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Abstrakt 

Utbildning och arbetslivserfarenhet utgör viktiga faktorer för sjuksköterskan i 

mötet med de närstående som plötsligt förlorat en familjemedlem. Det kan hända 

att man har personliga erfarenheter av att inom familjen drabbas av ett traumatiskt 

dödsfall. Då både vet man hur man önskar att bli bemött och omhändertagen av 

sjuksköterskan samt övrig personal. Syftet med den här litteraturstudien var att 

belysa hur sjuksköterskan på olika sätt kan bemöta närstående vid traumatiska 

dödsfall. Denna systematiska litteraturstudie baserades på 17 vetenskapliga 

artiklar. Vid innehållsanalysen framkom fyra kategorier: kunskap och utbildning, 

sjuksköterskans bemötande, behandlingsmetoder, samt närståendes relation till 

patienten och reaktion på döden. Det framkom i resultatet att vårdpersonal och 

närstående har liknande uppfattningar kring behov i samband med plötslig död. 

Hur dessa behov tillgodoses på bästa sätt är individuellt och behoven var inte 

tillfredsställda i alla avseenden. För att på bästa sätt utveckla riktlinjer som ser till 

att ett kompetent omhändertagande ges till närstående krävs ett gemensamt arbete 

mellan vårdpersonal och närstående.  

  

Nyckelord: behandling, bemötande, information, närstående, plötslig död, 

sjuksköterska. 
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Bakgrund 
Trauma och dödfall är något som drabbar alla människor. Ordet trauma kommer 

från grekiskan och betyder sår eller skada på människans kropp eller själ, orsakad 

av yttre faktorer. Traumatiska händelser, är händelser som kan orsaka ett trauma 

och som kan drabba alla människor i olika utsträckning. Det kan handla om att 

plötsligt bli arbetslös, att gå igenom en skilsmässa, förlora en vän eller närstående 

eller att få besked om en allvarlig sjukdom. En traumatisk händelse är oftast utom 

kontroll för den drabbade, det vill säga omöjlig att påverka (Weisæth, Mehlum, 

1997, s. 269-271). Sjuksköterskan ansvarar för att omvårdnad planeras och 

uvärderas i samverkan med övriga berörda personalgrupper. Syftet med 

omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och 

bevara hälsa utifrån patientens individuella möjligheter och behov, minska lidande 

samt ge möjligheter till en värdig död. Omvårdnadens syfte är även att ge stöd och 

hjälp åt patienter och närstående i deras reaktion på sjukdom och trauma. 

Personalen ska arbeta utifrån en humanistisk människosyn och ha ett etiskt 

förhållningssätt. Vårdpersonalens förhållningssätt är av stor vikt för att stödja den 

drabbades krisbearbetning. Det är avgörande hur en människa blir bemött i den 

akuta fasen då det påverkar dennes sätt att bearbeta traumat. Vårdpersonal ska i 

det akuta skedet lyssna på ett sådant sätt att hopp inges till de närstående. Det 

innebär att händelsen inte bortförklaras utan att personalens lyssnande förmedlar 

en trygghet som också innebär att hopp ges. Det är också av betydelse att den 

drabbade får möjlighet att uttrycka sina känslor (SOSFS 1993:17). 

 

Kris är ett tillstånd där fysisk existens, social identitet och trygghet hotas. Ordet 

kris härstammar från det grekiska ordet krisis som betyder avgörande vändning, 

plötslig förändring eller ödesdiger rubbning. Tidigare erfarenheter och inlärda 

reaktionssätt är då inte tillräckliga för att psykiskt bemästra den aktuella 

situationen. En krisreaktion innebär genomgång av olika faser (Cullberg, 2003, s. 

41-42). I en akut situation, till exempel vid plötslig förlust av någon, är det 

sjuksköterskan de närstående först möter. De närstående lever då i ovisshet och 

känner ofta att de har tappat kontrollen över livet. Att vårda lidande och döende 

patienter och stötta deras närstående är en av de svåraste uppgifter som 

sjuksköterskor möter i sitt arbete. Därför krävs det yrkesskicklighet såväl som 
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vilja och förmåga att ge av sig själv. För att klara detta utan att ”förlora” sig själv 

behöver sjuksköterskan kunskap om sig själv samt veta hur man ska agera i olika 

situationer. Stöd och omsorg från kollegorna kan hjälpa till att bearbeta de egna 

känslorna (Almås, 2002, s. 60-64).  

 

Resultatet av en traumatisk händelse är att den utsatte ofta förlorar sin 

grundläggande tillit till sig själv och omvärlden. Man blir pessimistisk och 

föväntar sig inte längre att hitta en utväg om olyckan åter skulle vara framme. 

Tillståndet är så till den grad tröttande och påfrestande för en själv och i ens 

förhållande till andra människor att man emellanåt försöker glömma allt som har 

med olyckor och död att göra och låtsas som om det aldrig har hänt (Arrhenius, 

2006, s. 14). Även om de närstående gör framsteg i sorgeprocessen så kommer det 

att finnas stunder när smärtan och sorgen blir akut. Det finns stunder när smärtan 

gör sig påmind, plötsligt och hastigt och särskilt vid högtider och födelsedagar. 

Den inre läkningen sker över lång tid. Läkningsprocessen och sorgen kommer att 

avta succesivt men kanske aldrig kommer att försvinna fullt ut. Man måste förstå 

de förändringar som uppstått och få  bestämma hur man vill förändra livet. Sorg är 

en process inte en slutpunkt (Clements, DeRanieri, Vigil, Benasutti, m. fl, 2004). 

 

Varje tillfälle för sjuksköterskan att ge information kan vara kortvarigt. Att 

samtidigt ta hand om den döde och de närstående är en professionell utmaning. 

Det är även viktigt för sjuksköterskan att fråga aktivt efter alla berörda närstående, 

även barn oavsett ålder. Det är också viktigt för de närstående att få ta avsked av 

den avlidne. Familjen ska få en möjlighet att i lugn och ro och i avskildhet vara 

ensamma med den döde utan att personal distraherar. En iorninggjord död kropp 

utan främmande tuber och slangar ger ett fridfullt intryck. Det är en fin 

avslutningsbild för närstående att bära med sig och kan samtidigt underlätta 

sorgeprocessen (Kock-Redfors, 2002, s. 33-34, 39, 49). Familjens erfarenhet av 

traumatiskt dödsfall är ofta kombinerad med många andra olika stressorer som de 

kanske inte har möjlighet att handskas med. Sjuksköterskan har ett ansvar att 

tillgodose familjens behov och identifiera en familj som är i riskzonen för 

ineffektiv cooping och hjälpa de närstående genom krisförloppet (Schlump-

Urquhart, 1990). 
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Fauri, Ettner, Kovacs (2000) kom fram att de närstående tyckte att akutrum och 

intensivvårdsavdelningar ofta är en isolerande, svår och stressande miljö att 

befinna sig i när man upplever förlust och sorg. Sjuksköterskans roll är att 

undersöka i vilket tillstånd den sörjande befinner sig i och vilket socialt nätverk 

som de har utanför sjukvården samt att identifiera deras behov och förväntningar. 

