död person, 
Hur involverar 
sjuksköterskan familjen 
i vården, Hur utvärderar 
sjuksköterskan sitt 
arbete med familjen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ. 
Sjuksköterskor på 3 
förbestämda 
akutmottagningar i 
Glasgow, 108 
frågeformulär skickades 
ut, 54 blev besvarade, 

Resultatet visar att 
sjuksköterskorna kunde 
klargöra för vilka behov de 
närstående hade och att det var 
viktigt att tillgodo dessa behov. 

Hög 



 

 

Artikel nummer / 
Författare / År / Titel / 
Tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Nr 7 / Kirchhoff, Walker, 
Hutton, Spuhler, Vaughan 
Cole & Clemmer / 2002 / 
The Vortex: Families 
Experiences with Death in 
the Intensive Care Unit / 
American Journal of 
Critical Care 
 

Att samla information 
om hur närstående 
upplever vården och 
döden av person på en 
IVA avdelning. 

Kvalitativ.  
En lista med alla patienter 
över 55 år som hade 
avlidit på 
intensivvårdsavdelningen 
insamlades ifrån 8 
avdelningar på 2 
universitetssjukhus. De 
närstående fick ett brev 
skickat till sig och sedan 
ett telefonsamtal. 41 
personer kontaktades 8 
deltog. Metoden bestod av 
semistrukturerade 
intervjuer med deltagarna.  

Kommunikation framkom som 
ett problemområde. 
Sjuksköterskan fick stå i fokus 
gällande att informera 
närstående om hur situationen 
var och trolig utveckling. 
Många var inte nöjda med 
bemötande medan de som var 
nöjda hade haft tillgång till 
läkare som diskuterade 
patienten, framtida prognos 
och respekterade familjens 
önskemål. 

Hög 

Nr 8 / Lee & Lau / 2003 / 
Immediate needs of adult 
family members of adult 
intensive care patients in 
Hong Kong / Journal of 
Clinical Nursing 

Att undersöka de 
omedelbara behoven 
från vuxna närstående 
till intensivvårds- 
patienter i Hong Kong 

Kvantitativ. 
40 stycken närstående 
rekryterades från 
intensivvårdsavdelning. 
100% stannade kvar 
genom studien. Personliga 
intervjuer genomfördes 
med de närstående 24-72 
timmar efter inläggning av 
patienten.  
 
 
 

En lista gjorde på de behov de 
närstående hade rankat. Det 
viktigaste behovet var att få 
veta hur den troliga utgången 
skulle bli. 

Hög 



 

 

Artikel nummer / 
Författare / År / Titel / 
Tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Nr 9 / Li, Chan och Lee / 
2002 / Helpfulness of 
nursing actions to 
suddenly bereaved family 
members in an accident 
and emergency setting in 
Hong Kong / Journal of 
Advanced Nursing. 

Öka förståelsen om hur 
sjuksköterskans arbete 
kan hjälpa sörjande 
närstående. 

Kvantitativ, med kvalitativ 
data. 102 närstående 
kontaktades 76st togs med 
i studien. Närstående som 
deltog i studien blev 
kontaktade via telefon och 
då genomfördes även en 
strukturerad 
telefonintervju. Frågorna 
bestod utav olika typer av 
interventioner som de 
närstående rankade i 
ordningen hjälpande och 
mindre hjälpande. 

Framkom att olika 
interventioner hade olika 
inverkan på olika 
åldersgrupper och att även 
inkomsten spelade roll. De 
interventioner som upplevdes 
som mest hjälpsamma var bl.a. 
att få se den avlidna och att få 
utöva individuella kulturella 
och religiösa seder. 

Hög 

Nr 10 / López Socorro, 
Tolson & Fleming / 2001 / 
Exploring Spanish 
emergency nurses´ lived 
experience of the care 
provided for suddenly 
bereaved families / 
Journal of Advanced 
Nursing 
 
 
 
 
 

Att undersöka 
erfarenheterna av 
akutsjuksköterskors 
bemötande med 
närstående vid 
traumatiska dödsfall.   

Kvalitativ. 
Författarna lämnade 
information om studien 
och kontakt information. 
Gällde bara sjuksköterskor 
på akuten. 7 stycken 
inkluderades. Metoden 
bestod utav 
semistrukturerade 
intervjuer med de 7 
sjuksköterskorna.  

Alla sköterskor upplevde att de 
blev känslomässigt påverkade 
under arbetes gång. Under 
intervjuerna framkom fyra 
teman. Kunskap, Skapa en bra 
relation, Självkännedom, 
Upplevelser. 

Hög 



 

 

Artikel nummer / 
Författare / År / Titel / 
Tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Nr 11 / Merlevede, 
Spooren, Henderick, 
Portzky, Buylaert, Jannes, 
Calle, Staey Van, De 
Rock, Smeesters, Michem 
och Heeringen Van. / 
2004 / Perceptions, needs 
and mourning reactions of 
bereaved relatives 
confronted with a sudden 
unexpected death / 
Resuscitation. 
 

Syftet med denna studie 
var att fastställa vilka 
uppfattningar, behov 
och sorgereaktioner de 
närstående upplevde 
och att bedöma 
förhållandet mellan 
dessa och dödsorsaken 

Kvantitativ. 
Från 1 juni 1998 till den 
30 april 1999 gjordes 
undersökningen på 
närstående till samtliga 
personer som plötsligt 
avled inom vården av ett 
mobilt akutsjukvårdsteam 
med bas på universitet 
sjukhuset i Gent samt på 
akuten i Gent. 73 
närstående inkluderades i 
studien. De genomgick en 
intervju och de fick även 
fylla i ett standardiserat 
frågeformulär. Därefter 
blev de kontaktade i 
intervaller om 2, 7 och 13 
månader. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultatet visade att det fanns 
två områden som de närstående 
upplevde som mycket 
bristfälliga. Dessa var att de 
inte fick tillräckligt med 
information om vad som hänt 
och att de blev lämnade med 
obesvarade frågor. Studien 
visade också att psykisk ohälsa 
var starkt kopplat till hur 
traumatiskt personen hade 
omkommit. 

Hög 



 

 

Artikel nummer / 
Författare / År / Titel / 
Tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat Kvalitet 

Nr 12 / Wisten och 
Zingmark / 2007 / 
Supportive needs of 
parents confronted with 
sudden cardiac death – A 
qualitative study / 
Resuscitation 

Syftet med denna studie 
var att belysa det 
upplevda stöd och 
behov som finns hos 
föräldrar som förlorat 
sin son eller dotter till 
följd av plötsligt 
hjärtstopp. 

Kvalitativ. 
28 föräldrar till 20 
personer som avlidigt 
oväntat och plötsligt och 
var i åldrarna 15-35 år blev 
inbjudna till att ingå i 
studien via telefon och 
brev. Datainsamlingen till 
studien skedde med hjälp 
av bandinspelade 
djupgående intervjuer.  

Föräldrarna beskrev fyra 
interventioner som de tyckte 
var mycket viktiga och 
hjälpsamma. Bevis – att få vara 
med i akutrummet, att få ett 
klart dödsbesked, att få se den 
avlidna. Återuppbyggnad – att 
få veta att det gick fort och att 
den avlidna inte led, att 
föräldrarna gärna ville bli 
kontaktade av någon som var 
med i det akuta 
omhändertagandet. Förklaring 
– att få information hur detta 
kunde hända. Empati – ett 
empatiskt bemötande ansågs 
oerhört betydelsefullt i den 
akuta fasen precis efter 
dödsbudet. 
 
 

Hög 

 
 


