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Abstrakt 

Sjuksköterskans ansvarsområde är stort och slutar inte då en patient avlider utan det 

inkluderar även omsorg om efterlevande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att möta efterlevande vid dödsfall inom slutenvården. Den 

metod som använts för att nå syftet var kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

Litteratursökningen genomfördes i två databaser samt kompletterades med manuell sökning. 

Avgränsningar som tidsbegränsning, språk och ålder gjordes och 14 artiklar, som höll 

tillräcklig kvalité, inkluderades i analysen. Analys resulterade i fyra kategorier; att bli 

känslomässigt påverkad, att arbetsmiljön påverkar, att vara oförberedd samt att vara 

professionell. Sjuksköterskor upplevde att bemöta efterlevande var en av de svåraste uppgifter 

de mötte i sin profession och olika åsikter om hur man är professionell i mötet framkom. Brist 

på tid och plats påverkade möjligheten till ett omsorgsfullt bemötande liksom känslan av att 

vara oförberedd och inte veta vad de skall göra. Slutsatsen var att det är viktigt att 

sjuksköterskan är påläst om vad som hänt med den avlidne och har tid avsatt för att kunna 

bemöta efterlevande. Det är även av vikt att närvara och delta i situationen för att kunna bygga 

upp sin erfarenhet och kunskap om att bemöta efterlevande. För att stärka sjuksköterskan i sin 

roll i mötet med efterlevande kan handledning och att samtala om det som händer vara bra 

hjälpmedel. Även att besitta kunskap om vilka reaktioner som kan uppstå vid dödsfall kan 

inge trygghet hos sjuksköterskan. Vidare forskning inom detta område är nödvändigt för att 

ytterligare belysa komplexiteten i denna situation och vilka behov som finns hos 

sjuksköterskorna, för att styrka och stödja dem på bästa sätt. 
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I Sverige dör det omkring 90 000 personer totalt per år (Socialstyrelsen, 2017). Enligt Shariff, 

Olson, Santos Salas och Cranley (2017) har upplevelsen av att dö och döden förändrats genom 

historien från att vara en naturlig process till att vara ett inkräktande på livet och något som 

blir allt svårare att acceptera. Förlusten av en närstående är bland den mest känslomässiga 

upplevelsen människor erfar och en stor orsak till stress (Buckley et al., 2015). Förvarning, 

förväntning och sättet en person dött på påverkar efterlevandes förmåga att bearbeta förlusten 

och sorgen som kommer med den (Buckley et al., 2015). En studie av Maciejewski, Zhang, 

Block och Prigerson (2007) visade att vid ett dödsfall som ansågs vara naturligt, vid 

exempelvis ålderdom eller långvarig sjukdom, var nivån av acceptans hög hos de efterlevande. 

Vid de traumatiska och oväntade dödsfallen var däremot nivån av acceptans signifikant lägre 

och sorgebearbetningen komplicerad. Även Miyabayashi och Yasudas (2007) studie visade att 

vid ett oväntat dödsfall blev reaktionerna starkare och mer långvariga än vid ett väntat 

dödsfall. Studien visade även att reaktionerna och känslorna hos efterlevande skilde sig 

signifikant vid dödsfall orsakade av suicid än av andra orsaker, och kunde därmed inte 

jämföras.  

 

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården 

vid dödsfall (HSLF-FS 2015:15) ska vårdpersonal ha god kännedom om de olika slags 

reaktioner som kan förekomma vid dödsfall. Dessa reaktioner kan vara bland annat 

krisreaktioner, lidande eller sorgereaktioner. Krisreaktioner är väldigt olika och känslorna kan 

variera kraftigt mellan individer. Känslor som skuld, skam, nedstämdhet, sorg, vrede, rädsla 

och ångest är vanligt (Skärsäter, 2014). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 210:659, kap 6, §8) 

ska närstående visas omtanke och hänsyn då en patient avlider. Detta innebär att 

sjuksköterskans ansvarsområde inte avslutas när en patient avlider utan det inkluderar även 

omsorg av de efterlevande efter att de mottagit ett besked om dödsfall.  Att som sjuksköterska 
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besitta kunskap om hur ett dödsfall kan upplevas av efterlevande och vilka reaktioner som kan 

framträda är av stor vikt för att kunna erbjuda stöd anpassad efter de individuella behoven och. 

Om vårdpersonalen saknar kunskap om hur man bemöter efterlevande i sorgen och 

krissituationer som de befinner sig i, kan det leda till undvikande och efterlevande får inte det 

stöd och den hjälp de behöver (Wright & Hogan, 2008).  

 

Cullbergs (2006) kristeori delar in krisens förlopp i fyra faser. I chockfasen, som är den första, 

reagerar personen på det chockartade beskedet och känslor som ilska, förtvivlan, tomhet och 

overklighet är vanliga. Reaktionsfasen är andra fasen, då kan personen börja ta in det som hänt 

och denne kan bearbeta och hantera känslorna som uppstår. I den tredje fasen, 

bearbetningsfasen, börjar livet återgå till nuet. Denna fas innebär att personen börjar bearbeta 

det som hänt och samtalar om det för att bearbeta det. Nyorienteringsfasen är den sista och 

personer i denna fas börjar integrera mer och mer i det sociala livet igen och kan se an 

framtiden. När ett dödsfall sker kan personer reagera i likhet med Cullbergs kristeori (2006, s. 

143), där sjuksköterskan initialt möter de två första faserna, chock- och reaktionsfasen, vilka 

tillsammans benämns den akuta fasen. Det är viktigt som sjuksköterska att ha förståelse och 

insikt i dessa naturliga förlopp (Raymond, Lee & Bloomer, 2016). Sjuksköterskans uppgift 

enligt Cullberg (2006, s. 121) är inte att medicinskt behandla efterlevande i en kris utan 

naturligt låta de gå vidare i faserna och i slutändan erhålla en självförståelse. Information som 

ges under den akuta fasen kommer efterlevande sällan ihåg och det kan vara svårt att hantera 

händelsen och acceptera vad som hänt. Det viktiga som sjuksköterska i denna fas är att vara 

närvarande och lyssna till personen (Cullberg, 2006, s. 144). 