I denna studie har man använt sig av en sorgmodell i fyra steg. Dessa fyra steg 

innefattar att närstående ska acceptera förlusten, att kunna arbeta sig igenom den 

smärtsamma förlusten och samtidigt försöka anpassa sig till omgivningen utan sin 

närstående och gå vidare i livet. Användandet av modellen gjorde att 

sjuksköterskorna lättare förstod var i processen den sörjande var samt vad som 

väntade. Detta underlättade för dem att hjälpa och stötta den sörjande i 

sorgearbetet. Det kom också fram att modellen kan vara mycket användbar i 

framtiden inom akutsjukvården. 

 

I studie av Williams och Frangesch (2001) har också använt sig av ett 

förlustprogram. Detta innebär att erbjuda de närstående ett anhörigrum, att ge 

dödsbeskedet med klar och tydlig röst och kunna ge fullständig information om 

vad personalen gjort för den avlidne, att låta de närstående uttrycka känslor av 

sorg och att även få tillfälle att få se den avlidnes kropp. Att personalen erbjuder 

hjälp även när närstående lämnat avdelningen och skickar med en folder med 

namn och telefonnummer som de närstående kan kontakta vid behov av samtal 

var också viktigt. Personalen hade även en tät telefonkontakt med de efterlevande 

för att följa upp tiden efteråt. Genom dessa telefonsamtal kunde sjuksköterskan 

bedöma hur närstående mådde och utifrån detta se om man kunde erbjuda mer 

hjälp.  

 

Det är vanligt med psykiska, fysiska och andra uttryck av sorg när en nära vän 

eller familjemedlem dör en plötslig död. Sjuksköterskor har en viktig roll för 

närstående som just förlorat en familjemedlem. Förberedelserna börjar redan 

innan personen har dött och fortsätter genom identifieringen av den döde. Sedan 

väljs en person ut för att följa upp vården efteråt för den drabbade familjen. Det är 

viktigt att familjerna tas om hand om på bästa sätt samt att de får evidensbaserad 

omvårdnad. Alla människor reagerar olika när de möts av den plötsliga döden, 

fastän det är vanligt med psykiska reaktioner, fysiska uttryck och olika 
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beteendeyttringar av sorg. Forskare har nämnt olika steg av sorg. Alla 

sorgeprocesser består inte av alla steg, utan kan se lite olika ut. Vid människors 

erfarenheter av plötslig oväntad förlust av en nära vän eller familjemedlem är 

risken mer uttalad för svår och förlängd sorg än vid förväntad död. Skillnaden är 

stor för hur människor reagerar över plötslig smärtsam förlust. Sjuksköterskor 

måste vara medvetna om att sorgereaktionerna kan vara mer uttalad och bli 

förlängd vid plötslig förlust än vid väntad död (McDowell, 2004). När 

dödsorsaken är plötslig och med oväntade omständigheter blir reaktionerna mer 

skarpa, utåtagerande och komplicerade. Målet med sorg efter plötslig traumatisk 

död är att få kunskap om sin saknad, inse förändringar som kan komma att ske 

och att sätta upp nya mål i det fortsatta livet. Dessa mål kan låta enkla men tiden 

när det sker är olika för alla individer (Deranieri, Clements, Henry, 2002). 

 

Det bör finnas en utarbetad strategi och beredskap hos sjuksköterskan att bemöta 

och omhänderta närstående som befinner sig i en traumatisk situation. Genom att 

ta del av ny kunskap och närståendes upplevelser i denna situation så medför det 

att sjuksköterskan kan öka sin handlingsberedskap till att utföra 

omvårdnadsinterventioner. Detta kan göra att de närstående känner en tillit till 

hälso- och sjukvårdspersonalen. 

 

Syfte 

Syftet med den här litteraturstudien var att belysa hur sjuksköterskans på olika sätt 

kan bemöta närstående vid traumatiska dödsfall. 

 

Metod 

Litteratursökning 

Litteraturstudien baserades på studier genomförda med såväl kvantitativ som 

kvalitativ metod. Sökningar har gjorts i databaserna PubMed, Cinahl via EBSCO 

och Academic Search Elite. Fet stil anger antalet lästa abstrakt. Siffrorna inom 

parentes visar de artiklar som har gått vidare till Fas 3. Där resultatet 

sammanställdes och bedömdes. 
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Sökdatum 2007-09-19 PubMed Academic Search Elite Cinahl via EBSCO 

Begränsning   Full text   

    Scholarly peer reviewed Peer Reviewed 

1.Traumatic death or sudden death 31723 1669 3137 

2. Family 567813 85851 49556 

3. Needs 145682 23307 38378 

4. Support 4641520 71427 63964 

5. Bereavement 8461 1080 2233 

6. Nurse 119178 40440 72438 

1 AND 2 2276 275 389 

1 AND 2 AND 3  102 15 32 

1 AND 2 AND 3 AND 4 52 (6) 9  (3) 23 (5) 

1 AND 2 AND 3 AND 4 AND 5 28 (1) 1 9(1) 

1 AND 2 AND 3 AND 6 1 6 (1) 10 

Sökord: Bereavement, Family, Needs, Nurse, Support, Traumatic death or 

Sudden death 

 

Syftet med litteraturstudien var att åstadkomma en syntes av data från tidigare 

genomförda empiriska studier, genom att systematiskt söka, kritiskt granska och 

att sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde.  

Litteraturen bör fokusera på aktuell forskning inom det valda området och leda till 

beslutsunderlag för klinisk verksamhet. Litteraturen utgörs av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter (Forsberg och Wengström, 

2003, s 29-30). 

 

Inklusions och exklusionskriterier 

Vi har exkluderat de artiklar som handlar om spädbarn och palliativ vård. De 

artiklar som inkluderades var de som passade vårt syfte samt var skrivna mellan 

1993-2007 och skrivna på engelska. 

 

Klassificering och värdering 

Klassificering av studierna har gjorts enligt SBU (1999) med följande indelning: 

 

*Kvalitativ studie (K). Data som samlats in genom observsationer, berättelser och 

intervjuer analyseras i syfte att djupare förstå till exempel personers erfarenheter 

och upplevelser. 

 

*Randomiserad kontrollerad studie (C). En jämförande studie där man gjort en 

slumpvis fördelning av patienter till en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 
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*Prospektiv studie (P). En jämförande  studie mellan en kontrollgrupp och en eller 

flera experimentgrupper. 

*Retrospektiv studie (R). En tillbakablickande studie där man exempelvis 

analyserar befintliga journalhandlingar. 

 

Studiernas vetenskapliga kvalitet har granskats utifrån en tregradig skala: hög 

vetenskaplighet (I) medel (II) eller låg vetenskaplig kvalitet (III). 

 

Bearbetning 

Litteraturbearbetning har gjorts enligt SBU:s tillvägagångssätt (1999, s. 16-17). 

 

Fas 1 

I den första bedömningen lästes 139 abstrakt och titlar. De artiklar som valdes ut 

för fortsatt granskning passade studiens syfte. Kriterierna för fortsatt granskning 

var att artiklarna handlade om sjuksköterskans bemötande av närstående vid 

traumatiskt dödsfall. Vid läsning av abstrakten valdes 122 artiklar bort på grund 

av att de i huvudsak var reviewartiklar eller handlade om plötslig spädbarnsdöd 

eller palliativ vård. 

