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Abstrakt 

Bakgrund: Plötsliga dödsfall kan inträffa när och var som helst. Som sjuksköterska var det 

viktigt att känna till hur man på bästa sätt hanterade den här typen av situation och hur man 

bemötte de närstående och den chock de befann sig i. Syfte: Syftet med denna 

litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskans omvårdnad vid plötsligt dödsfall. Metod: 

Denna studie var en litteraturöversikt innehållande fyra kvantitativa, sex kvalitativa och en 

mixad artikel kvantitativ/kvalitativ. Samtliga 11 artiklar har granskats vetenskapligt. 

Resultat: Resultatet indelades under tre huvudkategorier: Information, kommunikation och 

stöd, som vidare delades in i subkategorier. I resultatet belystes vikten av korrekt 

information till de närstående, kommunikationens och bemötandets betydelse och hur 

viktigt det var att sjuksköterskor fått kunskap om dessa akuta situationer i sin utbildning. 

Diskussion: Det var av största vikt att de närstående informerades och fick stöd och hjälp 

direkt i anslutning till dödsfallet. God omvårdnad och ett direkt omhändertagande kan ha 

avgörande betydelse för de närståendes sorgeprocess. Slutsats: Plötsliga dödsfall visade sig 

vara svåra situationer som både sjuksköterskan och de närstående utsätts för. God 

kommunikation mellan sjuksköterska och de närstående var högst relevant. Sjuksköterskor 

behövde få mer kunskap om dessa möten i sin utbildning så att de på bästa sätt kunde 

hantera det kritiska läget. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Plötslig död, Sjuksköterska 
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Bakgrund 

Sjuksköterskans omvårdnad av patienten har en lång tradition och sträcker sig genom hela 

livet, från födsel till död. Omvårdnad är omfattande och innebär många olika typer av 

uppgifter och situationer (Friberg & Öhlén, 2009, ss. 23-25). En sjuksköterska ska till exempel 

kunna ta tillvara det friska hos en patient, förebygga hälsorisker, kunna identifiera de egna 

resurserna och vilken grad av egenvård som kan tillämpas. I omvårdnaden ingår även 

undervisning och stöttning för att främja hälsa (Willman, 2009, ss. 40-41). Sjuksköterskans 

arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt. Det ska bygga på vetenskap och beprövad 

erfarenhet samt med respekt för aktuella författningar och lagar (Kristoffersen, Nortvedt & 

Skaug, 2005, s. 15). Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (2005) ska sjuksköterskan bland annat utgå från en värdegrund som vilar på 

en humanistisk människosyn, tillvarata patientens och/eller närståendes kunskaper och 

erfarenheter samt visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. 

Tidvattenmodellen är en omvårdnadsteori utvecklad av Phil Barker under mitten av 1990-

talet i Storbritannien. Denna modell är inte i första hand utformad för att styra sättet 

omvårdnaden utförs på utan att lyfta principer som kan användas som vägledning för 

sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet och professionen. Modellen är utformad för psykiatrisk 

hälsa och ohälsa, som Barker såg som processer istället för tillstånd. Enligt Barker är en av 

sjuksköterskans största uppgifter att ta hand om människor som genomgår en kris. Fokus 

ska ligga i att ge ovillkorligt stöd, att alltid finnas till hands och ge den drabbade 

förutsättningar att kämpa sig ur sin förtvivlan. Hela filosofin lutar sig mot fyra antaganden 

som ligger till grund för modellen. Det första antagandet är: Det finns psykiska behov. Följt 

av: Omvårdnad kan vara ett sätt att möta dessa behov. Människan, och människorna runt 

henne, har redan lösningen på sina livsproblem. Och slutligen: Omvårdnad handlar om att 

ta fram dessa lösningar. Utöver dessa fyra antaganden beskriver Barker sex filosofiska 

antaganden och tio förpliktelser som poängterar vilken hållning sjuksköterskan bör ha till 

patienten (Gustin & Lindwall, 2012, ss. 39-40, 42, 45-53).  

Begreppet närstående används synonymt med anhöriga. Skillnaden mellan de två 

begreppen är att närstående är bredare och mer övergripande än anhöriga som oftare syftar 
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på relationer som är knutna med blodsband eller giftermål. Att använda begreppet 

närstående är mer lämpligt i litteratursammanhang (Östlinder, 2004, s. 30).  

När en person avlider kan sorgen för de närstående vara så överväldigande att den kan 

upplevas som fysiskt smärtsam. På vilket sätt sorgen hanteras beror på vilken relation den 

närstående haft till den döde. Om dödsfallet dessutom var oväntat kan sorgereaktionen 

försvåras (Cullberg, 2006, ss. 121-122). Plötslig död är ett dödsfall som sker utan förvarning 

eller långdragen sjukdom. Dödsorsaker som akut sjukdom, olyckor, självmord och mord 

faller in under kategorin plötslig död (Kent & McDowell, 2004). Vid ett sådant dödsfall 

drabbas de närstående av sorg som kan uttrycka sig på en rad olika sätt. Forskare har försökt 

identifiera de olika stadierna och kommit fram till en del olika känslomönster. Bland annat 

kan den sörjande känna ilska och skuld och man har även sett en högre dödlighet bland 

dessa närstående (Levin, 1998; Lundin, 1984). Den högre dödligheten kan ha ett samband 

med den tomhetskänsla som kan uppstå efter ett plötsligt dödsfall. Denna tomhetskänsla 

sänker livskraften och kan därmed försämra motståndskraften mot fysisk sjukdom. Plötsligt 

dödsfall kan även leda till psykisk ohälsa hos de närstående. Det har visat sig att 50-60 % av 

närstående drabbas av någon form av psykisk åkomma (Cullberg, 2006, ss. 121, 198). Hur de 

närstående blir omhändertagna direkt efter dödsfallet har en stor påverkan på hur 

sorgeprocessen utvecklas (Kent & McDowell, 2004). Sorg som bearbetats på felaktigt sätt kan 

leda till hjärtsjukdomar, depression och dysfunktionellt socialt liv (Fauri, Ettner & Kovacs, 

2000). Sjuksköterskans största uppgift vid ett plötsligt dödsfall är att ta hand om de 

närstående (Purves & Edwards, 2005). 