 

Även begreppet lidande är starkt kopplat med förlust och kallas “ett svar på förlust” då det är 

kopplat till livsavgörande händelser (Rehnsfeldt, 2014, s. 63–64). Morse (2001) talar om två 

olika lidanden, uthärdande och känslomässigt lidande. Uthärdande innebär att personen håller 

känslorna inom sig och ofta försöker fylla tankarna med annat, medan emotionellt lidande 

innebär att personen vill prata om det som hänt och närvaron av andra människor är viktig 

(Morse, 2001). Lidande kan uppfattas som ett pendlande mellan de olika tillstånden där lite 

information tas in och små bitar accepteras i sänder och förlusten blir mer hanterbar för den 

lidande. Sjuksköterskan ska lindra och stötta människan genom lidandet samt främja hälsa. 

Omvårdnaden kräver lyhördhet för var i sorgeprocessen den lidande människan befinner sig 

(Morse, 2001). 
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Sorgen har många ansikten och man vet inte alltid vad man möter, men det är en process 

människor som erfar en förlust går igenom (Skärsäter, 2014, s. 157-158) och det viktiga är att 

sjuksköterskan förstår processens gång och olika delar. Shariff et al. (2017) definierar stöd vid 

förlust som att stanna med efterlevande när de får ett dödsbesked, att svara på frågor de kan 

ha, lyssna då de uttrycker sina känslor, tillhandahålla känslomässigt stöd och att närvara om de 

väljer att se den avlidnes kropp. Kent och McDowell (2004) nämner att personer som tagit 

emot dödsbesked av vårdpersonal som varit ovana och oerfarna samt oberörda då de lämnat 

beskedet har fått en ändrad syn på döden. Detta har påverkat deras sorgearbete negativt då 

efterlevande upplevde dödsfallet mer förödande och svårt att förstå. Studier har visat att 

efterlevande uppskattat när den som lämnat beskedet visat känslor, vilket har uppfattats som 

att personen verkligen brytt sig och blivit berörd av situationen (Kent & McDowell, 2004). 

 

Ansvarig läkare ska lämna ett dödsbesked till efterlevande men en sjuksköterska bör alltid 

vara närvarande, detta för att omvårdnaden som efterlevande ofta behöver efteråt faller under 

sjuksköterskans ansvarsområde och kompetens (Rassin, Dado & Avraham, 2013). Frekventa 

möten med döda och döende personer, tillsammans med de komplexa känslorna som är 

involverade, gör att sjuksköterskor blir fysiskt, psykiskt och känslomässigt påverkade vilket 

kan påverka sjuksköterskans hälsa och mående negativt (Shariff et al., 2017). Medvetenhet om 

de faktorer som påverkar sjuksköterskans reaktion vid ett dödsfall är nödvändigt vid 

utformning av utbildningar och organisatoriska policyer. Det är även nödvändigt för att kunna 

tillgodose tillhandahållandet av tillräckliga resurser för att sjuksköterskor ska kunna utveckla 

effektiva copingstrategier vid omvårdnad av efterlevande (Shariff et al., 2017). För att som 

sjuksköterskor kunna ge stöd i en sådan situation på bästa möjliga sätt som gynnar de 

efterlevande anser vi att en viss förväntning och förberedelse kan underlätta situationen och 

göra den mer hanterbar. Denna förväntning och förberedelse tror vi sjuksköterskor kan få 

genom insikt och kunskap om hur det kan upplevas och kännas för andra samt genom 

sjuksköterskors tidigare erfarenheter av situationen. Syftet med denna litteraturstudie var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta efterlevande vid dödsfall inom slutenvården. 
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Metod 

Då syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser, valdes 

kvalitativ innehållsanalys, med induktiv ansats enligt Elo och Kyngäs (2008), som lämplig 

metod. En kvalitativ metod är lämplig när syftet är att studera personers subjektiva 

erfarenheter för att skapa förståelse och insikt om dem (Henricson & Billhult, 2017, s. 111–

112).  

 

Litteratursökning 

De databaser som användes i denna litteraturstudie var CINAHL och PubMed. CINAHL är 

inriktad på omvårdnadsvetenskapliga verk och PubMed är inriktad på medicinsk litteratur 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 80 - 81), och därför ansåg vi att dessa var relevanta 

databaser för denna litteraturstudie. Sökningar i dessa har även kompletterats med en manuell 

sökning. Sökningen i databaserna genomfördes systematiskt med sökorden family, relatives, 

loved ones, death, dying, nurs*, experience, end of life care. Dessa sökord har kombinerats 

med hjälp av de booleska termerna AND och OR för att säkerställa att så många relevanta 

artiklar som möjligt inkluderas i denna litteraturstudie.  AND används för att binda samman 

och kombinera sökord, OR används för att inkludera fler termer i samma sökning. Detta gör 

sökningen bredare och ökar sensitiviteten (Willman et al., 2011, s. 72 - 74). Avgränsningar 

som använts vid sökningarna är engelskt språk, vuxna samt publiceringsår från 2000 och 

framåt. Inklusionskriterier är slutenvård och artiklar med en kvalitativ metod. 

Exklusionskriterier är avlidna som är barn (under 18 år) och dödsfall orsakade av suicid.  
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta efterlevande vid dödsfall inom 

slutenvården. 

CINAHL 2018.02.02 Begränsningar: English, 2000–2018, All adult 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

FT 

Family 

Relatives 

Loved ones 

Death 

Nurs* 

Experience 

S1 OR S2 OR S3 

S7 AND S4 AND S5 

S9** 

S9 AND S6 

S10** 

181 373 

80 436 

2 105 

104 340 

682 546 

185 948 

254 201 

3 964 

1 165 

1 180 

389 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

2 

*) FT- Fritextsökning, * - Trunkering, ** - Med begränsningar 
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning 

Syftet med sökning: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta efterlevande vid dödsfall inom 

slutenvården. 

PubMed 2018.02.22 Begränsningar: English, 2000–2018, All adult 

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

10 

11 

 

12 

MSH 

FT 

FT 

MSH 

FT 

FT 

FT 

FT 

 

Family 

Family 

Relatives 

Death 

Death 

Dying 

Nurs* 

End of life care 

S1 AND S3 AND S4 AND 

S6 AND S7 

S9** 

S2 AND S5 AND S7 AND 

S8 

S11** 

283 690 

1 128 954 

1 156 729 

136 675 

748 419 

31 092 

865 852 

73 840 

185 

 

51 

2 343 

  

782 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

  

 4 

MSH - Mesh termer i databasen PubMed, FT - fritextsökning, *-Trunkering, **- Med begränsningar 

Av den manuella sökningen inkluderades en artikel till analysen (Stayt, 2006). 