 

Fas 2 

Efter genomförd fas 1 lästes 17 utvalda artiklar för att dokumentera faktainnehåll: 

typ av studie, vilken område som granskats, relevansen i valt område, fynd i 

relation till problemområdet och om en etisk granskning är gjord. Vi beställde sju 

artiklar via Mittuniversitetets bibliotek. De andra skrevs ut via fulltextdatabaserna 

PubMed, Cinahl och Academic Search Elite. 

 

Fas 3 

Kvalitetsgranskningen av de 17 artiklarna genomfördes i denna fas. Bedömningen 

av vetenskaplig kvalitet dokumenterades i ett granskningsmall ursprungligen från 

SBU 1999. Därefter gjordes en bedömning och resultatet diskuterades och 

sammanvägdes. Resultatet av fynden skrevs in i uppsatsens reultatsdel och 

bedömningen redovisades i diskussionsdelen. 

 
Analys 
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Artiklarna granskades med metod och analys enligt Polit och Beck (2004, s.562). 

En innehållsanalys kännetecknas av att forskaren på ett systematiskt sätt enklare 

ska kunna identifiera teman och kategorier. Innehållsanalysen har olika modeller 

för att lättare kunna analysera data som ger bra struktur och ett tydligt 

sammanhang (Forsberg & Wengström, 2003, s. 146-147). För att få en 

sammanfattande bild över artiklarnas innehåll efter sökningarna lästes samtliga 

139 artiklars abstrakt noggrannt igenom. Därefter valdes de artiklar som svarade 

mot studiens syfte ut. Artiklarna beställdes eller skrevs ut i fulltext. Artiklarna 

lästes igenom flera gånger för att få en djupare och klarare bild av deras resultat. 

Kvalitetsgranskningen gjordes enligt SBU:s tillvägagångssätt (1999). Analysen 

utmynnade i fyra kategorier: kunskap och utbildning, sjuksköterskans bemötande, 

behandlingsmetoder och närståendes relation till patienten och reaktion på döden. 

Därefter byggdes resultatet upp med hjälp av framtagna kategorier.  

 

Etisk granskning 

Enligt Polit och Beck (2004) ska en etisk granskning alltid göras när människor 

ingår i en studie (s. 141). Forsberg och Wengström (2003) Studierna som 

inklderades i den systematiska litteraturstudien har fört ett etiskt resonemang och 

många av artiklarna har varit godkända av en etisk kommittée (s. 73). Vi har inte 

genomfört någon etisk granskning då vår uppsats är baserad på systematiska 

litteraturstudier, men de etiska övervägandena ska alltid beaktas. 

 

Resultat 

Av de 17 artiklar som ingår i studien så är tio kvantitativa och sju är kvalitativa. 

Av de granskade artiklarna kommer fem från USA, tre från England,  två från 

Sverige, två från Korea, en från Spanien, en från Australien, en från Kina, en från 

Skottland och en från Frankrike. Studierna fördelade sig på fyra kategorier: 

kunskap och utbildning,  sjuksköterskans bemötande, behandlingsmetoder och 

närståendes relation till patienten och reaktion på döden. 

 

Kunskap och utbildning 

I en deskriptiv studie av medelkvalitet skriven av Tye (1993) var syftet att få en 

uppfattning om sjuksköterskors upplevelser av att hjälpa närstående som plötsligt 

förlorat en familjemedlem, samt att undersöka hur sjuksköterskan kände sig 
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adekvat förberedd att åta sig den stressfulla rollen av att bemöta närstående efter 

deras plötsliga förlust av en närstående. Sjuksköterskorna i denna studie 

rangordnade tidigt kvaliteten av omhändertagandet av närstående. Det innebar att 

personalen mötte upp och informerade familjen direkt efter ankomst till 

akutmottagningen. En annan viktig del som kom fram var att ta de närstående till 

ett separat rum för information om dödsbeskedet. Sjuksköterskorna tyckte det var 

viktigt att de närstående skulle stanna kvar efter dödsbeskedet för att lätta på sina 

känslor. Förutom muntlig information tyckte anhöriga att behov av skriftlig 

information var oerhörd viktigt med tanke på att den detaljerade muntliga 

informationen inte alltid nådde fram på grund av chocken. Sjuksköterskorna som 

hade längre arbetslivserfarenhet, högre ålder och som fått adekvat utbildning hade 

lättast att ta hand om de närstående, samt att de kände sig mer förberedda att möta 

döden. Endast utbildning var inte tillräckligt.  

 

I en kvalitativ hermeneutisk- fenomenologisk studie av hög kvalitet så var López 

Socorro, Tolson, Fleming (2001) syfte att se hur väl förberedda de spanska 

sjuksköterskorna kände sig inför mötet med närstående som precis förlorat en 

familjemedlem. Man kom fram till att sjuksköterskorna upplevde en 

otillräcklighet och brist på fysiska och materiella resurser. Efter avskedet till den 

sörjande familjen, så gick sjuksköterskorna vanligtvis vidare till andra patienter 

där omvårdnadsskicklighet efterfrågades. Det borde ges tillfälle till utveckling i 

någon form av ”följa-upp” service i syfte att ge fortsatt stöd åt familjen samt att 

kunna förhindra sjuklig sorg.  

 

I en kvalitativ prospektiv studie av medelkvalitet med kvantitativa inslag av 

Hallgrimsdottir (2000) var studiens syfte att undersöka hur sjuksköterskor på en 

akutmottagning upplevde och uppfattar hur det är att ta hand om familjer till 

allvarligt skadade eller avlidna patienter. Majoriteten av deltagarna i studien 

kände att de hade ansvar för patienternas familjer. Huvuddelen av deltagarna 

tyckte att det viktigaste var att möta familjernas behov. De primära behoven för 

familjerna var uppmuntran, närhet och information. Bara en del av 

sjuksköterskorna förstod att behovet av närhet till den avlidne var viktigt. Många 

av de deltagande sjuksköterskorna kände en viss stress i mötet med familjerna. 

Det fanns en genomgående känsla att inte kunna vara tillräckligt förstående för 



 11 

situationen, att inte kunna sätta sig in i den för att de själva kanske aldrig varit 

drabbade av samma sak. 

 

López Socorro, Tolson & Fleming (2001) undersökte om kunskap verkade kunna 

utveckla sjuksköterskans personliga känslor, tro och attityder gällande döden och 

plötslig förlust. Akutsjuksköterskornas sätt att ge omvårdnad ses som en möjlighet 

att integrera sitt kunnande. Oro var ett problem för deltagarna. De upplevde att det 

inte fanns tillräcklig och passande kunskap inom ämnet och om den omvårdnad 

som sjuksköterskorna var tvungna att ge den plötsligt berövade familjen. Brist  på 

relevant utbildning och praktik gjorde att sjuksköterskorna hade svårigheter att 

känna igen samt bemästra sina egna, och andras känslor och beteenden. Brist på 

utbildning och träningsmöjligheter menade man i studien gjorde att dessa 

sjuksköterskor kände sig inadevat förberedda och att de borde ha orsak att vara 

oroliga. Sjuksköterskorna upplevde ett behov av att reflektera om den personliga 

erfarenheter för att underlätta den professionella utvecklingen. Reflektion har 

funnits inom många sjuksköterskeutbildningar, och det anses viktigt för att bland 

annat kunna utveckla ett kritiskt tänkande och för att sedan kunna vända 

erfarenheten till lärande. Akutsjuksköterskorna märkte hur svårt det var att 

hantera döden och dess normala ritualer och händelser. Trots att dåliga nyheter 

borde ges  av läkare, en medicinskt kunnig, så ansågs det i studien att det kan 

göras av vem som helst med adekvat kunskap och färdighet och som har en 

tidigare kontakt med den plöstligt berövade närstående under deras tid på 

akutmottagningen. 