När en person utsätts för ett trauma går den drabbade igenom olika reaktionsfaser. Dessa 

faser är chockfasen, reaktionsfasen, bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Som 

sjuksköterska möts de närstående oftast i chockfasen som varar från ett kort ögonblick till 

några dagar efter det inträffade. Information ges vanligtvis i chockfasen men i denna fas har 

den drabbade mycket svårt att ta till sig den information som ges. Det är viktigt att personal 

inom sjukvården är medvetna om detta. Under den här perioden är den drabbades 

medvetande förändrat och de skjuter ifrån sig verkligheten (Cullberg, 2006, ss. 142-144). 

Stress-sårbarhets-modellen kan förklara varför människor reagerar olika på stress och 

trauma. Ett bearbetat trauma kan göra en person starkare inför nya påfrestningar. 
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Personligheten hos den drabbade spelar också roll i hur stressen hanteras (Ottosson & 

Ottosson, 2007, s. 33).  

En forskare har tittat på varför närstående till personer som plötsligt avlidit kontaktat någon 

form av stödgrupp. Man kom fram till att i 50 procent av fallen så berodde det på att dessa 

personer kände sig otillfredsställda över bemötandet från vårdpersonalen (Wiseman, 1992).   

Eftersom närstående till plötsligt avlidna ofta har en komplicerad sorgeprocess är det viktigt 

att studera och belysa deras behov av omvårdnad (Merlevede et al., 2004). Många 

sjuksköterskor uppger svårigheter i att ta hand om närstående vid plötsligt dödsfall. 

Sjuksköterskorna har svårt att se deras behov och känner sig obekväma i att kommunicera 

med de närstående (Flannery, 1990). Arbetsbelastningen och bristen på personal har 

uppgetts vara en frustration bland sjuksköterskor. Detta blir ett hinder i det dagliga arbetet 

att ge tillfredställande omvårdnad (Hegney, Plank & Parker, 2003). För att förebygga 

framtida psykiska problem för de närstående är adekvat omvårdnad vid ett plötsligt dödsfall 

en skyldighet för sjuksköterskor (Vanezis & McGee, 1999). 

Syfte  
 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa sjuksköterskans omvårdnad vid plötsligt 

dödsfall. 

Metod 
 

Design och litteratursökning 

Metoden är en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar från de två artikeldatabaserna 

PubMed och Cinahl. Enligt Friberg (2012, s. 133) ger en litteraturöversikt en övergriplig 

uppfattning om befintlig forskning som man sammanställer och analyserar. Detta är en 

metod som kan användas vid arbete på kandidatnivå.  

I PubMed användes MeSh-Termerna: nursing care och sudden death. Sökordet ”nurs” 

användes med trunkering, detta för att hitta ordets alla böjningsformer (Östlundh, 2012, s. 

68). En sökning av samma sökord gjordes men i fritext. Sökningarna i fritext visade sig ge 
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andra träffar än sökningen med MeSh-termer, denna sökning avgränsades till 10 år. I Cinahl 

användes samma sökord som i PubMed men i fritext. Här användes peer-reviewed som 

avgränsning. Sökningarna har även bestått av operatorer som AND, NOT och OR. NOT 

användes för att sortera bort artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna och OR för att 

göra sökningen bredare. Genom manuell sökning i artiklars referenslistor inkluderades 2 

artiklar.  Dessa sökningar presenteras i tabell 1.  

Urval och granskning 

Inklusionskriterierna i denna litteraturöversikt har varit närståendes och sjuksköterskors 

perspektiv på omvårdnad vid plötsligt dödsfall. Det plötsliga dödsfallet ska ha uppkommit 

efter akut sjukdom, självmord, olyckor och mord. Samtliga ska ha avlidit plötsligt. Plötslig 

spädbarnsdöd, barn, ungdomar och patienter som vårdats palliativt har exkluderats. Andra 

exklusionskriterier har varit artiklar vars syfte innehållit livsuppehållande vård, studier med 

syftet att studera närståendes närvaro vid HLR samt sjuksköterskors och närståendes 

upplevelser av själva händelsen plötslig död. Det första urvalet, lästa titlar och abstrakt, gav 

77 artiklar som var relevanta för syftet. 23 av dessa artiklar var relevant för studiens syfte och 

gick vidare för granskning med SBU´s granskningsmall. Det slutliga antalet artiklar som 

svarade på syftet och som inkluderades genom dessa sökningar var 9 artiklar. Urvalet 

presenteras i tabell 1. De valda artiklarna presenteras i bilaga 1. 

Tabell 1 – 2014-02-03 

Databas Sökord Limit Antal träffar 

och lästa 

titlar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Cinahl Nurs* OR nursing 

care AND sudden 

death NOT infant 

OR sids OR 

palliative  

 347 55 31 15 6 

PubMed  Nurs* OR nursing 

care (MT) AND 

sudden death 

(MT) NOT infant 

OR sids OR 

palliative  

 176 17 12 6 1 

PubMed Nurs* OR nursing 

care AND sudden 

death NOT infant 

OR sids OR 

palliative  

10 år 276 5 2 2 2 

Urval 1: Lästa abstrakt, Urval 2: Läst artikel, Urval 3: Granskad artikel, Urval 4: Vald artikel (MT = MeSH-Terms) 
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Analys 

Enligt Friberg (2012, ss. 140-141) görs en analys i tre steg; den valda artikeln läses flera 

gånger för att få en helhetsbild, därefter söker man efter likheter och skillnader. I det tredje 

och sista steget görs en sammanställning.  

För att få en övergripande bild och en förståelse för artiklarnas innehåll lästes artikeln flera 

gånger. Anteckningar fördes över resultatets olika områden som sedan fick ett tydligt 

mönster och kunde kategoriseras in under rubriker. Till följd av detta kunde likheter och 

skillnader urskiljas. En sammanställning av artiklarnas resultat gjordes som slutligen blev 

resultatdelen i litteraturöversikten. De valda artiklarnas resultat delades upp under tre 

huvudkategorier och nio subkategorier. Dessa presenteras tabell 2. 