 

Kvalitetsgranskning  

Samtliga artiklar som inkluderats i analysen har kvalitetsgranskats enligt bedömningsprotokoll 

av Willman et al. (2011, s. 171–176). Kriterierna som granskats var problemformuleringen, 

kontext, urvalet och beskrivning av deltagarna, etiskt resonemang, metod och datainsamling, 

dataanalys samt resultatet. Varje artikel fick 1 poäng för varje positivt svar och 0 poäng för 

varje negativt svar. Relaterat till varje artikels totala poängsumma har de betygsatts som låg 

(60–69% positiva svar), medel (70–79% positiva svar) eller hög (80–100% positiva svar).  
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Tabell 3. Översikt av ingående artiklar i analysen (n=13) 

Författare 

År 

Land 

Typ av studie Antal 

deltagare 

Metod Datainsamling/ 

analys 

Huvudfynd Kvalitet 

 

Anderson, Kent & 

Owens 

(2014) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ                 20 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk analys 

Sjuksköterskorna upplevde 

de efterlevande som en 

stor utmaning i arbetet och 

kände sig otillräckligt 

förberedda och hjälplösa. 

 Hög 

Bloomer, Morphet, 

O’Connor, Lee & 

Griffiths 

(2012) 

Australien 

Kvalitativ Framgår ej Gruppintervjuer/Tematisk 

analys 

Sjuksköterskorna 

identifierade tid, plats, 

närvaro och kultur som 

faktorer som påverkar 

mötet med efterlevande. 

Medel 

Mak, Chiang & Chui 

(2013) 

Kina 

Kvalitativ 15 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk analys 

Sjuksköterskorna upplevde 

sig otillräckliga och kände 

en både fysisk och psykisk 

tyngd i sin yrkesroll. Att ta 

hand om efterlevande 

upplevdes som en stor 

utmaning. 

Hög 

Ong, Ting & Chow 

(2018) 

Kina 

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk analys 

Sjuksköterskorna blev 

emotionellt påverkade av 

att möta efterlevande vid 

dödsfall och olika faktorer 

som inverkade kunde 

underlätta och försvåra 

mötet. 

 Hög 

Rejnö, Danielson & 

von Post 

(2013) 

Sverige 

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 

intervjuer/Gadamer 

hermeneutisk analys 

Tidsbrist innebar att 

sjuksköterskorna upplevde 

sig ej ge tillräckligt stöd 

till efterlevande. De 

upplevde inre konflikter 

och etiska dilemman i den 

krävande situationen. 

Hög 

Socorro, Tolson & 

Flemming 

(2000) 

Spanien 

Kvalitativ 7 Semi-strukturerade 

intervjuer/Hermeneutisk- 

Fenomenologisk analys 

Samtliga sjuksköterskor 

blev emotionellt påverkade 

av deras erfarenheter att 

möta efterlevande vid 

dödsfall. 

Hög 

Bloomer & 

O’Connor 

(2012) 

Australien 

Kvalitativ Framgår ej Gruppintervjuer/Induktiv 

innehållsanalys 

Arbetsmiljön upplevdes ha 

stor inverkan på vården 

sjuksköterskorna kände att 

de kunde ge och de 

efterlevande ansågs vara 

en viktig men utmanande 

del av arbetet. 

 Medel 
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Författare                 Typ av studie   Antal   Metod Datainsamling/    Huvudfynd                                        Kvalitet 

År                                                       deltagare   analys 

Land 

 

 

Chan, Lee & Chan 

(2012) 

Kina 

Kvalitativ 15 Semi-strukturerade 

intervjuer/ Grounded 

theory 

Sjuksköterskorna kände sig 

otillräckligt förberedda, hjälplösa och 

frustrerade över situationen då de vill 

ge stöd till efterlevande men olika 

faktorer påverkar den möjligheten. 

Hög 

Funk, Peters & 

Roger 

(2017) 

Kanada 

Kvalitativ 13 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Arbetsmiljön upplevdes ha en stor 

inverkan på sjuksköterskans möte 

med de efterlevande och olika åsikter 

kring att visa sig emotionellt 

påverkad framkom. 

 Hög 

Hogan, Fothergill-

Bourbonnais, 

Brajtman, Philips & 

Wilson 

(2015) 

Kanada 

Kvalitativ 5 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Sjuksköterskorna upplevde att 

arbetsmiljön påverkade möjligheten 

att ge god omvårdnad till 

efterlevande. Plötslig förlust ansågs 

vara en speciellt utmanande situation. 

Hög 

 

Stayt 

(2006) 

England 

Kvalitativ 12 Fenomenologiska 

intervjuer/Narrativ 

dataanalys 

Sjuksköterskorna upplevde 

att efterlevande hade behov 

av mer omsorg än de kunde 

erbjuda och de beskrev 

vikten av att behålla en 

professionell relation till 

dem. 

    Medel 

Stayt 

(2008) 

England 

Kvalitativ 12 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tolkande 

fenomenologisk datanalys 

Sjuksköterskorna upplevde 

flertal känslor och stort 

engagemang i mötet med 

efterlevande och blev 

emotionellt påverkade av 

situationen. 

    Hög 

Walker & Deacon 

(2015) 

England 

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Sjuksköterskorna ville stödja 

och ta sig tid för de 

efterlevande vid sorg men de 

upplevde en otillräcklighet 

och kände sig inte bekväma i 

situationen. 

     Hög 

 

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen med manifesta ansats genomfördes enligt metodartikeln av 

Elo och Kyngäs (2008). Att enbart det manifesta (synliga/uppenbara) innehållet analyserats 

innebar att materialet har tolkats så lite som möjligt. Målet med en innehållsanalys är en 

grundlig, opartisk och replikerbar tolkning och slutsats av data med syfte att tillföra kunskap, 
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ge nya insikter, sammanställa kunskap och skapa praktiska guider (Elo & Kyngäs, 2008). 

Analysen påbörjades genom att samtliga artiklar lästes igenom ett flertal gånger då inga 

insikter eller teorier kan framkomma ur datan om inte läsaren är helt införstådd i den (Polit & 

Beck, 2017, s. 531). När en helhet av materialet var erhållen valdes analysenheter ut. Dessa 

har definierats som ord, meningar eller paragrafer som innehåller aspekter relaterade till 

varandra genom dess innehåll eller kontext (Elo & Kyngäs, 2008). Detta steg gjorde vi initialt 

var för sig och sedan diskuterades likheter och olikheter som framkom. När analysenheterna 

valts ut numrerades de för att tydliggöra vilken artikel de var hämtade från. Samtliga 

analysenheter översattes till svenska. 

