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Abstrakt 

Vid händelse att en närstående plötsligt och oväntat förlorar en anhörig startar vanligen en 

lång sorgeprocess. Processen utlöser ofta en mängd olika reaktioner hos de närstående och 

som varierar från person till person. Dessa reaktioner ställs intensivvårdssjuksköterskorna 

inför och ett gott bemötande är av stor betydelse. För att intensivvårdssjuksköterskorna skall 

kunna utveckla sin kunskap i bemötande behöver vi söka förståelse i hur det är att möta 

närstående i dessa utsatta situationer. Syftet med denna studie var att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter i bemötande av närstående som plötsligt och 

oväntat förlorat en anhörig. Åtta intensivvårdssjuksköterskor från två olika 

intensivvårdsavdelningar på två olika sjukhus i Sverige deltog i studien. Semisstrukturerade 

intervjuer utfördes för att samla in data som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

Analysen resulterade i tre kategorier: att skapa en god kommunikation med de närstående, att 

se, bekräfta samt bemöta de närstående och anhöriga på ett värdigt sätt samt att hantera och 

utveckla ett arbetssätt i att stödja de närstående. Utifrån dessa utformades två teman: skapa 

förtroende i bemötande av närstående och skapa de främsta förutsättningarna för en god 

kunskapsutveckling. Sammantaget visar denna studie att resultatet var betydelsefullt eftersom 

det kunde styrkas att erfarenheter spelar roll i utvecklingen av intensivvårdssjuksköterskornas 

bemötande. I studien framkom även att informationsbehovet är stort hos de närstående och 

vidare studier kring detta lämpligen kan implementeras.  

 

Nyckelord: intensivvårdssjuksköterskor, bemötande, närstående, reaktioner, information, 

erfarenhet, behov, kvalitativ innehållsanalys, plötslig död 
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Introduktion 

En av de svåraste uppgifterna sjukvården ombesörjer är omhändertagandet av närstående som 

hastigt förlorat en anhörig. Situationen som den närstående upplevt kan vara mycket 

traumatisk (Purves & Edwards, 2005). Plötslig oväntad död hindrar den närstående att 

förbereda sig på beskedet som ges och chockerar dem till den grad att de får svårt att fungera 

både fysiskt och psykiskt (McKissock & McKissock, 1991). Sättet de närstående får 

informationen om bortgången på avgör sedan på vilket sätt de kan ta sig igenom 

sorgeprocessen (Purves & Edwards, 2005).  

 

Bakgrund 

I Sverige avled under år 2013 över 1100 personer i plötslig och oväntad död på 

intensivvårdsavdelningar (Svenska intensivvårdsregistret). Exempel på plötslig oväntad död 

kan vara akut sjukdom, trauman, självmord och mord.  Dessa omständigheter inträffar helt 

utan förebud för de närstående (Kent, 2004), och resulterar i att de närstående inte har någon 

möjlighet att förbereda sig på sorgen som inträder. Denna typ av död är mer chockartad för de 

närstående än den långsamma förväntade döden (Purves & Edwards, 2005; Murphy, 1988 ). 

Plötslig och oväntad död är en av de största händelserna i livet som kan resultera i 

posttraumatiskt stressyndrom för de närstående (Kristensen,Weisaeth & Heir, 2012).  Detta 

innebär att det ställs höga krav på intensivvårdssjuksköterskornas kunskap att kommunicera 

med de närstående (Williams, Harris, Randall, Nichols & Brown, 2003). Enligt Scott (2013) 

så är det viktigt att bemöta närstående på ett korrekt sätt och vårdpersonalen har inte utrymme 

för att begå misstag i detta bemötande. Det är viktigt hur själva informationen ges, detta 

eftersom det i sin tur avgör hur de närstående kan förmå att ta sig igenom sorgeprocessen 

(Wright, 1999). Informationen ska ges på ett ärligt och sensibelt sätt med en tydlig medkänsla 

och empati (Scott 2013, Mc Lauchlan 1990, Wright 1996). Inom akutsjukvård är plötsligt 

oväntad död inte en helt främmande situation och trots att det finns tecken på närståendes 

omvårdnadsbehov i dessa situationer har sjukvårdspersonal svårt att identifiera dessa (Finlay 

& Dallimore, 1991).  

Enligt Socialstyrelsen (2004) omfattar begreppet närstående; make och maka, sammanboende, 

registrerad partner, barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, makes barn som inte är ens 

eget, nära vän eller en god man. Socialstyrelsen (2005) tydliggör även sjuksköterskans 

yrkesuppgifter genom en så kallad kompetensbeskrivning. Kompetensbeskrivningen tydliggör 

bland annat sjuksköterskans roll i att hantera bemötandet av närstående samt att besitta 
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kunskap kring informationsgivandet till de närstående. Sjuksköterskan ska enligt 

Socialstyrelsen inneha en skicklighet att kommunicera med de närstående på ett öppet, 

vördnadsfullt och empatiskt sätt, kunna vägleda och ge stöd till närstående, men även att se 

till att de närstående förstår given information, samt att klara av att identifiera de närstående 

som inte självmant har mod eller kraft att fråga om hjälp eller stöd (Socialstyrelsen, 2005). 

Det visar sig att det är en mycket ansträngd situation både för de närstående samt för de som 

lämnar informationen om det plötsliga dödsfallet till de närstående (Zalenski, Gillum, Quest 

& Griffith, 2006). I hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1996:9332, 2§) fastställs att vid ett 

inträffat dödsfall så ska de närstående omedelbart underrättas. Det behöver nödvändigtvis inte 

vara av en läkare. Den som lämnar detta besked ska vara en person som har väletablerad 

kontakt med de närstående och en förmåga att visa de efterlevande hänsyn och omtanke. Det 

kan förslagsvis vara en präst, hemtjänstpersonal, eller sjuksköterska.  

 

Enligt Kristensen et al. (2012) så kan det vara av vikt för närstående i sorg att på olika sätt 

förstå döden. Det kan ske genom att besöka den avlidne, erhålla information om 

omständigheterna som resulterat i dödsfallet, besöka olycksplatsen med mera. Det är av allra 

yttersta vikt att sjukvårdspersonal förstår att sorg kan se olika ut på olika sätt och att den 

skiljer sig en hel del från reaktionerna som den förväntade döden för med sig. Enligt Hälso – 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1994:953, 4§) är det sjuksköterskans uppgift att hjälpa de 

närstående i denna situation så långt som det är möjligt.  

 

Att kommunicera med människor i sorg kan upplevas svårt. Enligt Love (2007) finns olika 

hanteringsstrategier att ta till, bland annat genom att hjälpa den sörjande att uttrycka sina 

känslor öppet och känslofullt samt med egen bibehållen empati och förståelse för den 

sörjande, och genom att låta sorgen ta sin gång, att förstå att alla sörjer olika och att sorgen är 

en normal reaktion.  Sorg är en naturlig oundviklig mänsklig upplevelse (Parkes, 1997). Sorg 

varierar i det oändliga både vad gäller kännetecken och mönster (Genevro, Marshall & Miller, 

2004). Enligt Kent (2004), så kan sorg uttryckas både i psykologiska, fysiska och 

beteendemässiga konsekvenser hos personen som sörjer. Exempel på sorgreaktioner kan vara 

känslor av ilska, oro, förnekelse, misstro, hjälplöshet, skuld, koncentrationspåverkan, 

viktnedgång, magbekymmer, svårighet att sova, irritation, gråt och trötthet. Närstående kan 

ibland även sakna sorgesymtom. Faktorer som tidigare upplevd död och relation till den 

avlidne samt till de övriga anhöriga påverkar även det sorgereaktionen.  Enligt Casarett et al 
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(2001) sker sorgeprocessen i fem steg; förnekande, ilska, förhandling, depression och 

slutligen accepterande. Den forskaren som grundade illustrationen av sorgeprocessen var 

Elisabeth Kübler-Ross (1969). Hon redogör för de olika stegens innebörd i den sörjandes 

process. Den närstående litar inte på att informationen som ges är sann, den närstående känner 

ilska för att detta hänt, och önskar skylla situationen på någon annan, den närstående 

förhandlar med ”någon högre makt” genom att ge ett löfte att sköta sig bättre för att kunna 

återfå sin närstående till livet. Den närstående isolerar sig, äter och sover sämre och känner sig 

hjälplös, den närstående återhämtar sig och det leder till att den närstående återgår till att leva 

och gå vidare med sitt liv (Kübler-Ross, 1969).  Studier gjorda visar på att de allra flesta 

människor upplever en okomplicerad sorgeprocess men även på att gott stöd och korrekt 

handläggande vid informationsgivandet hjälper sorgeprocessens skeende (Love, 2007). 