Tabell 2 

 

 

Etiskt övervägande 

God etik är en viktig del i all vetenskaplig forskning. Innan man påbörjar en systematisk 

litteraturstudie ska etiska överväganden ses över (Forsberg & Wengström, 2013, ss. 69, 145). 

Denna litteraturöversikt presenterar artiklar som etiskt bedömts innan publicering. Artiklar 

som inte har något tydligt etiskt resonemang har noga övervägts innan de inkluderats i 

studien. Analys har gjorts objektivt och noggrant för att tolkningen till litteraturöversiktens 

resultat ska bli så nära artikelarnas resultat som möjligt.  

 
 
 

Huvudkategori Information Kommunikation Stöd 

Subkategori -Bristande information till 

närstående 

-Att förebygga bristande 

information  

-Miljöns  betydelse 

-Sjuksköterskans kunskap 

och utbildning 

-Verbal kommunikation 

-Icke verbal 

kommunikation 

-Emotionellt stöd 

-Praktiskt stöd 

-Stödet en tid efter 

dödsfallet 
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Resultat 

Totalt har 11 artiklar analyserats till detta resultat. Fyra av artiklarna var kvantitativa, sex av 

artiklarna var kvalitativa och en artikel av mixad design, kvantitativ/kvalitativ. Artiklarna 

hade ett brett geografiskt ursprung. De berörda länderna var Belgien, Skottland, Kina, 

Sydafrika, USA, Italien, Spanien, England och Nederländerna. Dessa artiklar presenteras i 

bilaga 1. Nedan följer resultatet indelat i tre huvudkategorier.  

Information 

Bristande information till närstående 

Ett vanligt klagomål från närstående var bristen på information. Ett annat problem var också 

att de närstående fått olika information från olika personal, vilket de närstående menade var 

värre än att inte få någon information alls (van der Klink et al., 2010).  

När ett dödsfall skett under ett nattskift framkom det att sjuksköterskorna ibland kände 

sådan skuld och rädsla för de närståendes reaktioner, att de valde att inte berätta hela 

sanningen om det aktuella läget för de närstående. De uppgav att läget var kritiskt istället för 

att berätta att patienten redan hade avlidit (Palese, Petean & Cerne, 2013). 

Man har även uppmärksammat en brist i informationen mellan sjukvårdspersonal och 

närstående vad gäller obduktion. De närstående fick sent veta att den avlidne behövde 

genomgå en obduktion vilket skapade aggression och frustration (Brysiewicz, 2006a). 

 

Att förebygga bristande information  

Sjuksköterskor ansåg att man borde upprätta generella riktlinjer gällande information och 

omvårdnad av de närstående vid plötsligt dödsfall. De närstående ska bli meddelade så fort 

som möjligt efter dödsfallet, de ska få den information de behöver angående patientens 

tillstånd vid inskrivning och detaljer runt återupplivningen. I informationen ska det framgå 

till de närstående att man har gjort allt i sin makt för att rädda livet på den omkomne (Flam, 

1999).  
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På en akutvårdsavdelning arbetade man fram en broschyr där de närstående fick 

information och telefonnummer till rådgivning, präst, bårhus med flera. Man lämnade även 

information om hur de kan kontakta ansvarig läkare och sjuksköterska för eventuella frågor 

eftersom man på vissa avdelningar har uppgett att sjukvårdspersonalen bara lämnade viss 

information till de närstående, dock ej kontaktuppgifter till ansvarig sjuksköterska och läkare 

(Flam, 1999).   

När en person plötsligt avlidit ansåg de närstående att det var viktigt att få nedskriven 

information om vad som följer efter dödsfallet (Li, Chan & Lee, 2002), sjuksköterskor delade 

denna uppfattning (Tye 1992). 

 

Miljöns betydelse 

När närstående informerades om den avlidnes bortgång var ett separat rum för de 

närstående att föredra (Tye, 1992). Men många sjuksköterskor underströk att det fanns 

brister av dessa resurser (Socorro, Tolson & Fleming, 2001) och när man inte hade tillgång till 

ett sådant utrymme var man tvungen att använda korridoren eller andra allmänna 

utrymmen (Flam, 1999). Att få information i allmänt utrymme upplevdes av de närstående 

som blottande, de kände sig obekväma med andras blickar och hade önskat sig ett mer 

privat utrymme (Brysiewicz, 2006a). 

Sjuksköterskans kunskap i att ta hand om de sörjande närstående ansågs vara viktigt men 

trots att man var överens om detta kunde arbetsbelastningen och bristen på resurser påverka 

engagemanget för att införskaffa sig denna kunskap (Socorro et al., 2001). 

Arbetsbelastningen på avdelningen hade även en avgörande roll i vem som informerade de 

närstående om dödsfallet, dock ansåg man att den som har varit mest involverad i vården 

var den mest lämpade att meddela de närstående (Flam, 1999).  

 

Sjuksköterskans kunskap och utbildning  

Sjuksköterskor kände att de inte var tillräckligt förberedda genom sin utbildning för att ta 

hand om de närstående vid plötsligt dödsfall (Socorro et al., 2001; Tye, 1992). De uttryckte att 

de inte fått tillräcklig utbildning i att meddela närstående om dödsfallet i sin 
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grundutbildning (Flam, 1999; Tye, 1992). Sjuksköterskor som fått utbildning i 

omhändertagande av närstående vid plötsligt dödsfall uppmuntrade till och såg positivt på 

den här typen av utbildning (Kurian et al., 2014). När man frågat sjuksköterskor om de 

arbetat evidensbaserat eller hållit sig uppdaterad genom ny forskning inom ämnet, uppgav 

en majoritet av de tillfrågade att så inte var fallet (Hallgrimsdottir, 1999).  