 

 I en kvalitativ och fenomenologisk studie av medelkvalitet av Loftus (1997) var 

syftet att studera sjuksköterskestudentens upplevda erfarenheter av patienters 

plötsliga död på en akutmottagning. I denna studie kom det fram att studenterna 

behövde mycket stöd eftersom de inte hade tillräckligt med erfarenhet. Personalen 

var mer intresserade av vad sjuksköterskestudenterna tyckte om döden, inte deras 

egna känslor kring patienten. Studenterna skickades ofta ut ensamma i 

fikarummet utan att få prata så mycket kring händelsen. Många sjuksköterskor på 

avdelningen tyckte inte att de hade den utbildning och kunskap som behövdes för 

att förbereda studenten inför döden/döendet. Handledningen ska präglas av god 

kvalitet och sjuksköterskorna ska ha det som ledstjärna som ska innehålla 
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medvetenhet i både tanke och handling. De kunskaper som handledaren ska 

besitta är framför allt självkännedom och kunskap om människor i samspel. 

Samtidigt måste studenten kunna möta synen på sin egen, samt andras död för att 

vara någorlunda förberedd, samt kunna reflektera över sina egna känslor. 

 

I en kvalitativ fenomenologisk studie av medelkvalitet av Saines (1997) var syftet 

att se hur sjuksköterskor på en akutvårdavdelning upplever plötslig och traumatisk 

död. Här framkom några viktiga punkter i studien: det första mötet med 

närstående, bemästring och reflektion. Plötslig, oväntad död är en laddad och 

känslofylld upplevelse, för både personal och närstående. Sjuksköterskorna i 

studien uttryckte att det var svårt att veta vad de skulle göra för närstående 

eftersom de inte tyckte att de hade tillräckligt med utbildning inom området och 

inga utarbetade riktlinjer att rätta sig efter. Resultatet i studien visade också att en 

del av personalen var rädda för att visa känslor och kände en stor fasa för döden. 

Detta medförde att mötet med de närstående då blev ännu mera stress- och 

känsloladdat. Studien berörde även närståendes upplevelse i det kritiska skedet, 

där de ansåg att situationen var mycket stressande för dem och att de i denna 

stund var i stort behov av kunnig personal för att klara av att hantera den.  

 

Sjuksköterskans bemötande 

I studien av López Socorro, Tolson, Fleming (2001) kom man fram till att 

känslighet, självmedvetenhet och flexibilitet var viktiga kvalitéer för 

sjuksköterskorna för att kunna involvera sig professionellt i omvårdnaden av 

plötsligt berövade familjer. De sjuksköterskor som  hade sådana egenskaper 

upplevde det lättare att bemöta dessa familjer. De sjukskösterskor som saknade 

sådana egenskaper var ofta nyutbildade och blev därför mer stressad över 

situationen. De kände att de inte kunde tillgodose familjernas behov på bästa sätt 

och bemötandet blev därför inte som de önskat. 

 

I en kvantitativ, retrospektiv studie av medelkvalitet av Redley, Le Vasseur, 

Peters, Bethune (2003) så har ett frågeformulär modifierats i syfte för att kunna 

användas på en akutavdelning. Detta för att kunna göra fortsatta studier av 

närståendes behov vid traumatiska händelser på en akutavdelning. 

Patientfokuserade behov av mening, närhet och kommunikation hade hög prioritet 
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för familjer med en kritiskt sjuk person på en akutavdelning. De individuella 

behoven så som ett anhörigrum att vara i, att få möjlighet att uttrycka och dela 

känslor samt att få mat och andra faciliteter visade sig vara högt värderade.  

 

I en kvantitativ randomiserad kontrollerad studie av medelkvalitet av Lautrette 

(2007) var syftet att se hur man tillgodoser närståendes olika behov samt hur 

viktig en bra kontakt mellan sjuksköterska och närstående är till en patient på en 

intensivvårdsavdelning. Två olika grupper, en interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp ingick i studien. Interventionsgruppen fick längre möten än 

kontrollgruppen. De fick dessutom fler minuter att prata ut om sina känslor än 

kontrollgruppen. Detta resulterade i att interventionsgruppen fick högre poäng på 

Impact of Event Scale. På Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) fick 

interventionsgruppen lägre poäng jämfört med kontrollgruppens, vilket var 

positivt. Lägre poäng innebar minskad risk för depression och ångest. Närstående 

föreslog också att man skulle erbjuda både muntligt och skriftligt information på 

grund av chock. Vårdpersonal kunde använda sig av förebyggande åtgärder: olika 

kommunikationsstrategier som omfattar längre möten tillsammans med 

närstående. Detta minskar bördan och därmed är ångest och depression mindre 

förekommande hos de närstående.  

 

I en kvalitativ hermeneutisk studie av medelkvalitet av Warren (2002) var syftet 

att se om familjemedlemmarna upplevde något som var till hjälp under tiden samt 

tiden efter man förlorat en närstående. I denna studie kom det fram att de 

närstående ofta är stressade av situationen samtidigt som de hanskades med 

känslorna att se en närstående dö. Sjukssköterskorna upplever då att de inte 

uppfyller de krav/behov de närstående behöver. Får inte de närstående det stöd de 

behöver ökar risken för senare fysiska och psykiska problem. Något som de 

närstående inte var nöjda med var information om händelsen efter dödsfallet. 

Detta gjorde de närstående mer känsliga för oro, depression och ångest för 

framtiden. Personalen önskade bättre utbildning om kunskap och bemötande i 

kritiska situationer.  

 

I en kvantitativ studie av medelkvalitet av Kim och Lee (2003) var syftet med 

studien att identifiera koreanska sjuksköterskors attityder tilll normal respektive 

tragisk död, livuppehållande åtgärder samt personalens syn på sin egen död och 
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döende. Sjuksköterskorna som arbetade på avdelningen tyckte att en lindrigare 

död innebar bekvämlighet, att eventuellt få dö i sömnen, smärtfri död samt att få 

dö med värdighet. Enligt sjuksköterskorna var tragisk död: en plötslig död, 

smärta, vånda, att dö ensam samt att bli en börda för familjen. Sjuksköterskorna 

hade ingen  negativ attityd till sin egen död och döende och lät inte detta påverka 

omhändertagande av patient och närstående.  

 

I en kvantitativ deskriptiv studie av hög kvalitet av Li, Chan och Lee (2002) var 

syftet att få kunskap om hur man på bästa sätt bemöter en familj som plötsligt 

förlorat en närstående. Personalen på sjukhuset  ska vara medveten om 

familjemedlemmarnas emotionella reaktioner och deras sociala nätverk. Den 

ansvariga sjuksköterskan ska följa upp de närstående samt att finnas till hand när 

det behövs. Enligt denna studie har de sörjande närstående till en människa som 

avlidit hastigt varit för chockade för att kunna ta emot all muntlig information och 

bör därför även få skriftlig information om vad som ska göras efter ett dödsfall. 