  

Rational 

Inom intensivvården möter intensivvårdssjuksköterskan ett flertal plötsliga och oväntade 

dödsfall varje år. Eftersom de närstående är beroende av ett korrekt bemötande i en situation 

som plötslig och oväntad död för med sig är det av vikt att intensivvårdssjuksköterskan 

besitter kunskap kring sorgereaktionerna för att kunna hjälpa och stötta de närstående genom 

sorgeprocessen. Där av är det av största vikt att sjuksköterskan identifierar och bemöter de 

närstående på ett värdigt sätt. Det är därför viktigt att veta på vilket sätt 

intensivvårdsjuksköterskor bemöter närstående i situationer som dessa och hur de identifierar 

och tillgodoser de behov som föreligger. 

 

Syfte 

Beskriva intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av bemötandet av närstående vid plötslig 

och oväntad död av anhörig på en intensivvårdsavdelning. 
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Metod 

Denna studie genomfördes med en kvalitativ design vilket innebär att författarna  beskrivit 

deltagarnas erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 39-43). Vid kvalitativa studier är 

forskaren ute efter en förståelse för helheten av det undersökta ämnet och önskar möta varje 

situation som att det är ny, utan några egna antaganden (Olsson & Sörensen, 2007, s. 63). 

Data har samlats in med semistrukturerade intervjuer vilket innebär att vår roll som 

intervjuare var tämligen strukturerade i form av förutbestämda intervjufrågor medan 

deltagarnas roll inte var så (Polit & Beck, 2012, s. 537). Därefter har det insamlade materialet 

analyserats med kvalitativ innehållsanalys vilket inneburit att vi fokuserat på det som 

återgivits under intervjuerna (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Procedur 

För att rekrytera deltagare till denna studie kontaktades två verksamhetschefer på 

intensivvårdsavdelningar vid två sjukhus, ett i norra Sverige och ett i mellersta Sverige, för att 

ställa förfrågan om deltagande. Vidare så lämnades informationsbrev till ansvarig 

verksamhetschef (se bilaga 1) vid de intensivvårdsavdelningarna som vi önskade erhålla 

deltagare ifrån. Informationsbrevet innehöll information om studiens genomförande, en 

förfrågan om att få genomföra studien vid respektive verksamhet samt om vi kunde få hjälp 

att lämna ut ett informationsbrev (bilaga 2 och 3) samt svarskuvert till de 

intensivvårdssköterskor som motsvarade studiens inklusionskriterier med förfrågan om de 

ville delta. Efter sju dagar kontaktade vi verksamhetscheferna per telefon och undersökte 

intresset för att medverka i studien och vidare kontaktades de personer som svarat på vårt 

utskick.  

 

Deltagare 

Till denna studie rekryterades och intervjuades åtta intensivvårdssjuksköterskor med minst två 

års arbetslivserfarenhet vilket var vår inklusionskriterie. Alla deltagare är kvinnor mellan 35-

60 år. Tid och plats avtalades med dessa deltagare som gett sitt informerade samtycke till att 

medverka vid en intervju.  

 

Datainsamling 

Data till denna studie samlades in med semistrukturerade intervjuer. Detta innebär att samtal 

om det aktuella ämnet sker och intervjuaren vägleds med stöd av en intervjuguide. Här är det 
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önskvärt att deltagaren får prata fritt om det ämne som är aktuellt för studien och tillåts 

använda sina egna ord för detta, i syfte att skapa ett utrymme för att nå så mycket information 

som möjligt. (Polit & Beck, 2012, s. 537). Information gavs gällande den insamlade 

intervjudatan och dess konfidentiella behandling samt radering direkt efter färdigställd 

uppsats. 

 

Utformningen av intervjufrågorna i denna studie har inspirerats från en tidigare studie (Scott, 

2013) gällande plötslig död inom akutsjukvården. I studien (Scott, 2013) beskrivs vikten av 

riktlinjer på vårdavdelningen vid en händelse där en patient hastigt och oväntat avlider samt 

betydelsen av ett ömt bemötande. Intervjufrågorna i denna studie utgår från en intervjuguide 

(bilaga 4) med frågor som uppmanar deltagare att berätta om sina erfarenheter av situationer 

där de mött närstående som förlorat en anhörig. Beroende på vad deltagaren berättar ställdes 

även följdfrågor. Intervjuerna spelades in på digital media utrutrustning för att sedan 

fortlöpande transkriberas till text. 

 

Dataanalys 

Data har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). 

Detta innebär att texten analyserats till sitt innehåll och en tolkning av den underliggande 

meningen utfördes. Intervjutexterna lästes igenom ett flertal gånger för att erhålla en 

uppfattning om helheten. Vidare delades texten in i meningsbärande enheter som härrörde till 

samma centrala mening och som besvarade syftet, dessa enheter kunde till exempel vara 

meningar eller stycken som relaterade till varandra. För att förkorta texten utan att för den 

delen förlora något innehåll kondenserades de meningsbärande enheterna och dessa kodades 

för att lättare kunna återkoppla till det insamlade materialet. De kondenserade 

meningsenheterna kom sedan att kodas baserat på innehåll och vidare sorteras baserat på 

olikheter och likheter in i kategorier. Denna sortering utfördes till dess att inga fler kategorier 

kunde skapas (jmf. Graneheim & Lundman, 2004). Kategoriernas innehåll kom sedan att 

tolkas för att kunna beskrivas i form av två teman som beskriver innehållet som en helhet. 

 

Etiska överväganden 

En ansökan till etiska gruppen inom Institutionen för hälsovetenskap vid Luleå tekniska 

universitet skickades in i avseende att söka tillstånd för genomförandet av studien. Ansökan 

godkändes och har genomförts utifrån kravet på informerat samtycke.  Deltagarna 
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kontaktades via tydliga informationsbrev och vid intervjutillfället informerades om 

frivillighet, hur vi skulle gå tillväga, rätten att få dra sig ur ovillkorligen, konfidentialiteten 

samt att vi gav en kort presentation av oss själva som utförde intervjuerna och studien (jmf. 

Polit & Beck, 2012, s. 150-152). Polit och Beck (2012) skriver om principer som bör 

efterföljas vid forskning i syfte att skydda intervjupersonerna det vill säga informerat 

samtycke. Dessa principer är göra gott, respektera människans rättigheter samt rättvisa. Att 

göra gott innebär att forskaren ska se till att minimera riskerna och lyfta fram nyttan med 

studien inför deltagaren och i detta också respektera rätten till självbestämmande och rätten 

till att helt avsäga sig deltagande. Rättvisa ska förespråkas inför individen som intervjuas och 

dennes rätt till god behandling och konfidentialitet. Vår målsättning var att ovillkorligen 

bemöta deltagarna rättvist även om någon eller några exempelvis skulle välja att dra sig ur 

studien, ingen diskriminering i form av exkludering av vissa grupper får förekomma till 

exempel på grund av tro, livsstil eller levnadsstandard (Polit & Beck, 2013, s. 153-155). Det 

insamlade materialet har förvarats på ett säkert sätt så att inga obehöriga har haft tillgång till 

detta. Intervjuerna innehåller ej uppgifter som kan härledas till någon enskild person. 