Många sjuksköterskor kände en viss rädsla och osäkerhet över att bemöta närstående som 

just har förlorat någon i samband med plötslig död. Detta kunde bero på att sjuksköterskan 

kopplar det till personliga framtida förluster, brist på kunskap och resurser eller svårigheter i 

att möta människor i så komplicerad sorg (Socorro et al., 2001).  

 

Kommunikation 

Verbal kommunikation 

Sjuksköterskan bör ha en öppen, empatisk och lättmottaglig kommunikation med de 

närstående. Genom att kommunicera på ett omtänksamt sätt visade sjuksköterskan sin 

empati för de närstående vilket kunde ha stor betydelse för deras sorgearbete (Brysiewicz, 

2006a). Språket bör vara hänsynsfullt och utan medicinska termer då detta ansågs olämpligt 

(Flam, 1999; Davidhizar & Kirk, 1993). Sjuksköterskor tyckte att det kunde vara svårt att föra 

en dialog med de närstående på grund av osäkerhet (Socorro et al., 2001). 

 

Icke verbal kommunikation 

Sjuksköterskor har uppgett att de ogärna visar sina egna personliga känslor i mötet med de 

närstående efter plötsligt dödsfall. Sjuksköterskan försökte istället hålla mötet på en 

professionell nivå (Tye, 1992).  

Att bli förbisedd och bemött av sjuksköterskor med bristande empatisk förmåga försvårade 

situationen för de närstående. De har uttryckt en frustration när sjukvårdspersonal undvikit 

ögonkontakt och använt dokumentation som en undanflykt till att föra dialog eller svara på 

frågor som de närstående hade. Närstående upplevde att sjuksköterskorna var svåra att få 

kontakt med och att de behövde vara påstridiga för att få någon information om situationen 
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eller svar på sina frågor. Sjuksköterskorna uppfattades som undanflyktstagande (Brysiewicz, 

2006b). 

När sjuksköterskor upplevt att de inte kunnat skapa någon verbal kontakt med de 

närstående använde de sig av kroppsspråk eller fysisk kontakt (Socorro et al., 2001). 

 

Stöd 

Emotionellt stöd 

När en sjuksköterska befunnit sig i situationen att en patient plötsligt avlidit uttrycktes en 

vilja att finnas för de närstående istället för att utföra praktiska arbetsuppgifter (Socorro et 

al., 2001). Att till exempel erbjuda lugnande läkemedel istället för att ge emotionellt stöd var 

inget man föredrog (Socorro et al., 2001). De närstående ansåg inte heller lugnande 

läkemedel som något väsentligt (Li et al., 2002). Att ta hand om de närstående direkt vid 

ankomst ansågs vara den viktigaste åtgärden i omvårdnaden av de närstående (Tye, 1992). 

När en patient plötsligt avlider ansåg sjuksköterskor att det var deras ansvar att ta hand om 

de närstående (Hallgrimsdottir, 1999; Kurian et al., 2014). Majoriteten av sjuksköterskor 

trodde att de hade en viktig del i sorgearbetet hos de närstående (Kurian et al., 2014). Men att 

ta hand om dessa närstående upplevdes av sjuksköterskor som känslosamt och man kände 

ett behov av känslomässigt stöd (Hallgrimsdottir, 1999). Sjuksköterskor ansåg att en av de 

viktigaste omvårdnadsåtgärder för de närstående var att ta sig tid till att lyssna på dem och 

att utse en sjuksköterska som kontinuerligt tog hand om de närstående (Tye, 1992). Men det 

största hindret i omvårdnaden var bristen på tid och personal (Hallgrimsdottir, 1999).  

30 minuter efter dödsfallet upp till ett par dagar var stödet från sjuksköterskan till den 

närstående av absolut största vikt för att de närstående skulle kunna hantera sin ångest och 

sorg (Brysiewicz, 2006a).  

 

Praktiskt stöd 

Att erbjuda kaffe eller te ansågs inte vara prioriterat av sjuksköterskan (Tye, 1992) medan de 

närstående visade sig uppskatta små gester, som till exempel att bli erbjuden något att dricka 
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eller att någon bara var närvarande (Brysiewicz, 2006b).  Närstående hade också visat sig 

uppskatta möjligheten att få kontakt med en präst (Davidhizar & Kirk, 1993). Många 

sjuksköterskor ansåg att de närstående skulle ha tillgång till eget rum med toalett och telefon 

(Hallgrimsdottir, 1999). Det var också av stor vikt att försäkra de närstående att de fått 

tillbaka alla personliga ägodelar från den avlidne eftersom de närstående upplevde det som 

stressande att inte känna kontroll över detta (Brysiewicz, 2006a).   

De närstående uppgav en önskan och ett behov att få se och röra vid den avlidnes kropp. 

Men om dödsfallet skett på onaturlig väg önskade de närstående få veta vad de kunde 

förvänta sig att få se, för att förbereda sig mentalt, innan de tittade på kroppen (Davidhizar 

& Kirk, 1993; Li et al., 2002). Även sjuksköterskor trodde att det var viktigt för de närstående 

att få tillfälle att vidröra kroppen (Tye, 1992). Men de närstående kände inget större behov av 

att ha en sjuksköterska närvarande vid tillsynen av den dödes kropp (Li et al., 2002). 

Stödet en tid efter dödsfallet  

Vid tiden efter dödsfallet hade de närstående uppgett svårigheter att få kontakt med den 

inblandade sjukvårdspersonalen för att få svar på sina frågor. De menade att detta tog upp 

mycket tid och energi (Brysiewicz, 2006b). För att de närstående skulle kunna få kontakt med 

inblandad personal för att få svar på frågor bör sjuksköterskan lämna namn och 

kontaktuppgifter på berörd personal till närstående (Brysiewicz, 2006a), vilket de närstående 

även bekräftat var en viktig komponent (Li et al., 2002).  

En av de mindre hjälpsamma omvårdnadsåtgärderna enligt närstående sades vara att bli 

uppringd av sjuksköterskan en tid efter dödsfallet (Davidhizar & Kirk, 1993; Li et al., 2002). 

Även sjuksköterskor uppgav att de inte trodde att detta skulle hjälpa de närstående utan 

istället störa dem i sorgearbetet (Tye, 1992).  