 

I nästa steg valde vi att kondensera textenheterna innan kategoriseringen påbörjades. 

Kondensering innebär att korta ner texten utan att förlora kärnan i innehållet och för att 

säkerställa detta jämförde vi kondenseringen med den oarbetade analysenheten kontinuerligt. 

På detta sätt kunde vi även kontrollera att inget nytt, genom egna tolkningar, som inte 

framkommer i enheten läggs till. Sedan grupperades enheterna i kategorier beroende på vilken 

upplevelse som beskrevs. I nästa steg slogs kategorier som liknade eller berörde varandra ihop 

till större kategorier i syfte att minska antalet. Dessa kategorier ska inkludera samtliga 

aspekter av texten och sedan grupperas under större huvudkategorier, genom tolkning av det 

som lästs (Elo & Kyngäs, 2008). Denna process pågick så långt som möjligt och resulterade 

slutligen i fyra huvudkategorier (tabell 4). 
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Resultat 

Resultatet presenteras nedan under respektive kategori och citat används för att styrka 

innehållet i kategorierna. 

 

Tabell 4. Översikt av kategorier (n=4) 

 

Kategorier 

 

Att bli känslomässigt berörd av mötet med efterlevande 

Att arbetsmiljön påverkar mötet med efterlevande 

Att känna sig oförberedd inför mötet med efterlevande 

Att vara professionell i mötet med efterlevande 

   

Att bli känslomässigt berörd av mötet med efterlevande 

I samtliga studier berättade sjuksköterskor att de blir känslomässigt påverkade när de möter 

efterlevande vid ett dödsfall. Hogan, Fothergill Buorbonnais, Brajtman, Philips och Wilson 

(2015) rapporterade att samtliga sjuksköterskor i studien ansåg att det ingår i arbetet att ta 

hand om personer som dör. Men att ta hand om efterlevande och att vittna deras intensiva och 

råa sorg ansågs vara en av de svåraste utmaningarna sjuksköterskor mötte inom sin profession 

(Bloomer & O’Connor, 2012; Funk, Peters & Roger, 2017; Hogan et al., 2015). 

Sjuksköterskor upplevde det som positivt när de kände att deras arbete var viktigt, att de 

gjorde skillnad och hjälpte de efterlevande igenom den svåra situationen (Socorro, Tolson & 

Flemming, 2000). Efterlevande kunde många gånger projicera sina känslor på sjuksköterskor 

och ifrågasätta deras arbete (Chan, Lee & Chan, 2012), sjuksköterskor kunde även skuldsättas 

av efterlevande för den avlidnes död men samtliga upplevde det som förståeligt och något 

man lärde sig att inte ta personligt (Mak, Chiang & Chui, 2013).  

 

Sjuksköterskor upplevde det svårt att bistå med emotionellt stöd och känslor som beskrevs i 

mötet var rädsla, sorg och lättnad (Bloomer, Morphet, O’Connor, Lee & Griffiths, 2012; Ong, 

Ting & Chow, 2018; Socorro et al., 2000). Många olika faktorer inverkade på hur påverkade 

sjuksköterskor upplevde sig bli vid mötet med efterlevande. När dödsfallen var väntade och 
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drabbade en äldre person ansågs det mer naturligt än plötsliga dödsfall som drabbade yngre 

personer, detta påverkade även hur nära sjuksköterskors relation till efterlevande var och 

intensiteten på deras reaktioner (Mak et al, 2013; Socorro et al, 2000; Walker & Deacon, 

2015). Sjuksköterskor hade upplevt en rad olika reaktioner från efterlevande, somliga svårare 

att möta än andra (Walker & Deacon, 2015). 

  

“I wouldn’t say there’s a set reaction. I’ve literally had laughing … to hysterics … 

screaming … blame … every range of emotions” (Walker & Deacon, 2015, s.42). 

  

“The mother and father attacked each other . . . physically attacked each other in the 

relatives’ room . . . that was quite shocking to see . . .” (Walker & Deacon, 2015, 

s.42). 

 

Vissa sjuksköterskor ansåg att de blivit vana och påverkades mindre i mötet men att inte 

känna något alls var inte eftersträvsamt och användes som ett mått på om man fortfarande var 

lämplig för jobbet (Ong et al., 2018). Sjuksköterskor beskrev att när de såg de efterlevande 

och deras reaktioner på dödsfallet insåg de verkligen vilken betydelse denna person haft för 

dem. Det var en patient för dem men en stor förlust för någon annan (Hogan et al., 2015). 

Sjuksköterskor beskrev att de delade sorgen med efterlevande och många blev starkt 

känslomässigt påverkade av situationen. En känsla av hjälplöshet, för att de inte kunde lindra 

situationen, beskrevs (Hogan et al., 2015).  

 

You see this woman and she's just falling to the floor and uncontrollably crying and 

devastated and rightfully so… and you can't say I understand or it will be okay 

because it's not going to be okay and at that time, you just cry with her (Hogan et al., 

2015, s.209). 
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Att arbetsmiljön påverkar mötet med de efterlevande 

I mötet med efterlevande upplevde sjuksköterskor att tidsbristen påverkade deras möjligheter 

att ge god och värdefull omsorg till efterlevande (Bloomer et al., 2012; Bloomer & O’Connor, 

2012; Funk et al., 2017). När sjuksköterskor kunde ge efterlevande möjligheten att vara nära 

den avlidne och ta farväl på ett värdigt sätt upplevde de en tillfredsställelse i sitt arbete. Men 

akutmottagningarna beskrevs som väldigt intensiva, med högt tempo, ett fullt schema och 

med brist på plats och tid för att kunna ge omsorgsfullt stöd till efterlevande (Hogan et al., 

2015). Att kunna ge tid till efterlevande upplevde sjuksköterskor underlättade mötet och 

gjorde situationen enklare att hantera (Anderson et al., 2014; Funk et al., 2017). Även plats 

och miljön påverkade hur sjuksköterskor kunde bemöta de efterlevande då avdelningar, 

exempelvis intensivvårdsavdelningarna, inte kunde erbjuda mer än ett draperi för att 

efterlevande skulle få sörja privat.  