Konsekvenser som kan uppstå vid en forskningsintervju är att på grund av att den som 

intervjuas eventuellt delar med sig av djup, känslosam och utelämnande information kan 

forskarens roll bli att bemöta detta på ett betryggande och ansvarsfullt sätt. Detta så att den 

intervjuade personen inte senare ångrar sina uttalanden och därmed sitt deltagande i studien 

(Kvale & Brinkmann, 2009, s. 89-90). 

 

Vi var medvetna om att denna studie kunde frambringa känslosam och öppenhjärtlig 

information och därmed var vi som intervjuade beredda på att skapa en trygg och etisk riktigt 

miljö, det vill säga att utgå från principen att ”göra gott”. Med detta i åtanke efterföljdes varje 

utförd intervju av en reflektion med berörd deltagare och denne fick ställa frågor om detta var 

önskvärt. 
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Resultat 

Analysen resulterade i tre kategorier och ett tema (se Tabell 1), dessa beskrivs nedan i 

brödtext och belyses med citat från intervjuerna. 

 

Tabell 1.  Översikt av kategorier och tema. 

Kategori Tema 

 

Att skapa en god kommunikation 

med de närstående 

 

 

 

Skapa förtroende i mötet med närstående  

Att se, bekräfta samt  

bemöta de närstående och anhörig  

på ett värdigt sätt 

  

Att hantera och utveckla sin personliga 

förmåga i att stödja de närstående 

 

  

 

Skapa förtroende i mötet mednärstående 

 

Att skapa en god kommunikation med de närstående 

Deltagarna beskrev att ansvarig läkare är den som har skyldighet att ge den första 

informationen till närstående om anhörigs död. Intensivvårdssjuksköterskorna själva ansåg att 

det bör vara så, men trodde även att detta förväntades från närstående. En annan deltagare 

ansåg även att polis och akutmottagningens personal kunde vara de som gav information om 

dödsfallet till närstående. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var av vikt att de var 

närvarande under detta första samtal. Detta var av betydelse eftersom fortsatt planering kring 

omvårdnadsbehov till närstående planerades efter de reaktioner som de närståendes uttryckte 

under detta samtal.  

 

jag tror att det vill att det ska vara en ansvarig läkare som informerar det är läkaren som 

informerar sedan tror jag att det är jätteviktigt…att det är ett måste nästan att vi sköterskor 

är med 
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Deltagarna menade att det var av stor vikt att ge en samstämmig information med ansvarig 

läkare men även med övriga vårdgivare då frågor vanligtvis uppkommer från närstående vid 

senare tillfälle. En samstämmig information till närstående ansågs viktig för att de närstående 

skulle känna förtroende för vården samt att informationen inte skulle förändras beroende på 

vem som gav den. Det ansågs centralt att använda samma nyckelord under informationsflödet 

till de närstående, detta för att undvika missförstånd, förvirring och misstro. 

Rak och ärlig kommunikation till de närstående menade deltagarna var den viktigaste faktorn 

i skapandet av en förtroendefull kontakt. Vikten av ordvalet framhölls vara centralt, orden 

som används vi informationen till de närstående angående dödsfallet fick inte var diffusa eller 

i någon form av generella begreppstermer. Det ansågs vara angeläget att inte invagga de 

närstående i falska förhoppningar. Informationen fick inte inge hopp om det inte fanns hopp.  

 

jag tycker att när man pratar med anhöriga i de termerna i vad man ska säga så tycker jag att 

det är jätteviktigt att man är tydlig i det här fallet när sonen deras har dött och inte som…det 

finns ju diffusa ord som att han har gått bort utan att man är väldigt tydlig det kanske låter 

väldigt hårt men man kan säga det på många olika sätt ändå men det är väldigt viktigt att 

man inte invaggar dem i något falskt hopp och tror att jaha han kanske inte är död 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att det var viktigt att klargöra vad de närstående 

redan visste angående den inträffade situationen. Detta var av betydelse eftersom fortsatt 

informationsgivning om den anhöriges tillstånd utgick från det som redan var känt av de 

närstående. Intensivvårdssjuksköterskorna menade också att det var av vikt att endast hålla sig 

till information som var helt säkerställd angående situationen som inträffat samt den 

anhöriges tillstånd.  

  

Intensivvårdssjuksköterskorna gav exempel på typ av information som gavs till de närstående 

exempelvis; vad som inträffat, vad vården kunnat göra i denna situation samt vad det kommer 

att innebära för den anhörige fortledningsvis. Det ansågs även vara av vikt då närstående 

anlände till sjukhuset att informera om miljön runt omkring den anhörige samt det fysiska 

tillståndet av den anhörige innan de fick stiga in i rummet och träffa sin avlidne anhörige. 

Deltagarna uttryckte även ett behov av utdelning av skriftlig information till de närstående 

som innehöll information angående det fortsatta omhändertagandet av den avlidne anhörige. 

Den skriftliga informationen kunde innehålla information och telefonnummer till de personer 
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som var närvarande under beskedet, detta ansågs vara av värde så att så att de närstående hade 

möjlighet att återkoppla till rätt person om de senare kom på frågor under sorgearbetets 

process. 

 

Deltagarna beskrev också situationer där de närstående blev utåtagerande och aggressiva mot 

vårdpersonalen, och när detta hände betonade en intensivvårdssjuksköterska att det var viktigt 

att tänka på hur de kommunicerade med de anhöriga.  

 

det känns som att ja här måste man verkligen tänka på vad man säger man berättar om allt 

man gör man inger dem ja…att de kan  känna sig trygga i det jobb vi gör att vi ger så 

likvärdig info som möjligt 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att tid måste avsättas för informationstillfället till de 

närstående och underströk vikten av att informationen skulle ges i samspel med både ärlighet 

och genuin närvaro som nämnts tidigare i detta resultat, och vidare ansågs det av vikt att fånga 

upp de reaktioner som närstående uttryckte i samband med informationsgivningen.  

 

ofta har man ju mycket att göra mycket annat i huvudet man kanske borde göra med en annan 

patient så märker ju de det på något sätt att man inte är närvarande att försöka tänka på att 

man är närvarade även om jag kanske inte har så mycket tid men att jag kanske stannar upp 

en stund i alla fall för där kan det nog låsa sig om man inte tar sig den tiden de sekunderna 

eller den minuten 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att rummet skulle vara anpassat efter de krav som 

situationen krävde då de lämnar besked till närstående. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev 

att rummet ska tillförsäkra en lugn och ostörd miljö som möjliggör ett gott samtal mellan 

närstående, intensivvårdssjuksköterska och ansvarig läkare.  De beskrev att hinder för det 

goda samtalet kunde vara i form av en stressig miljö, detta illustrerades som en miljö med 

mycket apparatur och teknik.  

 

men de är ju väldigt oroliga att vara i vägen för att det är mycket teknik och så att de ska riva 

ut någonting så de flesta är ju så att de frågar innan att vi tar ner grinden och ger dem en stol 
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utan det är ju mera det här med miljön på IVA som är skrämmande att det är mycket 

apparatur och så klart att de kan reagera på hur närstående ser ut 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att själva dödsbeskedet till närstående var både 

nervöst och obehagligt att lämna. Situationer som ansågs vara försvårande i mötet med 

närstående menade en intensivvårdssjuksköterska kunde vara om de själva genomled egna 

personliga svårigheter.  En deltagare berättade däremot att hon kände en trygghet i 

bemötandet av närstående i dessa situationer. 