Sjuksköterskor var av uppfattningen att de närstående var i behov av någon form av 

stödgrupp men att detta inte var en tjänst som fanns att tillgå (Flam, 1999; Hallgrimsdottir, 

1999). Sjuksköterskor ansåg att man skulle utveckla ett sådant program och introducera de 

närstående för detta (Socorro et al., 2001). De närstående hade även i vissa fall uttryckt en 

önskan om en kontakt med stödgrupp (van der Klink, 2010).  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår det att de närstående är i stort behov av information angånde 

dödsfallet. Informationen bör inte delges i allmänna utrymmen men detta är något som 

varierar och som är relaterat till verksamhetens resurser. När informationen ges ska 

sjuksköterskan tänka på vilket verbalt- och kroppsspråk som används. Stödet till de 

närstående ska erbjudas så snart de närstående kommer till avdelningen. Stödet ska riktas till 

att stötta de närstående i deras känslor men också till att hjälpa de närstående med det 

praktiska. Tiden efter dödsfallet visade det sig inte vara viktigt för de närstående att bli 

uppringd av vårdpersonalen men att det fanns ett behov hos de närstående att ingå i en 

stödgrupp. 

En viktig del i omvårdnaden av de närstående är information. Sjuksköterskan bör vara 

uppmärksam på vilken information de närstående fått och vilken information de är i behov 

av att få. En god idé skulle kunna vara att utse en sjuksköterska som ansvarar för att de 

närstående delges denna information. På så sätt kan man försäkra sig om att de närstående 

inte får olika information från olika personer. Det skapar även en trygghet för de närstående 

att ha en specifik kontakt att anförtro sig till vid frågor och funderingar. 

Enligt Cullberg (2006, ss. 142-144) har en person i chock mycket svårt att ta till sig ny 

information. En sjuksköterska som har till uppgift att informera de närstående skulle kunna 

hjälpa dem genom att tänka på att ge lite information i taget och vara beredd på att ge den 

upprepade gånger. På detta sätt kan de närstående bearbeta informationen i den takt de 

behöver. Detta poängterar även Davidhizar (1993).  

När ett plötsligt dödsfall inträffar nattetid händer det att sjuksköterskorna inte delger de 

närstående all information om situationen (Palese et al., 2013). Detta agerande kan 

ifrågasättas ur ett etiskt, altruistiskt perspektiv. Som sjuksköterska ska man sätta andras 

intressen före sina egna och beakta konsekvenserna för andra, i det här fallet för de 

närstående (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2008, s. 60). Att ljuga på grund av skuldkänslor och 

rädsla är inte försvarbart. Men däremot kan man resonera runt om huruvida det är lämpligt 

att ringa upp och informera om dödsfall på telefon, dag som natt. Det är kanske mer 
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lämpligt att sjuksköterskan uppger att läget är kritiskt och att de närstående får veta om 

dödsfallet på plats. På detta sätt kan även sjukvårdspersonal förbereda sig inför mötet så att 

de kan ge stöd till de närstående på bästa sätt. Detta poängterar även Dubin och Sarnoff 

(1986). 

Att delge de närstående information om dödsfallet i ett allmänt utrymme kan anses som 

ovärdigt och oetiskt. Att försöka hitta en privat plats är av största vikt då man som 

sjuksköterska ska respektera de närståendes integritet. Sjuksköterskan ska även se till att det 

finns tid för den här uppgiften. Det är viktigt att man är närvarande i situationen och inte 

känner sig stressad eller ger intrycket av att man är stressad av att det till exempel finns 

dokumentation att slutföra.  

De flesta sjuksköterskor verkar vara överens om att man har för lite kunskap inom området 

och att det inte ingår i utbildningen i den utsträckning som det kanske finns ett behov av. 

Men hur ska man på bästa sätt utbilda och förbereda sjuksköterskor inför en sådan svår 

uppgift? Enligt Cooke, Cooke och Glucksman (1992) är det väldigt få sjuksköterskestudenter 

som får delta i samtalet med de närstående efter ett plötsligt dödsfall.  

Så om man som student inte får se och vara med och observera i en sådan situation på 

riktigt, hur ska man då bli förberedd på detta i verkliga arbetslivet? För att träna på dessa 

händelser skulle man kunna införa en simuleringsövning i sjuksköterskeutbildningen som 

ett alternativ. Enligt Medley och Horne (2005) kan studenter genom simulering lära sig att 

handskas med kritiska situationer utan att utsätta patienten för eventuell skada. Genom 

aktiv inlärning som rollspel och diskussion utvecklar studenten sitt kliniska resonemang och 

sin förmåga att kommunicera.  

Under intervjuer med sjuksköterskor framkom det att sjuksköterskans profession blev 

utmanad till det yttersta i situationer runt plötslig död. En sjuksköterska beskriver; He was 

explaining to her (his dead wife) how he would look after the baby (she had the baby seven days 

earlier), that was very emotional (Saines, 1997, s. 169). Oavsett hur mycket kunskap och 

utbildning man än får om dessa situationer måste det vara oerhört svårt att förbereda sig och 

veta hur man ska handskas med en sådan här typ av kris, både med sina egna känslor såväl 

som känslorna gentemot de närstående.  
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Hur informationen ges verkar ha stor betydelse för den närstående. Om de närstående inte 

fått information om dödsfallet innan de kommer till avdelningen kan det vara nödvändigt 

att planera inför detta möte. Sjuksköterskan kan tänka över vilket språk som kommer att 

användas, så att de närstående lätt kan förstå vilken information som delges, och vilka frågor 

de närstående kan tänkas ha. På detta sätt kan sjuksköterskan även stärka sig själv i sina 

egna känslor och sin professionella roll. Wright (1999) styrker detta då han menar att hur 

anhöriga delges informationen om att patienten avlidit har mycket stor inverkan på hur de 

kommer att handskas med sorgen.  