 

Sjuksköterskor kände sig frustrerade och besvikna för att de ej kunde ge den vård och det stöd 

de ville till efterlevande på grund av organisatoriska faktorer (Bloomer et al., 2012; Bloomer 

& O’Connor, 2012; Funk et al., 2017). Organisatoriska faktorer som brist på sängplatser och 

ett ständigt behov av att ”tömma sängarna” för att förbereda för en ny patient beskrev 

sjuksköterskor som en konstant strid, mellan efterlevandes behov och organisationens behov 

(Bloomer & O’Connor, 2012). Detta påverkade möjligheten att erbjuda efterlevande att vara 

med den döde negativt. Brist på sängplatser och tid gjorde att sjuksköterskor blev stressade 

när något oväntat hände och det resulterade i att de reagerade och agerade på ett sätt som de 

inte var nöjda med (Mak et al., 2013). 

  

Den svåra situationen problematiserades ytterligare av brist på personal och en tung 

arbetsbelastning. Sjuksköterskor uttryckte att de var utmattade och upplevde maktlöshet, sorg, 

frustration och en brist på stöd (Chan et al., 2012). Det upplevdes svårt att möta emotionella 

och fysiska behov hos efterlevande på grund av den stora arbetsbelastningen, andra 

arbetsuppgifterna som skulle slutföras och de andra patienterna som behövde vård (Hogan et 

al., 2015). 

 

Att känna sig oförberedd inför mötet med efterlevande 

Sjuksköterskor beskrev att det var deras roll och uppgift att stödja och hjälpa efterlevande 
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igenom deras sorg och lidande (Bloomer & O’Connor, 2012; Stayt, 2008). Det ansågs vara av 

vikt att närvara då ett dödsbesked lämnades för att kunna ge bästa möjliga stöd efteråt. 

Sjuksköterskor blev många gånger kvar själva för att förklara och tydliggöra för de 

efterlevande vad som sagts och vad som hänt (Bloomer & O’Connor, 2012; Rejnö, Danielson 

& von Post, 2012). Hade inte sjuksköterskan tillräcklig erfarenhet, information och kände sig 

trygg i sin roll inför mötet med efterlevande upplevde de att de gav ett dåligt bemötande och 

blev osäkra på sig själva (Socorro et al., 2000). I studien av Bloomer et al., (2012) ansåg 

sjuksköterskor att brist på erfarenhet av att möta döden och efterlevande ofta kunde upplevas 

som problematiskt, utan erfarenhet eller instruktioner visste de inte hur de skulle gå tillväga i 

mötet.  

 

” They just look petrified… they just can’t wait to get out …. they don’t know the 

answers …  and they’re probably confronted by it” (Bloomer & O´Connor., 2012, s. 

28. angående sjuksköterskor utan erfarenhet) 

  

I flera studier (Chan et al., 2012; Stayt, 2008; Walker & Deacon, 2015) beskrev 

sjuksköterskor att de kände sig otillräckligt förberedda för situationen. Även deltagare i 

studien av Bloomer och O’Connor (2012) beskrev att de upplevde sig oförberedda både 

emotionellt, socialt och utbildningsmässigt. Sjuksköterskor var rädda för denna typ av 

situation och upplevde ett obehag kring situationen och några beskrev att de ofta drog sig 

undan och undvek dessa möten med efterlevande (Hogan et al., 2015; Mak et al., 2013; 

Walker & Deacon, 2015). I studien av Stayt (2008) beskrevs vikten av att genomföra detta 

möte med självförtroende och trygghet i sig själv och sin professionella roll. Sjuksköterskor 

upplevde dock detta svårt och kände sig oförberedda. Egenskaper såsom social kompetens, 

empati och ödmjukhet i mötet beskrevs som viktiga, samt att kunna ge ärlig information men 

ändå bevara hopp hos de efterlevande (Stayt, 2008). Vissa deltagare berättade att de ofta 

lämnade de efterlevande med en kollega som de ansåg hade bättre kommunikativa egenskaper 

och hanterade situationen bättre, då de själva inte visste vad de skulle säga eller göra 

(Bloomer et al., 2012; Socorro et al., 2000). 

  

Sjuksköterskor beskrev att då de upplevde att de hade bristande erfarenhet och kunskap kände 

de sig otillräckliga och att de gav respektlös omsorg till efterlevande (Mak et al., 2013; 

Socorro et al., 2000). Sjuksköterskor var besvikna och ifrågasatte sig själva och sitt arbete.  
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Att sjuksköterskor upplevde att de inte genomfört arbetet på ett bra och tillfredsställande sätt 

var något de bar med sig (Mak et al., 2013). Vissa sjuksköterskor beskrev en besvikelse kring 

sitt egna arbete, hur fokuserade de varit på sina arbetsuppgifter och hur de hade handlat i 

mötet med de efterlevande.  

 

I was indifferent and unsympathetic. Why did I behave in such a mean way? They were 

so upset but I said nothing to them. When they cried to the point of almost collapsing, I 

said sharply, ‘You have been here for 2 hours already and we can’t wait any more! I 

need to send him to the mortuary pretty soon.’ I rushed them so that I could clear the 

bed for another patient. I asked myself, ‘How did I become such an inconsiderate 

person? (Mak et al., 2013, s. 426). 

 

Att vara professionell i mötet med efterlevande 

Sjuksköterskor beskrev att efterlevande ofta var en större utmaning och hade ett större behov 

av omsorg än den avlidne patienten (Rejnö et al., 2012) och många ansåg att stödja och hjälpa 

dem var en av de svåraste uppgifterna de mötte i sin profession (Anderson et al., 2014; 

Bloomer & O’Connor, 2012; Hogan et al., 2015). Olika åsikter om hur man ska vara 

professionell och vilka metoder sjuksköterskor använde för att vara det framkom i analysen. 

Sjuksköterskor förklarade att det finns en gräns där en relation slutar att vara professionell och 

blir personlig och obekväm (Stayt, 2006). En allt för nära relation i mötet med efterlevande 

kunde vara skadligt och gjorde den känslomässiga utmattningen allt mer tydlig. I studier 

(Funk et al., 2017; Stayt, 2006; Stayt, 2008) beskrev sjuksköterskor att de distanserat sig från 

efterlevande och patienter då de ansåg att om de blev för emotionellt engagerade kunde de 

inte vara professionella i mötet. Att bibehålla professionalismen upplevdes vara av hjälp för 

att kunna hantera situationen (Bloomer & O’Connor, 2012).  