 

jag tycker att det är roligt det här med kommunikation eller överhuvudtaget bemötande men 

det kommer med jobbet det är säkert så att man skulle behöva det men jag har aldrig stått i en 

situation där jag inte vetat vad jag ska göra 

 

Det viktiga när beskedet lämnades ansågs vara att skapa en delaktighet med de närstående, så 

att de fick möjlighet att bestämma själva hur de ville ta adjö av sin anhörige, i ensamhet eller i 

närvaro av vårdpersonal. En intensivvårdssjuksköterska underströk vikten av att förbereda de 

närstående på dödstillfället att vara ärlig om dödstillfällets annalkande.  

 

och oftast tycker jag att det känns skönt att man har en rak kommunikation jag tror att det är 

skönt för anhöriga också man hymlar inte om nåt lullull utan att..nu är det…nu ÄR det nära 

slutet 

 

Att se, bekräfta samt bemöta de närstående och anhöriga på ett värdigt sätt  

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de närstående kunde uppvisa ett antal olika 

reaktioner i samband med sorgliga besked och händelser. Däribland att bli mycket ledsna, 

känna ilska och ”stänga av” på grund av att känslostormen blev alltför mycket att hantera för 

tillfället.  

 

folk blir många gånger så chockade att de  

vad ska man säga de stänger av sig själva 

 

En intensivvårdssjuksköterska beskrev hur en närstående blivit så chockad av förlusten av sin 

anhörig att denne blev fryst i sin sorg och hade mycket svårt att gå vidare. Det framkom även 
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att flertalet närstående ställde en mängd frågor i mötet med intensivvårdssjuksköterskorna och 

ville höra sanningen, intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att uttrycka sig 

kortfattat och sakligt för att de närstående inte skulle misstolka informationen.  

 

de hör säkert vad jag säger men det går in där och ut där  

man ska inte säga för mycket de hör men tar inte alltid in 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev även att de närstående kunde reagera olika men att 

vissa blev frågvisa och ville veta allt om det inträffade medan andra genast blev mer praktiska 

och påbörjade att lösa praktiska saker istället. Det kunde handla om att ordna med vilka 

övriga närstående som skulle kontaktas och i vilken ordning, vilken begravningsbyrå som de 

ämnade uppsöka eller att den anhöriges fru skulle komma behöva hjälp med sömnen i form av 

sömntabletter. Intensivvårdssjuksköterskorna menade att det var mycket väsentligt att fånga 

upp dessa närstående som oftast fick en försenad reaktion och betonade vikten av att finnas 

där när denna infann sig. En av intensivvårdssjuksköterskorna hade uppmärksammat att de 

närstående inte vågat ställa frågor och försökte tydliggöra för de närstående att inga frågor var 

oväsentliga eller olägliga. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att de ville finnas till för de 

närstående, lyssna på deras ord och eventuella önskemål och att det i dessa situationer inte 

alltid är viktigt vad som sägs eller utförs som vårdgivare utan att finnas runt omkring. Att se 

efter de närståendes behov – vill de lämnas ifred eller vill de att någon finns där?  

 

man klappar om dem om de ger det tecknet  

men vissa ser man direkt att de vill vara för sig själva 

 

I en sådan här ansträngd och påtagligt dyster situation där någon förlorat sin anhörig plötsligt 

och oväntat ansågs det vara essentiellt att visa närvaro samt ett genuint intresse för de 

närstående och vad de säger och visar önskan om för behov. I dessa möten betonade 

deltagarna att vikten bör läggas på hur intensivvårdssjuksköterskan uttrycker sig, att intresse 

visas och att vederbörande har ögonkontakt. Det ansågs viktigt att motivera de närstående och 

försöka ge dem styrka men samtidigt vara lyhörd och bekräfta deras känslor. 

 

det man kan se är att speciellt män inte ska visa känslor  

och att man även här bekräftar att det är ok att gråta det är inget fel i det liksom 
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Intensivvårdssjuksköterskorna bör bekräfta och framföra att det är ok att vara som de är och 

hur än de närstående uttrycker sin sorg är detta tillåtet. En intensivvårdssjuksköterska beskrev 

att många gånger kunde en sådan simpel fråga som ”hur mår du” eller ”hur orkar du” riva 

många murar och intensivvårdssjuksköterskan släpptes in mer i de närståendes upplevelse. 

Vidare beskrevs att det initiala bemötandet var av stor vikt och redan där kunde en god 

relation och dialog påbörjas mellan de två parterna. Enkla saker så som att vara lugn, låta 

blickarna mötas något längre, inte skynda iväg, visa uppriktighet i form av kort och saklig 

information samt beroende på den närstående ge dem närhet i form av en hand på axeln, en 

kram eller liknande. Detta menade intensivvårdssjuksköterskorna kunde utgöra en god grund 

för ett sunt och minnesvärt möte i en svår situation.  

 

Vidare beskrevs att de närstående uttryckte ett behov av delaktighet på olika sätt. Enligt 

intensivvårdssjuksköterskorna kunde det återspeglas i form av att de närstående ibland ville 

delta i själva omvårdnaden av sin anhörige och önskade ibland att delta i processen med att 

göra i ordning sin anhörige. En viktig aspekt i deltagandet var de närståendes behov av att få 

ta farväl och deltagarna beskrev att detta var definitivt något som uppmuntrades. 

Intensivvårdssjuksköterskorna erbjöd sig att följa med in till den döde, att finnas där och vara 

ett stöd men att även backa undan om situationen föll sig som så. Närstående beskrevs många 

gånger ha svårt för den biten som innefattade att ta farväl och se sin anhörige en sista gång, 

men intensivvårdssjuksköterskorna önskade att de närstående verkligen övervägde noga så att 

de inte ångrade sig i ett senare skede. En intensivvårdssjuksköterska framhöll att det många 

gånger var nyttigt att verkligen ha fått se att deras anhörig var död. 

 

jag försöker så gott det går att de ska gå in… jag går med och finns där jag kanske bara 

gläntar på dörren och de får se man får kanske ta det steg för steg 

 

Att tillgodose de närståendes behov och skapa en förtrolighet genom uppriktig omvårdnad är 

ytterligare företeelser som aktualiserats under intervjuerna. Intensivvårdssjuksköterskorna 

påpekade att omvårdnaden av den avlidne måste fortsätta trots ett dödsbesked, de menade att 

det var viktigt att de närstående fick se att deras anhörige oavlåtligen blev omhändertagen på 

ett respektfullt och värdigt vis. Intensivvårdssjuksköterskorna illustrerade detta med att 

exemplifiera olika åtgärder så som att pyssla om den anhörige i sängen, vända på kuddarna, 
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ordna med täcket och dylikt. Företeelser som dessa gjorde att de närstående upplevde en 

trygghet med vårdgivaren och möjligtvis kunde slappna av något när det såg att deras anhörig 

var i goda händer. Intensivvårdssjuksköterskorna beskrev att omvårdnaden av de närstående 

även krävde praktiska rutiner så som att erbjuda sig att ringa personer om själva dödsbeskedet 

och även i dessa situationer möttes de av olika reaktioner som krävde ett gott bemötande.  

 

I omhändertagandet av de närstående uttryckte alla intensivvårdssjuksköterskorna att de 

närstående inte skulle lämnas ensamma. Även om de inte ville prata för tillfället så var 

närvaron trots allt viktig, att finnas till. Deltagarna framhöll att det var essentiellt att försöka 

skapa en förtrolighet genom att både visa och säga att de fanns där för dem och redo att stötta 

med alla medel som var möjliga.  