Sjuksköterskan förhåller sig gärna professionellt till de närstående, även i dessa situationer, 

och undviker gärna att visa sina egna personliga känslor (Tye, 1992). Men de närstående 

skulle kanske se sjuksköterskan som mer engagerad om sjuksköterskan visar sig tagen av 

situationen och de närståendes känslor. Detta skulle i sin tur kunna leda till att de närstående 

får lättare att anförtro sig till sjuksköterskan och kanske vara en hjälp för den närstående i 

det kommande sorgearbetet. 

Ibland upplevs sjuksköterskan som ignorant och osympatisk (Brysiewicz, 2006b), men detta 

kanske skulle kunna förklaras med att sjuksköterskan upplever situationen som så svår att 

hon eller han använder till exempel dokumentation som ursäkt för att inte behöva möta de 

närstående. Detta skriver även Brysiewicz och Bhengu (2000). 

Att ta emot de närstående direkt vid ankomst till avdelningen är mycket viktigt. De bör 

mötas upp av en sjuksköterska som har möjlighet att stötta dem i situationen och kan delge 

dem information om läget. När de närstående kommer till avdelningen är de förmodligen 

förvirrade och bär på ett inre kaos. Om sjuksköterskan inte omedelbart tar hand om de 

närstående kan det finnas risk att detta inre kaos förvärras vilket skulle kunna leda till 

irritation eller aggression hos de närstående. Dessa känslor kan resultera i att de närstående 

får ännu svårare att ta in den information som förmedlas. Purves och Edwards (2005) belyser 

också vikten av detta snabba omhändertagande.  

Enligt Brysiewicz (2006a) kan sjuksköterskans stöd hjälpa de närstående att hantera sin egen 

ångest och sorg. Enligt stress-sårbarhets-modellen kan plötsligt dödsfall av en närstående 
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vara en typ av trauma som har negativa faktorer för en gynnsam prognos. Detta kan dock 

vändas med medmänskligt stöd (Ottosson & Ottosson, 2007, s. 33). 

Genom att arbeta med tidvattenmodellen lägger man vikt på att stödet primärt ska hjälpa 

patienten, i det här fallet de närstående, att hitta styrka i sig själv och att kunna handskas 

med sina känslor. Modellens förpliktelser säger att sjuksköterskan bland annat ska utveckla 

äkta nyfikenhet, använda de verktyg som finns, ge tid som en gåva och vara transparent 

(Gustin & Lindwall, 2012, ss. 42, 50-53). Vid ett plötsligt dödsfall kan detta användas genom 

att visa ett genuint intresse till de närstående, att vara lyhörd och ta sig tid till de känslor som 

uttrycks. Genom att kommunicera hänsynsfullt med ett språk som anpassas efter de 

närstående sänker sjuksköterskan sin sköld inför den känsloladdade situationen och bildar 

lättare ett team med de närstående. Enligt tidvattenmodellen är det viktigt att ta tillvara på 

de närståendes resurser samtidigt som man arbetar evidensbaserat. Det är också viktigt att 

sjuksköterskor håller sig uppdaterade inom ny forskning eftersom mer läst forskning inom 

ett specifikt ämne kan göra sjuksköterskan tryggare i denna situation. Denna trygghet skulle 

kunna leda till ett bättre bemötande, i det här fallet till de närstående. Att upprätta generella 

riktlinjer skulle kunna bidra till en tryggare vård eftersom sjuksköterskan i dessa situationer 

då har något att luta sig tillbaka på, om det finns en osäkerhet i vad dessa närstående 

behöver. 

Att ha dessa modeller i åtanke kan vara till hjälp för sjuksköterskan efter ett plötsligt dödsfall 

eftersom de kan hjälpa de närstående att hitta egna lösningar för att på bästa sätt kunna gå 

vidare. Om de får ovillkorligt stöd i att självständigt ta sig igenom sorgen blir de närstående 

stärkta för framtida psykiska påfrestningar.   

De närstående upplevde det som positivt att se och vidröra kroppen (Davidhizar & Kirk, 

1993; Li et al., 2002) men detta kan vara något individuellt och behöver inte alltid uppfattas 

som något positivt (Chapple, 2010). Om det ligger till de närståendes fördel att se kroppen 

kan bero på situationen runt dödsorsaken. Om kroppen är så pass skadad att den inte är 

igenkännbar bör kanske de närstående inte skapa detta som sitt sista minne av den avlidne 

personen. Däremot kan det vara en fördel att bevittna kroppen om den avlidne haft en 

stillsam död där kroppen är intakt. Det kan då bli en slags försäkran på att personen faktiskt 

har avlidit och de närstående får en möjlighet att ta farväl. Om kroppen är sargad och de 
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närstående ändå vill få dödsfallet bekräftat eller om kroppen behöver identifieras, kan det 

vara en idé att låta någon annan som inte stått lika nära den avlidne personen att bevittna 

kroppen. 

Närstående verkar vara negativt inställda till uppföljning i form av att bli uppringda 

(Davidhizar & Kirk, 1993; Li et al., 2002) men enligt McClelland (1993) har ett 

uppföljningssamtal visat sig vara betydelsefullt. En god idé kan då istället vara att som 

sjuksköterska fråga de närstående om de vill bli uppringda en viss tid efter dödsfallet. På 

detta sätt får de närstående chans att själva ta ställning till hur en eventuell uppföljning ska 

se ut. En värdefull rutin att upprätta skulle kunna vara att alltid lämna kontaktuppgifter på 

den sjukvårdspersonal som varit inblandad i vården. På detta sätt kan även de närstående 

som tackat nej till uppföljningssamtal kontakta den berörda personalen om behov skulle 

uppstå.  

Man har utformat en guide med åtta steg över hur man kan gå till väga vid ett plötsligt 

dödfall. Dessa åtta punkter är följande: Välj lämpligt utrymme, kontakta de närstående, 

förbered mötet med de närstående, meddela om dödsfallet, bemöt de närståendes reaktioner, 

låt de närstående bevittna kroppen, samordna vården för den avlidne och planera 

uppföljning för de närstående (Edlich & Kubler-Ross, 1992). Att utforma riktlinjer för hur 

man bemöter de närstående efter ett plötsligt dödsfall kan ha stor betydelse för både 

sjuksköterskan och de närstående. Det blir mindre risk för missförstånd, att de närstående 

känner sig bortglömda eller åsidosatta. Risken att de närstående får otillräcklig eller felaktig 

information minskar även. Genom att arbeta efter riktlinjer kan omvårdnaden bli mer 

genomtänkt och av bättre kvalitet.  