 

Några beskrev hur de totalt undvek att utveckla emotionella band till efterlevande för att 

förhindra känslor av sorg och ledsenhet i mötet med efterlevande (Funk et al., 2017). Ett 

emotionellt engagemang kunde upplevas som utmattande och sjuksköterskor upplevde då 

döden som svår, de var frustrerade och kände sig hjälplösa men var ändå tvungna att bibehålla 

ett lugn och förse efterlevande med stöd (Chan, Lee & Chan, 2012; Ong et al, 2018; Stayt, 

2008). Vissa sjuksköterskor försökte distansera sig från efterlevande för att orka med arbetet, 
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skydda sig själv och behålla den professionella rollen (Funk et al., 2017; Stayt, 2006; Stayt, 

2008). Vissa sjuksköterskor fokuserade istället på sysslor och uppgifter som skulle göras, 

vissa undvek att konversera, förutom att ge information, med efterlevande och vissa 

distanserade sig genom att vara ”känslokalla” (Funk et al., 2017; Stayt, 2006; Stayt, 2008). Att 

vara känslokalla innebar att de inte lät sig påverkas emotionellt men utåt till de efterlevande 

visade de en varmare sida. Dessa sjuksköterskor ansåg att de inte kunde vara professionella i 

arbetet om de utvecklade en allt för nära relation till efterlevande och patienten. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att gråt och att sörja är ett tecken på svaghet, oerfarenhet och brist på 

professionalism.  

 

Andra sjuksköterskor förklarade hur de istället har gått från att vara väldigt uppgifts- och 

arbetsfokuserade till att försöka spendera mer tid med de efterlevande och vara närvarande 

hos dem när de sörjer (Socorro et al., 2000). Sjuksköterskor i studien av Funk et al. (2017) 

ansåg att det var tillfredsställande och uppskattades av familjen om sjuksköterskan visade 

känslor och kunde sörja tillsammans med dem, dock beskrev sjuksköterskorna att det var av 

vikt att bibehålla professionalism för att kunna förse efterlevande med adekvat stöd och hjälp. 

I mötet med de efterlevande var många sjuksköterskor osäkra på om de kunde hålla tillbaka 

sina egna känslor och reaktioner (Hogan et al., 2015). “I am scared to see these scenes ... I am 

unable to control my tears…” (Mak et al., 2013, s. 427-428). Sjuksköterskor beskrev även att 

ett emotionellt band till efterlevande och patient var tillfredställande då de kände att de delade 

deras sorg och kunde stödja dem genom det, vilket de ansåg var professionellt. Det visade på 

att man varit engagerad och brytt sig om patienten och efterlevande. 

 

 “I´ve had situations I´ve been in tears and the relatives mum has actually being 

comforting me. A bizarre situation to be in, but they know you care” (Walker & 

Deacon, 2015, s. 43). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att möta 

efterlevande vid dödsfall inom slutenvården. De slutliga fyra kategorierna blev: Att bli 

känslomässigt berörd av mötet med efterlevande; Att arbetsmiljön påverkar mötet med 
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efterlevande; Att känna sig oförberedd inför mötet med efterlevande; Att vara professionell i 

mötet med efterlevande.  

 

I resultatet i litteraturstudien beskrev sjuksköterskor hur de påverkades emotionellt i mötet 

med efterlevande och de upplevde en rad olika känslor i situationen. Coetzee och Klopper 

(2010) beskriver att sjuksköterskor påverkas fysiskt, socialt, känslomässigt och andligt av sitt 

arbete. Att ständigt möta döden, efterlevande och sjuka människor kan framkalla en känsla av 

hjälplöshet då man inte kan förändra det som skett. Detta beskrevs även av sjuksköterskor i 

litteraturstudien, att de upplevde hjälplöshet för att de inte kunde lindra situationen. Coetzee 

och Klopper (2010) förklarar att detta kan ske i flera steg som slutligen kan leda till 

compassion fatigue. Det första steget benämns compassion discomfort som visar sig genom 

trötthet, att man distanserar sig och att man blir okänslig. Detta påverkar även arbetsförmågan 

då uppmärksamheten försämras. Det andra steget benämns som compassion stress, detta 

innebär att stressen ökar och uthålligheten minskar. Sjuksköterskan i detta steg påverkas 

psykiskt och blir känslomässigt påverkad och har svårt att hantera sina känslor. Detta kan leda 

till att man använder ett slags självförsvar, för att skydda sig själv, genom att undvika 

situationer som påverkar en emotionellt eller kräver emotionell respons (Coetzee & Klopper, 

2010). Vi anser att det är viktigt som sjuksköterska att se till egna behov och begränsningar. 

Om man inte kan hantera situationen så begränsas möjligheten att ge omsorgsfullt stöd till 

efterlevande. Därför blir det viktigt att uppmärksamma tecken på compassion fatigue, då 

sjuksköterskor i litteraturstudien beskrev att de blev känslomässigt påverkade av mötet med 

efterlevande. Trots att mötet med efterlevande upplevdes som utmanande och ibland 

problematiskt har sjuksköterskor ändå beskrivit det som en positiv erfarenhet att få vara 

delaktig i processen. I studien av Warnock, Tod, Foster och Soreny (2010) uttrycker 

sjuksköterskorna en positiv känsla när de erfarit mötet med efterlevande. 

 

Resultatet i litteraturstudien visade att olika faktorer i arbetsmiljön och hos organisationen 

påverkade sjuksköterskor upplevelse av mötet med efterlevande. Tidsbrist, platsbrist och 

personalbrist upplevdes påverka sjuksköterskors möjlighet att ge respektfull omsorg till 

efterlevande. Även den intensiva miljön, den tunga arbetsbördan och att inte kunna förse 

efterlevande möjligheten att sörja privat påverkade upplevelsen negativt. Scott (2013) 

beskriver att det viktigaste i mötet med efterlevande är empati och respekt, att stanna upp i den 

intensiva miljön och ge sin tid till dem. Becker, Wright och Schmit (2017) beskriver att 
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sjuksköterskans, ofta intensiva, arbete påverkar möjligheten att hantera dödsfall och bemöta 

efterlevande, bland annat för att tiden inte räcker till för de arbetsuppgifter som ska utföras 

innan och efter ett dödsfall. Becker et al. beskriver vidare att det fanns åtgärder som kunde 

vidtas innan dödsfallet sker. Bland dessa åtgärder var att se över arbetsbelastningen för den 

sjuksköterska som var ansvarig för den döende patienten. Detta kunde innebära att förbereda 

ett rum för efterlevande och avsätta tid då sjuksköterskan kunde närvara med dem ostört. 