 

jag pratar oftast inte så mycket utan berättar att… vad som har hänt kort och koncist ger dem 

inga falska förhoppningar ofta kommer det ”är det sant” 

 ”är han riktigt död” och  ja tyvärr 

 

Att hantera och utveckla sin personliga förmåga i att stödja de närstående 

Denna studie visade att deltagarna ansåg att det var ett krav som intensivvårdssjuksköterska 

att inneha en förmåga till empati, medmänsklighet samt en kunskap att läsa av människor. 

Fortsättningsvis ansåg intensivvårdssjuksköterskorna att detta inte var någonting som kunde 

läras under specialistutbildningens gång, de menade att det var något som individen hade 

inom sig som byggts upp från egna personliga erfarenheter och upplevelser. 

 

det är ju såklart att vi måste kunna vara medicintekniskt duktiga det behöver vi vara och 

kunna veta vad vi ska göra vid hjärtstopp men jag tycker egentligen att bemötandet alltså att 

kunna på ett bra sätt det är ju egentligen vår huvudroll som sköterska 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna underströk vikten med debriefing efter plötslig och oväntad 

död av närstående. Deltagarna berättade att de pratade med de som arbetat under arbetspasset 

beträffande det som hänt och reflekterade kring situationen, men kunde även ta med sig 

situationen hem.  
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men nog har man fått in trauman som dött efter ett tag och då kan man ju behöva prata man 

vill veta vad som hände vad var det som gjorde att det gick som det gick hade man kunnat 

göra något annat  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att det var tillräckligt att reflektera med kollegorna i 

fikarummet. Deltagarna beskrev etikombud och en personlig mentor som ytterligare 

alternativ. Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att de hade mindre behov av debriefing ju 

längre erfarenhet de fick. Deltagarna beskrev att anhörigstudierna och D-uppsatsen varit 

tongivande moment i specialistsjuksköterskeutbildningen. 

 

min D-uppsats och det jag läst vissa av de sakerna fastnar och jag tänker aktivt faktiskt på de 

studierna ibland ja då man ska möta ett barn som är svårt skadat och föräldrarna kommer 

och är jätteoroliga jamen då vet jag att det jag har läst så är detta vad som är viktigast för 

föräldrarna för att de ska känna sig trygga med mig 

 

Vidare berättade deltagarna om olika utomstående stöd som sjukhusen tillhandahöll och det 

rörde sig oftast om präst eller kurator som besökte de närstående på avdelningen och mötte 

dem i sin sorg och tillgodosåg deras behov. Förutom det stöd som 

intensivvårdssjuksköterskorna och deras kollegor gav under vårdtiden så beskrev några 

deltagare att en uppföljning med de närstående ägde rum efter ett par veckor och var rutin på 

deras arbetsplats. De närstående kontaktades efter drygt fyra veckor för att undersöka hur 

deras tid efter vistelsen på intensiven varit, hur deras liv såg ut för närvarande och om de 

närstående önskade återkomma till avdelningen för ett möte. Därmed fick de möjligheten att 

ställa frågor, reda ut saker de undrat över eller bara prata igenom det som inträffat som en del 

i sorgeprocessen. Denna uppföljning beskrev intensivvårdssjuksköterskorna som en mycket 

viktig och givande del i efterförloppet både för de närstående och för personalen på 

intensivvårdsavdelningen. 

 

Intensivvårdssjuksköterskorna berättade att kunskapssökande inom omvårdnad inte var en 

stor del av intensivvårdssjuksköterskans vardag. De beskrev att det istället handlade om 

kunskapssök inom andra områden inom sjukvårdens ramar. Deltagarna ansåg att de inte hade 

tid avsatt för detta under sin arbetsdag och efterfrågade bättre artiklar inom 

intensivvårdssjuksköterskans område samt betonade vikten av krishanteringsutbildning i 
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specialistsjuksköterskeprogrammet. Intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att detta var viktigt 

eftersom vården är i förändring och de närstående ska bli mer delaktiga. Deltagarna köpte och 

läste ibland litteratur skriven av anhöriga eller närstående som belyste upplevelserna i olika 

situationer. Deltagarna gav även exempel på närståendeföreläsningar om upplevelser av 

bemötande inom vården.  

 

jag läser ofta böcker kanske inte så mycket artiklar vetenskapliga utan är det något som 

intresserar mig något självmord eller någon som har försökt att ta piller eller sådant då lånar 

jag eller köper litteratur och så läser jag och fördjupar mig i det och känner hur föräldrar 

har haft det eller anhöriga det gör jag faktiskt 

 

 

Diskussion 

Resultatet av denna studie visade att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det är den 

ansvarige läkarens uppgift att delge närstående dödsbeskedet, och att detta även förväntades 

från de närstående. Detta går att jämföra med (Zaforteza, Gastaldob, de Pedroc, Sa´nchez-

Cuencaa och Lastrad, 2005) som i sin studie menar att intensivvårdssjuksköterskorna inte 

anser att de ansvarar för att ge kritisk information till närstående. De anser att detta var 

läkarens ansvar, och var ett oskrivet avtal mellan professionerna. Engström och Söderberg 

(2007) beskriver att närstående oftast har stort förtroende till läkaren.Enligt Zaforteza et al. 

(2005) bekräftas detta ytterligare genom att de beskriver att intensivvårdssjuksköterskor inte 

betraktar sig tränade nog för att möta närstående i sorg. De upplever svårighet att formulera 

sig i situationen, trots att de anser sig vara de som står närstående närmast. 

Intensivvårdssjuksköterskorna i Zafortezas studie berättar också att närstående anser att de är 

lättare att förstå information som intensivvårdssjuksköterskorna ger eftersom informationen 

var mer anpassad och förklarades i enklare termer jämfört med läkarens information 

(Zaforteza et al., 2005). 

 

Denna studie visade på att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att information till närstående 

i en kritisk situation måste vara rak och ärlig. Zaforteza et al. (2005) beskriver att närståendes 

oro är stor på grund av allvaret i situationen samt även med anledning av den obekanta miljön 

på intensivvårdsavdelningen. Denna oro och stress som de närstående upplever leder enligt 

författaren till att det blir svårt för närstående att koncentrera sig och ta in den information 
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som ges. Det som kan minska stressen är att informera närstående om miljön kring den 

anhörige. Detta i kombination med en rak och tydlig information Detta anses enligt flertalet 

studier minska risken för missuppfattningar och vara en lugnande faktor för anhöriga 

(Zaforteza et al., 2005; Rejnö, Danielson & Berg, 2013). Engström och Söderberg (2007) 

framför i sin studie att information kan både skapa stress och minska stress beroende på vilket 

budskap informatören framför.  Hinkle och Fitzpatrick (2011) menar att raka och ärliga svar 

på närståendes frågor är en av de tre viktigaste behoven närstående har i en kritisk situation. 

Engström och Söderberg (2004) visar i sitt resultat att närstående önskar rak och ärlig 

information även om den var negativ.  

 

Denna studie visade på att det är av vikt att intensivvårdssjuksköterskorna och läkarna 

avsätter tid för närståendesamtalet i en lugn miljö utan distraherande moment. Rejnö et al. 

(2013) visar i sin studie att sjuksköterskorna inte upplever att de känner sig tillräckliga för 

närstående då de har för hög arbetsbelastning med övriga patienter. Engström och Söderberg 

(2007) visar på att intensivvårdssjuksköterskorna upplever skam då de inte kan erbjuda ett 

rum anpassat för behoven de närstående har då de ska ta emot kritisk information. 