Här framhölls vikten för de närstående av att få se den avlidnes kropp medan den 

fortfarande var varm och en sista chans att ta farväl. Detta gjorde att döden blev 

verklig då konkreta bevis gavs för de närstående.  

 

I  studien av López Socorro, Tolson och Fleming (2001) kom man fram till att 

användningen av hermeneutisk fenomenologisk ansats tillät forskarna att 

respektfullt förstå deltagarnas livsvärld. Detta möjliggjorde för forskarna att 

kritiskt utvärdera vad som var problemet från akutsjuksköterskornas perspektiv 

och att identifiera upphovet till detta. Denna studie visade att spanska 

sjuksköterskor som tar hand om plötsligt berövade familjer hade ett stort behov av 

utbildning och stödstrategier. 

 

I studien av Loftus (1997) kom det fram att sjuksköterskestudenter på en 

avdelning med döende patienter tyckte det var både jobbigt och svårt. De kände 

att de inte hade tillräckligt med erfarenhet att bemöta patienter och närstående 

som ofta ledde till kommunikationssvårigheter. Ett bra bemötande från 

sjuksköterskan får studenten att känna sig tryggare och säkrare i sin roll som 

blivande sjuksköterska. I studien kom man fram till att det skiljer sig hur en 

människa uppfattar döden och döendet. Detta  beror såväl på individen som på 
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kulturen samt på olika kulturella ramar som ger en riktning för bearbetning av 

upplevelsen. 

 

Behandlingsmetoder 

I en randominiserad, kontrollerad studie av hög kvalitet av Shear, Frank, Houck, 

Reynolds (2005) var syftet att jämföra effekten av två olika behandlingsmetoder 

vid komplicerad sorgbehandling. Complicated Greif Treatment (CGT) visade 

bättre resultat än  Interpersonal Psychotherapy (IPT). Denna CGT- behandling är 

den första att bota komplicerad och svår sorg. CGT använder en kognitiv 

beteendeterapi (KBT) teknik. KBT- tekniker inkluderar upprepade tillfällen att 

återge händelsen om döden och arbetet med att konfrontera jobbiga situationer. 

Båda behandlingarna medförde förbättringar men det var bättre resultat i CGT än  

i IPT-gruppen. Det är möjligt att undergrupper kanske svarar annorlunda till olika 

behandlingsmetoder. 

 

I en kvantitativ studie av hög kvalitet gjord av Shear (2001) var syftet att se 

effekterna av ett målinriktat behandlingsprogram för personer som är drabbade av 

sorg. Personerna som ingick i studien hade mottagit traditionell psykoterapi med 

liten effekt. Att därför använda sig av ett målinriktat behandlingsprogram, där 

patienterna lärde sig leva utan bitterhet/ilska, olika undanflykter och samtidigt 

kunna konfrontera jobbiga situationer, gav en signifikant förbättring av 

sorgsymtomen aspekter så som  oro och ångest. Dessa strategier är mycket 

användbara i framtiden.  

 

I en  kvalitativ deskriptiv studie av medelkvalitet genomförd av Jackson (1996) 

var syftet att se efter vilka för och nackdelar som sjuksköterskor upplever med en 

uppföljningsservice vilket utfördes på närstående som hade förlorat en 

familjemedlem vid en akutmottagning. Den visade att förlust av en nära vän 

verkar vara livets svåraste upplevelse. Längre tillbaka fanns det strikta 

sorgetraditioner och regler att följa, men idag när en person dött och blivit 

begraven så förväntar sig allmänheten redan första veckan att de närstående ska 

återgå till det normala. Det har visat sig att stöd genom ett sorgeprogram kan 

förhöja de överlevandes bemästringsmöjligheter och se behoven de har. Det kan 

vara till exempel att få prata, uttrycka sina känslor och komma med förslag på 
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praktiska saker så som att organisera begravningen. Ofta utvecklades ett nära 

beroende till sjuksköterskan. Därför är det inte förvånande att sjuksköterskor är 

stressade efter en patients dödsfall och de närståendes lidande. 

 

Närståendes relation till patienten och reaktion på döden 

I kvantitativ, prospektiv studie av hög kvalitet av Merlevede (2004) var syftet att 

klarlägga närståendes uppfattningar, sorgreaktioner och behov vid en traumatisk 

plötslig död. I denna studie har det framkommit  att information om hur själva 

räddningsarbetet gått till varit av största vikt, i många fall har denna information 

saknats hos de flesta närstående. Även behov av information om att personalen 

gjort allt de kunnat för patienten och att de närståendes insats varit tillräcklig. 

Många var även i behov av att få svar på frågan kände han/hon någon smärta? 

Eller vad var de sista orden? De hade också ett stort behov av skriftlig 

information. Det kan exempelvis vara att det efter dödsfallet skickas ut ett brev 

med kondoleanser samt information och nummer till ansvarig sjuksköterska och 

psykolog. 

 

I en kvantitativ studie av medelkvalitet av Wayment och Vierthaler (2002) var 

syftet att undersöka sambandet mellan olika anknytningsstilar (trygg, ängslig, 

ambivalent och undvikande), anknytningen till den avlidne, dödsfallets plötslighet 

och tre reaktioner på dödsfall (sorg, depression och psykosomatiska symptom). 

 I studien har de kommit fram till att om man förstår en människas generella 

anknytningsstil och vet vilken särskild anknytning denne har haft till den avlidne 

så kan man förstå och förutsäga sorgebeteendet. Resultaten från den här studien 

antyder att individer som är ängsliga och ambivalenta har större sannolikhet att 

visa ökande ångest och depressionsnivå över tid medan personer med undvikande 

stil inte visar några negativa känslor vare sig direkt efter förlusten eller flera år 

efteråt. Sådana personer har emellertid en tendens att istället utveckla somatiska 

symtom. Det är möjligt att tryggt anknytna individer mest sannolikt är de som 

visar ”normal” sorgereaktion nämligen stark sorg med gradvis integrering av 

förlusten i sin självuppfattning. De är mindre utsatta för sjukliga reaktioner som 

depression. Om man känner till vad folk har för reaktionsstilar kan man hjälpa att 

förhindra att de får allvarliga störningar.  
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I denna kvantitativa studie av medelkvalitet av Currier, Holland, Niemeyer (2006) 

var syftet att urskilja grad av sorg, beroende på dödsorsak. Om det är självmord, 

mord eller olycka är det svårare att acceptera ett dödsfall än om någon har varit 

sjuk. 1056 studenter i psykologi deltog i studien. Deltagarna fick fylla i ett 

frågeformulär, Inventory complicated Grief (ICG). Till den hade lagts till en fråga 

som skulle mäta förståelse och acceptans. Det fanns också frågor som skulle 

belysa själva dödsfallet och vilken typ av relation som fanns till den avlidne. 