 

Metoddiskussion 

I början av arbetet var syftet smalare där fokus låg på enbart sjuksköterskans perspektiv eller 

de närståendes perspektiv. Detta gjorde det mycket svårt att hitta tillräckligt många 

relevanta artiklar som svarade på syftet. Dessutom var en stor del av artiklarna 

beställningsartiklar. En del artiklar beställdes men bara ett fåtal svarade på syftet och 

innehöll de delar som var viktiga vid granskningen. Ett mycket stort arbete lades ner på 
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sökningar utan något bra resultat. Därav det slutliga, bredare syftet där både sjuksköterskans 

och de närståendes perspektiv belyses.  

Sökvägen i Cinahl med headings gav väldigt få träffar så för att vidga sökningen gjordes den 

med fritext, vilket gav ett bättre resultat. Fritextsökningen i PubMed gav väldigt många 

sökträffar. Begränsningar med 10 år som limit är inte idealiskt, eftersom man då kan förlora 

relevanta artiklar. Trots detta blev det aktuellt i just den här sökningen. 

Under urvalet av artiklarna blev det ett stort bortfall då många belyste sjuksköterskan eller 

de närståendes perspektiv av händelsen och inte omvårdnaden. Det var mycket svårt att 

hitta artiklar som svarade på arbetets syfte.  

Under analysen fördes anteckningar om artiklarnas huvudresultat. Det var svårt att så tidigt 

i arbetet se klara kategorier eller vad som egentligen var det viktigaste resultatet. Men dessa 

kategorier blev mer framträdande längre in i arbetet. En brist i analysen kan vara att alla 

artiklar är skrivna på engelska. Detta kan medföra missuppfattningar och feltolkningar i 

översättningen. 

Med en liten majoritet så innehåller litteraturöversikten kvalitativa studier. Syftet i det här 

arbetet skulle kunna styra inklusionskriterierna till endast kvalitativa studier men eftersom 

kvantitativa studier ger en annan bild av hur verkligheten ser ut i större skala inkluderades 

även dessa. Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar finns med i studien kan ses som en 

styrka då ämnet berörs på olika nivåer.   

En av studierna som använts i arbetet har inget nedskrivet etiskt resonemang men denna 

studie har använts som referens i många andra stora studier, därför ansågs den trovärdig 

och användes även i vårt resultat.  

I en studie som ingår i vår litteraturöversikt var deltagarna föräldrar till barn mellan 10-19 år, 

dock var det bara i ett fall den avlidne var under 18 år. Studiens resultat var intressant för 

vårt syfte och därför inkluderades den. 

Studierna som ingår i denna litteraturöversikt är gjorda i olika länder från hela världen. 

Diskussioner har förts hur detta skulle kunna vara en styrka eller en svaghet för arbetet. 

Kulturella skillnader i omvårdnaden finns och detta har tagits i omtanke. Dock ansågs det att 
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eftersom syftet i litteraturöversikten inte hade någon direkt koppling till ekonomiska 

faktorer så kunde det vara intressant att inkludera upplevelser av sjuksköterskans 

omvårdnad även i länder utanför västvärlden. 

Slutsats 
 

Stödet som sjuksköterskan ger vid plötsligt dödsfall kan ha mycket stor betydelse för de 

närståendes framtida sorgeprocess. Efter analys av de artiklar som ingår i denna 

litteraturöversikt är uppfattningen att information är nyckeln till god omvårdnad av de 

närstående. Informationen ska vara enkel, lättförståelig och lättillgänglig. De närstående 

befinner sig i en kritisk situation där behovet av stöd och information är stort.  

Det har i forskning visat sig att reflektioner runt detta inte ingår i utbildningen och att 

sjuksköterskor som är nya i sin profession känner sig osäkra inför kommunikationen med de 

närstående som förlorat någon plötsligt. Att utveckla en strategi för hur man ska förbereda 

sjuksköterskestudenter inför denna uppgift är viktigt eftersom att ta hand om dessa 

närstående är sjuksköterskans ansvar.  

De närstående har rätt till bästa möjliga omhändertagande vid plötsligt dödsfall, så brister 

och styrkor i omvårdnaden runt de närstående bör belysas genom mer forskning. På detta 

sätta kan man som sjuksköterska få en djupare förståelse för vad de närstående har behov 

av.  
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Författare, år, 

land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 

Bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitets- 

granskning 

Brysiewicz, 

2006a, Syd 

Afrika 

Att utföra riktlinjer för 

sjukvårdspersonal för 

att bemöta närstående 

vid plötsligt dödsfall 

Kvalitativ Ej angivet  Semistrukturerade intervjuer (ungefär 

30 min) med sjuksköterskor, läkare, 

närstående och obduceringspersonal 

under fyra år, analys av kategorier 

och teman 

Sjuksköterskor och närstående belyste 

att kommunikation och information var 

viktigt i bemötandet, samt att den 

avlidnes alla ägodelar kom till rätta. 

Hög kvalitet 

Brysiewicz, 

2006b, Syd 

Afrika 

Att beskriva de levda 

erfarenheterna av 

familjer som plötsligt 

förlorat en närstående 

Kvalitativ, 

fenomenologisk 

hermeneutik 

5/ej angivet En ostrukturerad intervju (30-40 min), 

strukturanalys i sex steg, identifierade 

teman 

De anhörigas berättelser berörde bl.a. 

bemötande från sjukhuspersonal och 

insikter om förlusten. 