Intensivvårdssjuksköterskorna upplever rummen allt för trånga och med dålig avskildhet.  

 

Denna studie visade att det var viktigt att intensivvårdssjuksköterskan närvarade vid läkarens 

närståendesamtal av två orsaker. Den ena orsaken var så att de kunde observera de 

närståendes reaktioner vid beskedet samt för att planera för vidare omvårdnadsåtgärder till de 

närstående beroende på de behov de uttryckte under samtalet. Den andra orsaken var att 

intensivvårdssjuksköterskan skapades möjlighet att repetera samma information med liknande 

ord vid annat tillfälle till de närstående då de efterfrågade detta. Detta liknar också resultatet 

som Engström och Söderberg (2007) får i sin studie som beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskorna vill delta i informationssamtalet. Detta ansågs vara viktigt för 

möjligheten att delge samma information till de närstående som läkaren, men även att det 

sällan skapas möjligheter till det (Engström & Söderberg, 2007). Enligt Zaforteza et al. (2005) 

upplever intensivvårdsjuksköterskorna en oro för att delge felaktig information till de 

närstående och riskerar därmed att bli ifrågasatt av läkaren men även av de närstående.  De 

upplever en rädsla att stöta sig med både läkare och närstående om de deltog i 

informationsgivandet och informationsplaneringen läkaren hade för de närstående (Zaforteza 

et al, 2005). Denna studie visade på att det var vanligt förekommande att närstående behövde 
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upprepad information eftersom de oftast var i chocktillstånd vid första informationstillfället. 

Resultatet i Rejnö et al. (2013) studien bekräftar att anhöriga ofta är i chock vid första 

informationstillfället och behöver längre tid på sig för att ta in informationen som ges.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ansåg att det kändes olustigt att samtala med de 

närstående om dödsbeskedet och menade att det var lättare att möta närstående i sorg om de 

själva upplevt förlust av anhörig. De ansåg sig då lättare kunna sätta sig in i de närståendes 

behov. Fortsättningsvis ansåg deltagarna i denna studie att det var lättare att möta närstående 

om intensivvårdsjuksköterskan hade lång erfarenhet av arbetet. Liknande resultat kan ses i en 

studie av Kent, Anderson och Owens (2012) där deltagarna anser att det var 

erfarenhetsbildande att möta närstående i sorg.  Rejnö et al. (2013) visar att sjuksköterskorna 

bedömer att de inte har tillräckligt med kunskaper i bemötande av närstående och låter hellre 

en mer erfaren kollega informera de närstående (Rejnö et al., 2013; Engström och Söderberg, 

2007). Enligt en studie av Buckley och Andrews (2011) anser majoriteten av deltagarna att de 

har goda kunskaper i närståendes behov. I Studien fick deltagarna uppskatta sin förmåga att 

bedöma närståendes behov på en intensivvårdsavdelning varvid 56, 3 % bedömde den som 

god och 10,4 % som mycket god. 

 

Deltagarna i denna studie ansåg att det var tillfredställande att interagera och stödja 

närstående i sorg, vilket även framkommer i studien av Kent et al. (2012). Fortsättningsvis 

ansåg deltagarna i denna studie att om närstående reagerade med ilska vid 

informationstillfället menade intensivvårdssjuksköterskorna att det var angeläget att tänka på 

hur de kommunicerade med närstående.  Engströms och Söderbergs (2007) resultat visar att 

intensivvårdssjuksköterskorna i deras studie upplever svårighet att möta aggressiva 

närstående. Det upplever framförallt svårigheter att formulera sig då närstående är aggressiva. 

Intensivvårdssjuksköterskorna menar att närståendes reaktioner är kopplade till oro och stress. 

Det enda sättet deltagarna anser sig kunna hantera situationen på är genom ett lugnt och 

behärskat bemötande försöka skapa ett förtroende till närstående (Engström & Söderberg, 

2007).  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ansåg att en försvårande omständighet i mötet 

med de närstående var då intensivvårdssjuksköterskan själv genomgick personliga 

svårigheter. Det finns flera studier som återspeglar detta resultat. Vi har inte lyckats erhålla 
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alla primärkällor för detta ändamål och refererar därav till sekundärkälla som belyser 

sambandet på ett förtjänstfullt sätt. Det framkommer att sjuksköterskans kommunikativa 

förmåga påverkas negativt på grund av personliga upplevelser såsom trötthet, stress och 

personliga problem. Samt att detta leder till negativa upplevelser och knapphändig 

information i bemötandet av de närstående (Björklund & Wiström, 2013, s. 19). 

 

I denna studie ansåg intensivvårdsjuksköterskorna att beskedet till de närstående borde 

innehålla information om miljön omkring den anhörige samt en beskrivning av den anhöriges 

skador så de förbereds på vad de kommer att möta. I studien av Engström och Söderberg 

(2004) framkommer det att de närstående tycker att det är skrämmande att se sin anhörige så 

förändrad och närstående berättar om upplevelserna att mötas av stora öppna sår och 

bäckenfrakturer. Zaforteza et al. (2005) bekräftar också att det är obehagligt för de närstående 

att se sin anhörige med all teknik och att de blev stressade av det.  

 

I denna studies resultat återspeglades studiens tema om att se, bekräfta och bemöta de 

närstående på ett värdigt sätt genom att påvisa att intensivvårdssjuksköterskorna önskade 

skapa en förtrolighet i kontakten med de närstående. Deltagarna i denna studie upplevde 

precis som Engström och Söderberg (2007) beskriver att det var vitalt att skapa en relation till 

de närstående för att känna en ömsesidig närhet. I denna studie framkom att det kan handla 

om att visa intresse när de närstående berättar något, ställer frågor eller bara att finnas där. 

Resultatet kan jämföras med Engströms och Söderbergs studie (2007) där 

intensivvårdssjuksköterskorna framhåller vikten av en samhörighet med de närstående genom 

att visa närvaro och att få dem att känna sig betydelsefulla.  I studien beskriver författarna att 

intensivvårdssjuksköterskorna att då det inte finns någonting mer att göra för den anhörige 

läggs tonvikten på att trösta och finnas där för närstående.  

 

Intensivvårdssjuksköterskorna i denna studie ville även delge att de närstående skulle känna 

sig så pass trygga att de kunde visa sina känslor. En av deltagarna berättade att hon var rätt 

”på” om att de närstående skulle gå in till den döde, ta farväl och erhålla ett ordentligt avsked. 

Detta kunde upplevas som hårt menade sköterskan, men av erfarenhet genom åren så 

upplevde hon att det var en viktig del i sorgeprocessen. Att ta det steg för steg och hela tiden 

vara närvarande som ett stöd var självfallet en del i hur hon genomförde det hela. Detta kan 

jämföras med Bittjebier, Vanoost, Delva, Ferdinande och Frans’ studie (2000) som menar att 
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de viktigaste behoven som närstående uttrycker är information, tröst, stöd, försäkran/visshet 

och närhet. Bloomer, Morphet, O’Connor, Lee och Griffiths (2011) skriver att 

intensivvårdssjuksköterskorna går från att ha fokuserat den mesta tiden av sitt arbete med den 

svårt sjuke patienten, och en mindre del av tiden med de närstående, till att efter ett 

dödsbesked helt behöva byta fokus och därmed lägga sina största insatser på att stötta de 

närstående. Många närstående vet inte hur de ska gå vidare efter att ha förlorat någon och att 

då som intensivvårdssjuksköterska assistera dem i detta och stötta både praktiskt och 

känslomässigt (Bloomer et al., 2001). Deltagarna i denna studie berättade att närstående 

många gånger tappade omdömet och lade energin på fel saker. Intensivvårdssjuksköterskan 

kunde då hjälpa till och balansera upp det hela och vad de närstående skulle prioritera. 