Komplicerad sorg som blir resultatet av smärtsam förlust är beroende av om man 

kan skapa sig förståelse. Kan man det blir inte sorgen så komplicerad. För att få 

högt poäng på ICG-testet berodde det inte så mycket på om dödsfallet var plötsligt 

utan mer på hur våldsamt det var. De kan få skräckfyllda förnimmelser, kan känna 

fasa och förtvivlan och hjälplöshet. I sådana här fall kan det också bli långdragna 

rättsprocesser vilket hindrar personer att arbeta sig igenom sorgen. Denna studie 

föreslår att man för fortsatt kliniskt arbete ska hellre använda CGT än vanlig 

psykoterapi. CGT hjälper personer att komma fram till förståelse. De närstående 

får berätta, skriva ner och sätta upp nya mål i livet.  

 

I en kvantitativ och explorativ studie av medelkvalitet har Bergbom, Svensson, 

Berggren, Kamsula (1999) var syftet att sjuksköterskan skulle föra dagbok under 

tiden patienterna befann sig på sjukhuset. Var dagboken viktig och vad betydde 

den för patienter och de som hade närstående som avled? Framkallade dagboken 

minnen och i så fall vad för minnen? Vilka tankar och känslor kom när man läste i 

dagboken? Sjuksköterskorna har efter resultatet från pilotstudien valt att fortsätta 

använda dagböcker för oroliga samt för patienter med lugnande behandling. Syftet 

var att patienterna skulle få förståelse för vad som hade hänt och vad som gjorts. 

Anteckningarna gjordes inte längre framför patienten eftersom vissa patienter 

kände sig misstänksamma. När patienten åkt från akuten så fick denne med sig 

anteckningarna samt en förklaring. När anteckningarna gavs till en närstående för 

en avliden patient så förklarade sjuksköterskan om dagboken. Från patienternas 

synvinkel så framkom det att dagboken var till hjälp för majoriteten av 

sjuksköterskorna. En dagbok skulle kunna användas av både patient och 

närstående tillsammans, för att kunna granska och diskutera vad som hänt.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Vår metod har varit att göra en systematisk litteraturstudie. Syftet med denna 

studie var att belysa hur sjuksköterskan på olika sätt bemöter närstående som 

plötsligt förlorat en närstående i ett traumatiskt dödsfall. I vår sökning fick vi 

många träffar dock få originalartiklar. Det var många som var kostsamma eller 

som inte var vetenskapliga. Vi fann 17 vetenskapliga artiklar som passade vårt 

syfte och som kunde användas i resultatet. Det har varit en fördel att vi har varit 

två författare då vi har kunnat diskutera med varandra och tagit del av varandras 

idéer. Det negativa som framkommit under studiens gång var våra begränsningar i 

det engelska språket, och därigenom kan ha missat relevant information. Vi har 

övervägande kvantitativa artiklar och det gör att resultatet lättare går att 

generalisera. De kvalitativa artiklarna bygger på personers berättelser och 

upplevelser. Vi tycker att dessa artiklar känns relevanta eftersom upplevelser har 

stor betydelse för hur sjuksköterskan kan förbättra omvårdnaden till närstående.  

Trots att studierna är gjorda i olika länder så pekar resultatet åt samma håll. 

 

Resultatdiskussion 

Traumatiska händelser är något som drabbar människor i olika utsträckning. En 

traumatisk händelse är utom kontroll för den drabbade. När det handlar om ett 

traumatiskt dödsfall är det avgörande hur en person blir bemött i den akuta fasen 

eftersom det påverkar dennes sätt att bearbeta traumat. Omvårdnadens syfte är att 

ge stöd och hjälpa närstående  i deras reaktion. Vårdpersonalens förhållningssätt 

är av stor vikt för att stödja den drabbades krisbearbetning. Även om närstående 

gör framsteg i sorgeprocessen så kommer det att finnas stunder då smärtan och 

sorgen blir akut. Det är viktigt att ge närstående tid till att förstå vad som hänt. Det 

är också viktigt att sjuksköterskan finns tillhands för den drabbade familjen för att 

kunna lyssna, stötta och för att klargöra händelseförloppet (Weisæth, et al, 1997, 

Almås, 2002, Clements, et al, 2004).  

 

I studien av López Socorro, et al (2001) så användes en hermeneutisk- 

fenomenologisk ansats för att för att bättre kunna förstå de spanska 

sjuksköterskornas livsvärld. Det är viktigt för att kunna skapa sig  förståelse från 
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deras perspektiv. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, Fagerberg (2003) menar 

att ett livsvärldsperspektiv innebär att människors vardagsvärld och dagliga 

tillvaro uppmärksammas. Det innebär att se, förstå och beskriva samt analysera 

världen eller delar av den så som den erfars av människor. Livsvärlden är den 

levda världen direkt given i erfarenhet och handling. Genom livsvärldsteorin 

betonas människors upplevelser och erfarenheter. Livsvärldsperspektivet gestaltas 

av vårdarens intresse för patienten egenberättelse och livshistoria (s. 24-25). 

 

I studien av (Loftus,1998, Li, Chan, Lee, 2002, Kim, Lee, 2003, Warren, 2002, 

Lautrette, 2007, Redley et al, 2003, López Socorro, et al, 2001) kom man fram till  

vikten av att få kunskap om hur man på bästa sätt bemöter en familj som plötsligt 

förlorat en närstående. Beroende på vilka egenskaper sjuksköterskan har kan 

bemötandet bli olika. Det visade sig vara positivt att kunna visa känslor, empati 

och vara flexibel för att kunna tillgodose närståendes behov. Närståendes primära 

behov visade sig vara kommunikation, att få vara nära den döde och att få vara i 

fred i ett anhörigrum. Kontakten mellan närstående och sjuksköterskan var också 

en viktig del. Den ansvariga sjuksköterskan ska också följa upp de närstående 

tiden efter samt finnas tillhands när det behövs.  

 

Sjuksköterskorna uttryckte ofta att de inte hade tillräckligt med kunskap om hur 

de skulle bemöta närstående på bästa sätt. De kände sig inadekvat förberedda för 

att veta hur de skulle ta hand om de kvarlevande. Det visade sig att kunskap, 

arbetslivserfarenhet samt utbildning var viktiga faktorer för att kunna ge en god 

omvårdnad. Flera av sjuksköterskorna kände sig stressade av att möta familjerna 

eftersom de var rädda att visa känslor. Det gjorde situationen ännu mera stressad. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade ansvar för familjen och möta deras behov. 

De primära behoven för familjerna var uppmuntran, närhet till den döde och 

information. Ett anhörigrum där familjen kunde få vara för sig själva var viktigt 

samt att få se den döde. Miljön ansågs inte alltid vara bra eftersom det oftast 

handlade om akutmottagning, men där det fanns anhörigrum så var det uppskattat 

(Tye, 1993, López Socorro et al, 2001, Hallgrimsdottir, 2000, Loftus, 1998, 

Saines, 1997). 
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I en studie av Wayment & Vierhaler (2002)  så undersöktes sambandet mellan 

olika anknytningsstilar och reaktioner på dödsfallet. Det visade sig att om man 

förstår en människas generella anknytningsstil och vet vilken anknytning/relation 

denne har haft till den avlidne så kan man lättare förstå sorgeprocessen. Individer 

som var ängsliga och oroliga hade alltså större sannolikhet för att drabbas av 

ökande ångest och depression över tid. De individer som anses vara trygga visade 

oftast en ”normal” sorgreaktion. Currier, et al, (2006)  menade att beroende på 

dödsorsaken så  antar man att sorgen blir olika svår. Det visade sig att mord, 

självmord och olycka är svårare att acceptera än ett förväntat dödsfall. I studien av 

Bergbom, m. fl (1999) visade att genom att föra dagbok över patienten,  blev de 

som var oroliga och de som behandlats med sedativ medicin mer förstående för 

vad som hänt och hur döden drabbat deras närstående. 