Hög kvalitet 

Davidhizar & 

Kirk, 1993, 

USA 

Att uppmärksamma 

vad närstående 

uppfattar som 

hjälpsamma och 

ohjälpsamma 

omvårdnadsåtgärder 

Kvantitativ 70/47 (67 %) Lämplighetsurval, frågeformulär, 

slutna frågor  

De åtgärder man ansågs mest 

hjälpsamma var att få tillfälle att se den 

avlidnes kropp (96 %) och att 

sjuksköterskan inte talade i medicinska 

termer (91 %). De minst uppskattade 

åtgärder var att bli uppringd en tid 

senare (30 %) och att få telefonnummer 

till ansvarig sjukvårdspersonal (22 %). 

Medel Kvalitet 

Flam, 1999, 

Belgien 

Att avgöra hur mycket 

och vilken typ av stöd 

IVA-personal gav de 

närstående 

Kvalitativ, 

induktiv 

68/16 (24 %) Lämplighetsurval, frågeformulär med 

öppna/stängda frågor, svar kodades, 

fördes in i formulär och 

kontrollerades 

Personalen uppgav att de tänkte på 

språket och platsen där de efterlevande 

fick dödsbeskedet. Generella riktlinjer 

upprättades. 

Medel kvalitet 

Hallgrimsdott

ir, 1999, 

Skottland 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

erfarenhet av att ta 

hand om närstående till 

plötsligt sörjande 

familjer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

108/54 (50 %) 

 

Beskrivande design med 

bekvämlighetsurval, slutna/öppna 

frågor i frågeformulär  

Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg 

sig ansvariga för närstående, en 

minoritet av sjuksköterskorna ansåg sig 

fått tillräcklig utbildning för att kunna 

bemöta närståendes behov. 

Information, stöd och uppmuntran 

ansågs bl.a. vara viktigast för 

närstående. 

Hög kvalitet 

Bilaga 1 -  Översiktstabell 
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Författare, år, 

land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 

Bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitets- 

granskning 

Kurian, 

Daniel, James, 

James, Joseph, 

Malecha, 

Martin & 

Mick, 2014, 

USA 

Fastställa 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

praktiska omvårdnad 

av närstående vid 

plötsligt dödsfall, deras 

roll I bemötandet samt 

utbildning inom 

området 

Kvantitativ, 

intervention 

130/20 (15 %) Posttest-only, bekvämlighetsurval, 

intervention, kontrollgrupp, 

frågeformulär med nio frågor, analys 

av meningsskillnader 

68 % av sjuksköterskorna tyckte att de 

närstående till de patienter som var 

under sjuksköterskans vård, var 

sjuksköterskans ansvar. 73 % trodde att 

sjuksköterskan hade en viktig roll i 

sorgearbetet, 39 % tyckte det var viktigt 

att hålla kontakten och 36 % ansåg sig 

ha tillräcklig utbildning och erfarenhet. 

Hög kvalitet 

Li, Chan & 

Lee, 2002, 

Kina 

Att utforska vilka av 

sjuksköterskornas 

omvårdnadsåtgärder 

som varit mest 

uppskattade av de 

närstående, samt 

relationen mellan ålder, 

inkomst, utbildning 

och religion 

Kvantitativ, 

retrospektiv, 

deskriptivt och 

explorativt syfte 

102/26 (24 %) Bekvämlighetsurval, telefonintervjuer 

med frågeformulär, analys med U-test 

och Kruskal- Wallis’ test 

De efterlevande ansåg att skriftlig 

information och att få se den avlidnes 

kropp var det viktigaste. Skillnader i 

svaren hittades beroende på ålder, 

inkomst och utbildning. 

Hög kvalitet 

Palese, Patean 

& Cerne, 2013, 

Italien 

Att utforska 

sjuksköterskors 

berättelser om patienter 

som plötsligt avlidit 

under ett nattskift 

Kvalitativ, 

innehålls-analys, 

induktiv 

15/ej angivet Lämplighetsurval, semistrukturerade 

intervjuer (50-70 min.), 

innehållsanalyserad, kategoriserad 

data 

Sjuksköterskorna kände stor skuld efter 

dödsfallet. De var så oroliga över de 

närståendes reaktioner att vissa ljög om 

omständigheterna. Sjuksköterskorna 

hade mycket svårt att glömma 

incidenten. 

Hög kvalitet 

Socorro, 

Tolson & 

Fleming, 2001, 

Spanien 

Undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

bemöta när- 

stående till patienter 

som plötsligt avlidit 

Kvalitativ, 

hermeneutisk 

fenomenologi 

7/ej angivet Semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor, hermeneutisk metod 

för analys 

Samtliga sjuksköterskor uppgav att de 

behövde mer teoretisk kunskap inom 

området trots att de hade praktisk 

erfarenhet. Brister i organisationen 

uppmärksammades. 

Hög kvalitet 
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Författare, år, 

land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 

Bortfall 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitets- 

granskning 

Tye, 1992, 

England 

Att identifiera vad 

sjuksköterskor ansåg 

var viktigt i att bemöta 

närståendes behov, vid 

plötsligt dödsfall 

Kvantitativ-

kvalitativ mix 

70/28 (26 %) Bekvämlighetsurval, strukturerade 

frågeformulär, öppna svar 

analyserades med kvalitativ metod 

De flesta sjuksköterskor hade en känsla 

av vad de närstående behövde. Att ta 

hand om de direkt vid ankomst och 

ordna ett eget rum, trodde man var 

viktigt. Deltagarna i studien uppgav att 

de ogärna visade sina känslor i denna 

situation. 

Hög kvalitet 

Van der Klink, 

Heijboer, 

Hofhuis, 

Hovingh, 

Rommes, 

Westerman & 

Spronk, 2010, 

Nederländern

a 

Att undersöka om de 

närstående fått det stöd 

och den information de 

behövde samt om det 

fanns behov av 

uppföljning 

Kvantitativ, 

tvärsnitt, 

explorativt syfte 

69/18 (24 %) Konsekutivt urval, strukturerade 

telefonintervjuer med frågeformulär, 

data analyserades och variationer 

delades in i tre grupper  

Det man oftast klagade på var dålig 

information men var överlag nöjd med 

vården. Många var i behov av 

uppföljning. 

Hög kvalitet 