  

Deltagarna i denna studie betonade även behovet av utomstående professionellt stöd i form av 

präst eller kurator. Dessa kunde alltid kontaktas och infann sig för att även de stödja de 

närstående samt även i viss mån intensivvårdssjuksköterskan. Dels genom att denne fick 

avlastning i sitt arbete med de närstående men även om denne behövde någon form av 

ventilering kring de inträffade.  Bloomer et al. (2011) beskriver motsatsen då de upplever en 

viss problematik i kontakten med utomstående professionell hjälp. Det kan vara svårt att nå 

dem vid vissa tidpunkter samt svårt att motivera dessa arbetsgrupper att infinna sig på 

avdelningen om inte starka skäl fanns. Engström och Söderberg (2007) beskriver att 

intensivvårdssjuksköterskan önskar hjälp av andra instanser till exempel sjukhuskyrkan att 

ombesörja djupare diskussioner med närstående.  Engström och Söderberg (2004)  uppvisar i 

sitt resultat att det är viktigt att närstående själva får ta beslut om besök från sjukhuskyrkan 

och inte känner att intensivvårdssjuksköterskan påtvingar dem till något de inte vill endast för 

att intensivvårdssjuksköterskan tycker att det är lämpligt.  

 

Några av deltagarna i denna studie uttryckte en nöjsamhet av den uppföljning som skedde på 

en av intensivvårdsavdelningarna en tid efter dödsfallet, och vikten av det informationsbyte 

som inträffade då, mellan närstående och intensivvårdssjuksköterskorna. Detta var en mycket 

uppskattad och lärorik rutin för båda parter. Engströms och Söderbergs (2007) resultat visar 

att intensivvårdssjuksköterskorna ofta missar uppföljningen med närstående och upplever att 

det skulle kunna hjälpa dem i professionen att förstå hur upplevelserna från intensivvårdstiden 

upplevts av närstående. Engström och Söderberg (2004) visar på att närstående uppskattar 
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uppföljningen på intensivvårdsavdelningen och att de kändes bra att få ett avslut på allt som 

hänt. 

 

Denna studie visade att deltagarna ansåg att det var ett krav som intensivvårdssjuksköterska 

att inneha en förmåga till empati, medmänsklighet, och en kompetens att kunna läsa av 

människor. Det framkom även att intensivvårdssjuksköterskorna ansåg att det var svårt att lära 

sig detta teoretiskt under utbildningen, och menade att det var något som individen hade med 

sig sedan tidigare. Buckley och Andrews (2011) resultat visar på att 67 % av 

intensivvårdssjuksköterskorna i studien anser att de inte fått utbildning i bemötandet av 

närstående och hela 95,8% anser att de behöver mer kunskap i ämnet. Zaforteza et al. (2005) 

belyser att sjuksköterskorna inte anser sig vara tränade i att föra svåra samtal med närstående, 

och att de är medvetna om att vissa sjuksköterskor innehar förmågan att samtala i dessa 

situationer, medan andra inte har det. 

 

I denna studie framkom det att efter en situation där intensivvårdssjuksköterskorna upplevt 

plötslig och oväntad död ansåg de allra flesta att det räckte att samtala med kollegor och 

reflektera tillsammans kring situationen. Det intensivvårdssjuksköterskorna ville tala om var i 

stora drag vad som hänt och om de kunnat göra något på ett annorlunda sätt. I en studie av 

Kent et al. (2012) beskriver deltagarna att de efter en situation med plötslig och oväntad död i 

första hand samtalade med en vän inom sjukvården i andra hand med en äldre kollega och i 

tredje hand med sin partner hemma. Debriefing med kollegor och/eller andra typer av 

kollegiala gester som bekräftade sjuksköterskans upplevelse av situationen var uppskattat 

(Kent et al., 2012). Scott beskriver även att verksamhetschefen regelbundet bör erbjuda sin 

personal vägledning i att bemöta närstående i dessa situationer (Scott, 2013, s. 36-39). 

 

Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en semistrukturerad intervjustudie med en kvalitativ design. 

Syftet var att beskriva intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter i bemötandet av närstående 

vid plötslig och oväntad död av anhörig på en intensivvårdsavdelning. Kvale och Brinkmann 

(2009, s. 17-19) beskriver att den kvalitativa forskningsintervjun önskar förståelse utifrån 

deltagarnas synvinkel och genomförs med dessa personer som upplever det fenomen som ska 

undersökas (Kvale och Brinkmann, 2009, 17-19). Alla deltagare i denna studie var 

specialistutbildade intensivvårdssjuksköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet. Både 
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män och kvinnor tillfrågades, det vill säga hela arbetsgruppen, via ett informationsbrev men 

endast kvinnor svarade ja. Kvinnorna var mellan 35-60 år. Forskarna tror inte att resultatet 

sett annorlunda ut om män också deltagit så resultatet var så pass likvärdigt utifrån de åtta 

intervjuer som utfördes. Men forskarna är medvetna om att detta kan ha varit en brist. Dalen 

(2007, s. 56) menar att forskarna bör ha insikt om det fenomen som skall undersökas likväl 

som en kompetens angående ämnet. Detta för att kunna påvisa essentiella variationer och 

nyanser i det aktuella forskningsfenomenet (Dalen, 2007, s. 56). Enligt Polit och Beck (2012, 

s. 515-516) undviker forskarna urvalsfel om urvalet omfattas av en likartad grupp. Antalet 

deltagare är inte väsentligt utan kvalitén på det insamlade materialet är centralt (Polit & Beck, 

2012, s. 515-516). 

 

I denna studie använde vi oss av en intervjuguide som inspirerades av Scott (2013) och Polit 

och Beck (2012, s. 537) menar att en sådan säkerställer att samma forskningsområde täcks vid 

varje enskild intervju. En intervjuguide öppnar upp för att adekvata frågor ställs och ger 

deltagarna frihet att fritt kunna beskriva sina erfarenheter kring fenomenet. Dessutom har 

forskarna en bra mall att utgå från och ta till om deltagarna inte håller sig till ämnet (Polit och 

Beck, 2012, s. 537). Intervjuerna upplevdes som mycket innehållsrika och mycket vital 

information samlades in och ansågs besvara denna studies syfte väl. Intervjuerna varade 

mellan 30-45 minuter och upplevdes som avslappnade, inga pauser var nödvändiga. Detta 

togs självfallet i beaktning och informerades om innan intervjun men inget behov fanns. 

 

För att tolka och analysera de inspelade och sedan transkriberade intervjuerna valde forskarna 

att inspireras av Graneheim och Lundman (2004) väl beskrivna innehållsanalys.  Författarna i 

denna studie arbetade fram meningsbärande enheter, subkategorier, huvudkategorier och 

slutligen utformades teman. Graneheim och Lundman (2004, s. 110) beskriver att 

trovärdigheten i en studie bör kunna mätas enligt tre begrepp: tillförlitilighet, överförbarhet 

samt pålitlighet. Författarna menar att tillförlitligheten av studien bland annat beror på hur 

pass väl kategorier och teman täcker den insamlade data. För att ytterligare öka trovärdigheten 

i resultatet belystes utvalda delar med citat från deltagarna. Graneheim och Lundman (2004, s. 