 

I olika studier av (Shear, et al, 2005, Shear, et al, 2001, Jackson, 1996, Currier, et 

al, 2006) användes olika metoder för att behandla den svåra sorgen som kom efter 

ett traumatiskt dödsfall. Det var både Complicated Grief  Treatment och 

traditionell psykoterapi som användes. De närstående hade mycket ångest, oro och 

ibland visade de även bitterhet. Studierna visar att förlora en nära vän eller 

familjemedlem är det svåraste som kan hända. Om de närstående inte får rätt 

behandling eller lär sig metoder för att klara av den svåra sorgen så är det lätt att 

risken för fysiska och psykiska problem ökar.  

 

Saines (1997) studie från England visade att sjuksköterskorna var rädda för att 

visa känslor och ofta kände en stor fasa inför döden. I studien av Kim, Lee (2003) 

så hade de kinesiska sjuksköterskorna ingen negativ attityd till sin egen död och 

var inte rädda för att visa sina känslor och lät inte detta påverka omhändertagandet 

av närståendet. López Socorro, Tolson, Fleming (2001) studie från Spanien visade 

att sjuksköterskor som hade egenskaper som flexibilitet, självmedvetenhet och 

känslighet hade lättare att bemöta närstående till en berövad familj. De 

sjuksköterskor som inte kunde tillgodose familjernas behov var mera ängsliga och 

stressade. De upplevde att de inte hade fått tillräcklig och passande kunskap inom 

ämnet. 
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När en människa drabbas av en plötslig förlust så reagerar alla olika. Studierna 

som vi har använt oss av visade alla samma sak. Det spelade ingen roll från vilket 

land man kom ifrån eller vilken kultur man tillhörde. De behov en människa visar 

efter ett traumatiskt dödsfall är alltid detsamma. Det primära behoven kan till 

exempel vara att få hjälp med det praktiska i vardagen och att få stöd och hjälp. 

Hur en människan reagerar efter ett traumatiskt dödsfall är något som inte styrs 

efter kultur utan är något som är globalt och ser likadant ut vilken kultur man än 

kommer ifrån. 

 

Konklusion 
Studierna har visat vilka behov de närstående har i samband med plötslig oväntad 

död. Att ett gott bemötande kunde lindra närståendes chock, stress och sorg 

framkom också i resultatet, men tyvärr finns det brister i både bemötande och 

omhändertagande av närstående. Mer kunskap om hur sjuksköterskor ska bemöta 

närstående samt vikten av vad ett gott bemötande gör för dem är ett område som 

det behövs vidare forskning i. Detta för att utveckla handlingsplaner och riktlinjer 

som medför att vården blir tryggare och säkrare för patient och närstående. 
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Syftet med denna studie var att se om familjemedlemmarna 
upplevde något som var till hjälp under tiden samt tiden efter sen 

man förlorat en närstående.  

Kvalitativ 
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Närstående 
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Inget bortfall 
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hälsoproblem. Familjer, vänner  var nöjda med 

tiden efter döden. De som var övervägande 
missnöjda hade ekonomiska problem med 

bakgrunden. 
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Merlevede, E., 
Spooren, D., 

Henderick, H.,  

et al 
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Syftet var att klarlägga närståendes uppfattningar, sorgreaktioner 
och behov vid en traumatisk plötslig död.  

Kvantitativ.med vissa 
kvalitativa inslag. 

Närstående 
N=74  

Bortfall=21 

Prospektiv. 
Semi-strukturerade 

intervjuer och analys 

utförd med Cronbachs 
test och Pearsons x2 

En lista på sex punkter som är  till för 
vårdpersonal som kommer i kontakt med 

plötslig och oväntad död som är viktiga att 

beakta i det första mötet med de närstående i 
chock. Dessa punkter var blamd annat att 

närstående skulle få kontinuerlig information 

och att närstående var i behov av uppföljning 
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Megarbane, 

B.,  

et al 
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Syftet var att se hur man tillgodoser närståendes olika behov samt 

hur viktig en bra kontakt mellan sjuksköterska och närstående är till 
en patient på en intensivvårdsavdelning. 

Kvantitativ med 

telefonintervjuer  med 

hjälp av ett frågeformulär. 

Närstående 

N=132 

Interventions

grupp N=63 

Kontrollgrup

p N= 63 

Bortfall =6 

Randomiserade 

kontrollerad och 
prospektiv. Analys 

gjord med Wilcoxin, 

Rank-sum test, Fishers 
exact test och Pearson 

x2  

Att låta patienten få bade muntlig och skriftlig 

information om tiden efter samt hur 
sjuksköterskan kan använda förebyggande 

kommunikationsstrategier, så som längre 

samtal, ägna mer tid åt familjen. Detta minskar 
bördan av sorg och minskar stressrelaterade 

symtom så som oro och depression. 

RCT=II 

Shear, M., 

Frank, E., 
Honck, P.R 

et al 
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USA 

Syftet är att se effekterna av ett målinriktat behandlingsprogram för 

personer som är drabbad av sorg 

Kvantitativ, pilotstudie.  

Frågeformulär 

Närstående 

N=21 
Bortfall=8 

Randomiserad 

kontrollerad. Analys 
gjord med Wilcoxon 

rank-sum test. 
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1997 
Skottland 

erfarenheter av plötslig död hos deras patienter. narrativa intervjuer. sjuksköterskes
tudenter N=6 

frustration samt upplevd stress som till exempel 
sömnsvårigheter och kroppsliga utslag. 

Kim,S., Lee, 

Y. 

2003 

Korea 

Syftet med studien var att identifiera koreanska sjuksköterskors 

attityder tilll god respektive tragisk död, livuppehållande åtgärder 

samt personalens syn på sin egen död och döende. 

Kvantitativ med 

frågeformulär 

Sjukskötersko

r N=185 

Bortfall=71 

Deskriptiv statistisk 

analys utförd med x2 

test. 

Den attityd som sjuksköterskorna hade jäntemot 

döden påverkade hur de behandlade patienten 

och dess närstående. Plötslig död, ensam död 

samt smärta är tragisk död enligt 

sjuksköterskorna i studien. En bra död anses 
vara när man vet när döden inträffar, att förstå 

vad som hänt, att kunna ha kontroll över 

situationen, att döden är värdig, smärtfri och att 
ha tid att få säga hej då. 

DS=II 

Saines, J.C 

1997 

England 

Syftet var att ta reda på hur kvalificerade sjuksköterskor på akuten 

upplever plötslig död. 

Kvalitativ. Ostrukturerade 

intervjuer 

Sjukskötersko

r N=6 

Inget bortfall 

Fenomenologisk Studien visade hur viktig utbildning samt 

erfarenhet är för omhändertagande av 

närstående efter en traumatisk död.  