Även att färdigställa pappersarbete och fördela arbetsuppgifter, som den ansvariga 

sjuksköterskan hade, bland kollegorna var åtgärder för att minska arbetsmiljöns påverkan i 

mötet med efterlevande. I resultatet i litteraturstudien framkom att arbetsbelastningen 

problematiserade situationen för sjuksköterskorna och skulle den kunna minskas i förväg kan 

mer tid ges till efterlevande för att stödja och hjälpa dem under krisens akuta skede. Detta kan 

innebära att sjuksköterskorna inte behöver känna sig besvikna eller ifrågasätta sitt arbete, om 

de får en ökad möjlighet att ge den omsorg de vill ge till efterlevande. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor kände sig otillräckligt förberedda inför mötet med 

efterlevande. Även en brist på erfarenhet och kunskap om hur de skulle förhålla sig och vad de 

skulle säga i mötet framkom. Bristande kunskap är en stor orsak till varför sjuksköterskor 

upplever svårigheter med att möta efterlevande i sorg (LeBrocq, Charles, Chan & Buchanan, 

2003). Hur man bemöter efterlevande har visat sig påverka hur sorgebearbetningen fortgår och 

hur dödsbesked accepteras (Kent & McDowell, 2004; Lebrocq et al., 2003), om 

sjuksköterskan ej känner sig trygg i sin roll och har den erfarenhet som krävs kan efterlevande 

känna sig dåligt bemötta och deras sorg bli mer förödande. Även Fyhr (1999, s. 172) nämner 

att det blir problematiskt att möta människor i sorg om man inte har någon utbildning i det. 

Hopkinson, Hallet och Luker (2003) skriver att de flesta nyutexaminerade sjuksköterskor inte 

har fått tillräcklig utbildning om döden och alla dess aspekter och sjuksköterskor i studien 

beskrev att de inte kände sig tillräckligt förberedda. LeBrocq et al. (2003) tar upp att varje 

familj är unik och så även mötet och behoven för de efterlevande, men om sjuksköterskor 

besitter kunskap om vilka reaktioner som kan visa sig samt har en viss förväntning hur 

situationen kan upplevas, kan det förenkla mötet och att förse efterlevande med individuellt 

stöd och hjälp.  

 

Cullberg (2006) beskriver krissituationen vid sorg och Morse (2001) beskriver lidandeteorins 

faser och situationer sjuksköterskor möter, oavsett var de arbetar och vad de arbetar med. Det 
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är därför viktigt med kunskap om  bemötande vid olika typer av reaktioner hos patienter, 

närstående och efterlevande, något som kan öka sjuksköterskors trygghet i sin roll. Detta kan 

även minska känslan av att vara oförberedd och inte besitta tillräckligt med erfarenhet, något 

som framkom hos sjuksköterskorna i litteraturstudien. Är man medveten om de reaktioner 

som kan uppstå och hur man kan bemöta dem så har man redan en viss förberedelse inför 

mötet. I Warnock et al. (2010) beskriver sjuksköterskor att de har lärt sig att möta efterlevande 

genom erfarenhet och genom att observera kollegor, något som vissa ansåg vara det mest 

effektiva sättet att lära sig på. Andra sjuksköterskor efterfrågade formell utbildning inom 

området. Shariff et al. (2017) tar upp vikten av kunskap om hur sjuksköterskor upplever och 

erfar mötet med efterlevande för att kunna möta sjuksköterskors behov i situationen samt 

utforma adekvat utbildning.  

 

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskor kände motstridiga åsikter kring vad det 

innebär att vara professionell. Några ansåg att man skulle visa känslor medan andra ansåg att 

man inte skulle visa känslor. Hedrenius och Johansson (2013, s. 225) beskriver att det kan 

vara professionellt att låta sig påverkas av en situation. De beskriver vidare att bli påverkad 

och sårbar för en situation är en förutsättning för att ha en hjälpande och närvarande roll. Fyhr 

(1999, s. 172) skriver att man som sjuksköterska har en yrkesidentitet som präglas av den egna 

personligheten som är ständigt närvarande och att detta är viktigt i kontakten med andra 

människor. Vi använder våra egna känslor och erfarenheter för att avläsa och tolka händelser, 

situationer och stämningar, det är dock viktigt att inte fastna i de egna känslorna för att kunna 

handla professionellt (Fyhr, 1999, s. 172). I resultatet i litteraturstudien beskrev sjuksköterskor 

att det underlättade situationen om de behöll sin professionella roll, men ändå kunde låta sig 

beröras av händelsen. Detta innebär att om man låter sig påverkas i situationen kan det leda till 

ett mer hjälpande och empatiskt handlande i mötet med efterlevande, så länge man kan 

kontrollera sina egna reaktioner och känslor. Att vara professionell handlar om vad vi gör med 

våran påverkan och hur mycket plats vi låter den ta (Hedrenius & Johansson (2013, s. 225). 

Att vara empatisk, omsorgsfull och dela sorgen med de efterlevande är en fördel för att inge 

trygghet hos de efterlevande, och om sjuksköterskan är medveten om sina gränser och kan 

hantera sina känslor kan denne fortfarande vara professionell i rollen. 

 

Vissa sjuksköterskor i litteraturstudien ansåg att de inte kunde vara professionella om 

relationen till efterlevande och patient blev allt för emotionell. De använde sig av olika 
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metoder och strategier för att distansera sig från efterlevande och skydda sig från att bli allt för 

emotionellt påverkade. Denna copingstrategi har en viktig funktion för att sjuksköterskor ska 

klara av de situationer som de möter i sitt yrke och därför är en viss distansering nödvändig. 

Men Burenelli (2005) skriver att helt undvika sina känslor kan orsaka en negativ sorgereaktion 

präglad av förnekelse och depression. Därför är det av vikt att sjuksköterskor hittar ett sätt att 

förhålla sig till döden och sorg ur både ett personligt och ett professionellt perspektiv. Att hitta 

denna balans och strategier och verktyg som fungerar kan leda till att döden accepteras som en 

naturlig del av yrket och sjuksköterskor kan finnas där för efterlevande som en trygg punkt. 

Dessa strategier och verktyg kan vara att arbetsgivaren erbjuder formellt stöd på arbetsplatsen 

genom exempelvis samtal både individuellt och i grupp. Möjlighet till reflekterande samtal 

och handledning har visat goda resultat, liksom att skriva ner sina tankar och reflektioner i en 

dagbok (Dosser & Nicol, 2014). 