110) menar att detta förstärker trovärdigheten i resultatet. Fortsättningsvis belyser författarna 

att söka medhåll med hjälp av utomstående forskning ytterligare ökar trovärdigheten av det 

analyserade materialet (Graneheim & Lundman, 2004, s. 110). Även detta har utförts i denna 
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studie. Här bör forskarna också ta i beaktning att studien skall kunna utföras igen och erhålla 

samma resultat, överförbarhet. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004, s. 109-110) bör forskarna vara noga med att bibehålla 

fokus och iaktta försiktighet vid analysen så att inte viktigt insamlat material går förlorat eller 

ändras till sitt kontext. Vid analysprocessen i denna studie utfördes enskilda och gemensamma 

reflektioner samt diskussioner forskarna sinsemellan för att så grundligt som möjligt granska 

materialet och varsamt fortskrida i processen och därmed värna om studiens pålitlighet. 

Forskarna erhöll vägledning från en handledare Luleå tekniska universitet och även ett 

analysseminarium genomfördes. 

 

Konklusion och implikation 

Resultatet visar att intensivvårdssjuksköterskorna önskar skapa ett förtroende i bemötandet av 

närstående samt att skapa de främsta förutsättningarna för en god kunskapsutveckling inom 

sin yrkeskompetens. Deltagarna förstod vikten av att skapa en god kommunikation med de 

närstående men även att se, bekräfta och bemöta de närstående och anhöriga på ett värdigt sätt 

var essentiellt. Slutligen berättade intensivvårdssjuksköterskorna att det var viktigt att hantera 

och utveckla ett sunt arbetssätt i att stödja de närstående och att informationsbehovet är stort 

hos dem. Trots redan stora insatser av intensivvårdssjuksköterskorna förstod de att utökad 

kunskap kring ämnet vore mycket värdefullt. Framtida forskning kring detta behöver bedrivas 

och strategier bör kontinuerligt utvecklas för att täcka de närståendes dessa behov. 
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     Bilaga 1 

Luleå tekniska universitet    

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om genomförande och förmedlande av deltagande till intervjustudie 

 

En av de svåraste uppgifterna inom sjukvården är omhändertagandet av närstående som 

hastigt och oväntat förlorat en anhörig. Situationen som den närstående upplevt kan vara 

mycket traumatisk och stressfylld. Vårdpersonal upplever det ofta svårt att möta 

familjemedlemmar i sorg. Syftet med denna studie är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av bemötandet till närstående vid plötslig och 

oväntad död av anhörig. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig om tillåtelse att få genomföra denna studie vid 

din enhet samt att vara oss behjälplig att vidareförmedla vår förfrågan till 

intensivvårdsköterskor med minst två års arbetslivserfarenhet på en intensivvårdsavdelning 

om deltagande i en intervju.  

 

De som önskar att delta lämnar sitt informerade samtycke i bifogat svarskuvert inom 7 dagar, 

detta kuvert kommer vi att hämta. Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan att de behöver ange något skäl. 

 

Vi beräknar att intervjun tar cirka 45 minuter och den kommer att ske på arbetsplatsen i 

lämpligt avskilt rum. 

Intervjun kommer att spelas in på band skrivas ut ordagrant för att sedan analyseras och 

sammanställas i ett examensarbete. Allt inspelat material behandlas konfidentiellt och ingen 

ska kunna identifiera de som deltar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Härmed godkänner jag att ovanstående studie får genomföras  

vid……………………………………… samt att verksamheten tar ansvar över personalen 

och dess deltagande i studien. 

Namn: ………………………………………. 

Befattning: ………………………………… 

Underskrift: ……………………………………….. 

Åsa Nilsson-Carlsson (Luleå) 

Leg ssk/IVA-student 

076-33 779 27 

nilasa-8@student.ltu.se 

Ingela Järestedt (Uppsala) 

Leg ssk/IVA-student 

070-65 205 31 

ingjre-3@student.ltu.se 

Lisa Skär 

Bitr professor i omvårdnad  

Institutionen för hälsovetenskap, LTU 

lisa.skar@ltu.se 

mailto:nilasa-8@student.ltu.se
mailto:ingjre-3@student.ltu.se
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      Bilaga 2 

 

 

Luleå tekniska universitet 

Institutionen för hälsovetenskap 

Avdelningen för omvårdnad 

 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie 

 

En av de svåraste uppgifterna inom sjukvården är omhändertagandet av närstående som 

hastigt och oväntat förlorat en anhörig. Situationen som den närstående upplevt kan vara 

mycket traumatisk och stressfylld. Vårdpersonal upplever det ofta svårt att möta 

familjemedlemmar i sorg. Syftet med denna studie är att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskans erfarenheter av bemötandet till närstående vid plötslig och 

oväntad död av anhörig. 

 

Vi vill med detta informationsbrev fråga dig som arbetat på en intensivvårdsavdelning i minst 

två år om deltagande i en intervju.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan att du behöver ange något 

skäl. Vi beräknar att intervjun tar cirka 45 minuter och den kommer att ske på arbetsplatsen i 

lämpligt avskilt rum. Intervjun kommer att spelas in på band skrivas ut ordagrant för att sedan 

analyseras och sammanställas i en rapport. Allt inspelat material behandlas konfidentiellt och 

ingen ska kunna identifiera de som deltar. Om du önskar delta skicka då svarstalongen i 

bifogat förfrankerat kuvert inom 7 dagar.  

 

Vid frågor, kontakta gärna någon av oss eller vår handledare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Åsa Nilsson-Carlsson (Luleå) 

Leg ssk/IVA-student 

076-33 779 27 

nilasa-8@student.ltu.se 

Ingela Järestedt (Uppsala) 

Leg ssk/IVA-student 

070-65 205 31 

ingjre-3@student.ltu.se 

Lisa Skär 

Bitr professor i omvårdnad  

Institutionen för hälsovetenskap, LTU 

lisa.skar@ltu.se 

mailto:nilasa-8@student.ltu.se
mailto:ingjre-3@student.ltu.se
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Bilaga 3 

      

 

 

Svarstalong 

 

Jag har tagit del av informationen om studiens upplägg och syfte och jag är medveten om att 

jag kan avbryta mitt deltagande när som helst under studiens gång utan att behöva uppge en 

anledning. 

 

 

 

 

( )Ja tack jag önskar delta i studien 

 

( )Jag vill erhålla ytterligare information, och önskar därför bli uppringd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namn:________________________________________________________ 

 

Telefonnummer:________________________________________________ 

 

E-post:________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Lägg svarstalongen i det bifogade svarskuvertet. 

 

 

Tack för visat intresse, vänlig hälsning 

 

Åsa Nilsson-Carlsson & Ingela Järestedt 
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Intervjuguide 

 

Berätta om en situation där du mött en närstående som oväntat förlorat en anhörig. 

 

Berätta hur du gör för att ta reda på hur mycket den närstående redan vet om situationen. 

 

Redogör för vad du säger till den närstående. 

 

Ge exempel på hur du beklagar sorgen. 

 

Berätta vad du möter för reaktioner hos den närstående. 

 

Beskriv hur du bemöter den närståendes reaktion. 

 

Berätta om vilka omvårdnadsbehov den närstående uttrycker. 

 

Redogör för vad du gör för att tillgodose omvårdnadsbehoven. 

 

Berätta om du anser att du saknar något i din utbildning som kunde stötta dig i dessa 

situationer. 

 

Förklara hur du bearbetar en sådan här situation efteråt. 

 

Berätta hur du håller dig uppdaterad kring din roll och ditt bemötande i dessa situationer (till  

exempel via utbildning på arbetsplatsen, debriefing med kollegor, regelbundet läsa riktlinjer 

eller liknande) 

 

 

För att skapa en slutgiltig intervjuguide kommer följdfrågor att ställas utöver de 

grundläggande frågorna. Dessa kan vara: kan du exempel på, kan du utveckla detta, kan du 

berätta mer och liknande frågor som kan fördjupa de intervjuade personernas svar. 
 

 

 

 

 

 