K=1I 

Hallgrimsdotti

r, E.M. 

2000 

Skottland 

Den här studien undersöker hur sjuksköterskor på en 

akutmottagning upplever och uppfattar hur det är att ta hand om 

familjer till allvarligt skadade eller avlidna patienter. Hur väl 

sjuksköterskorna känner sig förberedda? Hur de gör? Hur 
sjuksköterskorna bedömer de värdet av sin insats? 

Kvantitativ- slutna frågor 

med statistisk bearbetning. 

Kvalitativ med öppna frågor 

som bearbetades med hjälp 
av innehållsanalys. 

Sjukskötersko

r N=108 

Bortfall= 54  

Deskriptiv 

kontrollerad 

Deltagarnas uppfattningsförmåga var att 

sjuksköterskan som tog hand om patienten även 

skulle omhänderta dennes familj. Information, 

lugnande samtal samt stöd var några viktiga 
synpunkter hos närstående. Sjuksköterskorna 

själva upplevde att det inte fanns tillräcklig tid 

att ta hand om familjerna samt att de också 
tyckte att de saknade kunskap. 

K=II 

 

 

 
 

 

 
 

 

Jackson, I 
1996 

England 

Syftet är att se efter vilka för och nackdelar som sjuksköterskor 
upplever med en uppföljningsservice som man gjorde till närstående 

som hade förlorat en familjemedlem vid en akutmottagning. Särskilt 

ville man veta hur man reagerade på kondoleansbrev och 

telefonsamtal och om tidpunkten för samtal var lämplig. Man ville 

också veta varför vissa sköterskor avstod från att ringa. 

Kvalitativ med 
semistrukturerade intervjuer 

och innehållsanalys 

Sjukskötersko
r N=11  

Bortfall=3 

Explorativ Alla deltagare kände att uppföljningsservice var 
en bra idé. Man följde upp de närstående efter 

det traumatiska dödsfallet. Det skickades även 

ut kondoleansbrev. 

DS=II 

Bergbom, I., 

Svensson, C. , 
Berggren, E 

m. fl 

1999 
Sverige 

Syftet var att behandla patienter och närstående förslag och 

erfarenheter med att föra dagbok. Var dagboken viktig och vad 
betydde den för patienter och de som hade närstående som avled? 

Framkallade dagboken minnen och i så fall vad för minnen? Vilka 

tankar och känslor kom när man läste i dagboken. 

Kvantitativ med hjälp av 

frågeformulär 

Närstående 

och patienter 
=18. 

Bortfall=4 

Explorativ De närstående tyckte att det var bra att använda 

sig av dagbok eftersom det underlättade 
sorgeprocessen. Det visade sig att det var 

speciellt viktigt för oroliga eller patienter som 

fick en lugnande behandling. 

DS=II 

Redley, B., Le 

Vasseur, S.A., 

Peters, G 
et al 

2003 
Australien 

Syftet med studien var att studera hur sjuksköterskorna på olika sätt 

kan ge stöd till närstående till en döende. 

Kvantitativ där man använt 

sig av frågeformulär.  

Närstående 

N=84 

Bortfall=23 

Prospektiv 

kontrollerad 

Analys med hjälp av 
SPSS. 

Man har modifierat ett frågeformulär för att 

kunna använda på en akutavdelning för att 

kunna göra fortsatta studier av närståendes 
behov vid svåra sjukdomsfall på en 

akutavdelning. 

DS=II 

Shear. K., Att jämföra effekten av två olika behandlingsmetoder vid Kvantitativ Närstående Prospektiv Båda behandlingarna medförde förbättringar. RCT=I 



 

 

 

 

 

Frank, E., Foa, 
E., 

et al 

2005 

USA 

komplicerad sorgbehandling, Comlicated Grief Treatment (CGT) 
och vanlig psykoterapi. 

N=102 
Bortfall=7 

kontrollerad 
randomiserad 

Förbättringarna var högre i CGT än i 
psykoterapin. Det gick också fortare att nå 

resultat i den nya CGT-metoden.  

 
 

 

 

 

López 

Socorro, L., 
Tolson, D., 

Fleming, V. 

2001 
Spanien 

Syftet med studien var att undersöka akutsjuksköterskornas vård av 

närstående till plötsliga dödsfall I sjukhusmiljö. 

Kvalitativ med semi-

strukturerade intervjuer. 

Akutsjuksköte

rskor N=7 
Bortfall=0 

Hermaneutisk 

Fenomenologisk 
analys. 

I studien kom forskarna fram till att det var 

väldigt viktigt med utbildning och stödstrategier 
för att kunna ta hand om familjer efter 

traumatiska dödsfall på bästa sätt. Det är också 

viktigt att de anställd har ett rum att gå till för 
att kunna reflektera och ta en liten paus. Det var 

en förhållandevis liten studie men resultatet 

säger att de närstående kan komma att ha 
känslomässiga behov som akutsjuksköterskorna 

måste kunna bemöta.  

K=1 

Wayment, 

H.A., 
Vierthaler, J. 

2002 

USA 

Syftet var att undersöka sambandet mellan olika anknytningsstilar 

(trygg, ängslig, ambivalent och undvikande), anknytningen till den 
avlidne, dödsfallets plötslighet och tre reaktioner på dödsfall (sorg, 

depression och psykosomatiska symptom), 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 

Närstående 

N=91. 
Bortfall=36 

(40%) 

Analyserades med 

hjälp av Kuder-
Richardsons test och 

x2  

Ängsligt undvikande personer upplevde sorg 

och depression. Trygga personer upplevde sorg 
men ingen depression. Undvikande personer 

fick somatiska symtom med lite sorg och 

depression. 

DS=II 

Li, S., 
Chan, C.,  

Lee, D. 

2002 
Kina 

Syftet är att få kunskap om vad sörjande familjemedlemmar i Hong 
Kong uppfattar som hjälpsamt i sjukvården samt vilka åtgärder 

sjukvården vidtar för familjemedlemmarna. 

Kvantitativ. 
Strukturerade 

telefonintervjuer med 

frågeformulär som hjälp. 
Kvalitativa iinslag. 

Närstående 
N=76 

Bortfall=26 

Explorativ och 
deskriptiv. Analys 

gjord med Mann-

Whitneys U och 
Kruskal-Wallis-test 

och Pearsons test. 

Skriftlig information till närstående, möjlighet 
att få se den avlidne, respektera seder och 

religiösa procedurer var det mest viktiga 

behoven hos de närstående. Det visade sig att 
närstående inte ville bli lämnade ensamma. 

DS=I 
 

 

 
 

 
 

 

 

Currier, J.M., 
Holland, J.M., 

Niemeyer, 

R.A. 
2006 

USA 

Beroende på dödsorsaken så antar man att sorgen kan bli olika svår 
till exempel om det är självmord, mord eller olycka är det svårare att 

acceptera istället för om någon har varit sjuk. 

Kvantitativ med 
frågeformulär. 

Närstående 
N=1056. 

Bortfall=56 

(5%). 

Randomiserad och 
kontrollerad. 

Analyserades med 

hjälp av Sobels test. 

Möjlighet till förståelse och acceptans är lättare 
vid vissa dödsfall än vid svår sorg. 

RCT=1I 