 

 

Metoddiskussion 

Studiens trovärdighet har granskats genom att se över tillförlitlighet, pålitlighet, 

bekräftelsebarhet och överförbarhet. Trovärdighet har säkerställts genom att den lämpligaste 

metoden för syftet har använts (Henricsson, 2012, s. 473). Vi valde att göra en litteraturstudie 

av kvalitativa studier eftersom metoden ansågs passande för studiens syfte, som var att studera 

människors erfarenhet av ett fenomen och då lämpar sig en kvalitativ metod (Henricson & 

Billhult, 2017, s. 111). En litteraturstudie lämpar sig då den ger ett brett och omfångsrikt 

resultat. Samtliga artiklar som inkluderats till analysen är av kvalitativ metod, vilket 

Henricsson (2012, s. 473) anser ökar studiens tillförlitlighet då de är av samma metod. 

Trovärdigheten beror även på om resultatet äger giltighet och är av sanning (Henricsson, 

2012, s. 487), eftersom vi studerat sjuksköterskors subjektiva upplevelser har utgått från att 

det som beskrivits är sant och tillförlitligt. Trovärdighets begreppet innebär även att det 

redovisade resultatet stämmer överens med det som presenterats av originalkällan. Samtliga 

steg i analysen presenteras ej men vi har valt att låta läsaren tolka själv direkt från 

originalkällan, genom citat, vilket ökar trovärdigheten.  

 

Pålitlighet och bekräftelsebarhet har säkerställts genom att vi redovisat metod och arbetsgång. 

Begreppet pålitlighet innebär att liknande resultat skall gå att få om studien görs om igen med 
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samma förutsättningar. Databaserna som sökningarna genomförts i är CINAHL och PubMed 

vilket är två databaser inriktade på omvårdnad och medicin (Willman et al., 2011, s. 80). 

Sökningar genomfördes även i databaserna PsychInfo och SweMed+ utan relevant resultat. 

Även en manuell sökning genomfördes, för att säkerställa att faktorer, som exempelvis 

felaktiga söktermer, som kan uppkomma på internetbaserade databaser, inte skulle påverka 

resultatets omfång och relevans. Tydliga avgränsningar har använts och beskrivits vilket ökar 

pålitligheten (Henricsson, 2012, s. 488). Vi använde ett brett tidsspann mellan 2000-2018. 

Vetenskapligt material förändras kontinuerligt relaterat till att ny forskning görs och tas i 

bruk. Vi valde dock att använda denna tidsbegränsning då artikeln av Socorro et al. (2000) 

innehöll rikliga data som vi ansåg tillföra mycket till vår studie. Vi jämförde dock denna 

artikel med övriga för att säkerställa att inte allt för stora skillnader fanns kring metod och 

vilken kunskap och vilka arbetsmetoder som finns. 

 

Samtliga artiklar som inkluderades till analysen kvalitetsgranskades noggrant enligt Willman 

et al. (2011), tio bedömdes ha hög kvalité och tre bedömdes ha medel kvalité. Varför de fick 

betyget medel var en otillräcklig beskrivning av någon del i studiens metod, men studien höll 

ändå en tillräcklig kvalité för att inkluderas i analysen. Kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats genomfördes på valda artiklar. En manifest ansats stärker en studies 

bekräftelsebarhet eftersom materialet har tolkats så lite som möjligt (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 303). För att säkerställa bekräftelsebarhet i litteraturstudien har vi kontinuerligt i varje 

steg under analysprocessen gått tillbaka till originalkällan. Detta för att kontrollera att våran 

egen förförståelse och egna tolkningar inte påverkar resultatet. Pålitligheten och 

bekräftelsebarheten av en studie stärks då analysprocessen går att följa (Henricsson, 2012, s. 

488).  

 

Överförbarhet enligt Polit och Beck (2017, s. 585) och Henricsson (2012, s. 488) innebär att 

studiens resultat kan överföras till ett annat sammanhang. De analyserade artiklarna hade olika 

antal deltagare, åldersgrupper, berör olika avdelningar och deltagarna har mött efterlevande 

till olika typer av dödsfall. Detta ger en bred och variationsrik bild av sjuksköterskors 

upplevelse av att möta efterlevande till ett dödsfall. Eftersom att 14 artiklar inkluderats i 

analysen finns överförbarhet i resultatet mot liknande situationer. Resultatet i vår 

litteraturstudie visar på liknande erfarenheter från sjuksköterskor, trots olika kontext, vilket vi 

ser som en styrka. Att vi enbart inkluderat situationen inom slutenvård gör resultatet i 
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studierna mer jämförbart och resultatet blir mer tillförlitligt. Dock kan detta innebära att 

skillnader finns på arbetsplatser där sjuksköterskan har en förändrad roll vid dödsfall. 

 

Slutsats 

 Död, oavsett var man jobbar som sjuksköterska, är oundvikligt. Vi anser att om det finns en 

viss förberedelse och förväntning kring händelsen kan det underlätta den och göra den mer 

hanterbar. Resultatet i denna litteraturstudie kan användas för att få en fördjupad insikt i hur 

det kan upplevas att bemöta efterlevande. Som framgått i denna litteraturstudie är detta ett 

komplext fenomen som ställer höga krav på sjuksköterskor och deras förmåga att bemöta och 

stödja efterlevande. Resultatet visade att detta var något som upplevdes som svårt vilket visar 

på vikten av stöd i denna situation. Sjuksköterskor bör vara uppmärksamma på tidiga tecken 

av känslomässig utmattning för att vidta åtgärder för att förhindra vidare komplikationer. 

Resultatet visade även på olika faktorer som inverkade på hur man upplevde mötet med 

efterlevande och medvetenhet om dessa faktorer möjliggör ett profylaktiskt arbete för att göra 

upplevelsen så bra som möjligt för alla inblandade. Att vara i situationen och att reflektera 

över den kan leda till att sjuksköterskor accepterar död och sorg som en naturlig del av sitt 

yrke och de kan bli en trygg punkt och förse efterlevande med det stöd och den hjälp som de 

behöver. För att stärka sjuksköterskan i sin roll i mötet med efterlevande kan handledning och 

att samtala om det som händer vara bra hjälpmedel. Även att besitta kunskap om vilka 

reaktioner som kan uppstå vid dödsfall kan inge trygghet hos sjuksköterskan. Vidare 

forskning inom detta område är nödvändigt för att ytterligare belysa komplexiteten i denna 

situation och vilka behov som finns hos sjuksköterskorna, för att styrka och stödja dem på 

bästa sätt. 
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