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Sammanfattning 
 
Bakgrund: I Sverige dör cirka 90 000 personer varje år. Majoriteten av dessa är 
förväntade dödsfall relaterat till ålder och sjukdomar. Plötslig död innefattar mord, 
suicid, olycksfall eller akut sjukdom. I mötet med anhöriga efter plötslig död har 
sjuksköterskan till uppgift att delge stöd och information. Det finns många studier 
gjorda på hur anhöriga upplever bemötandet i vården men desto mindre forskning om 
hur sjuksköterskan upplever mötet med anhöriga vid plötslig död.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta anhöriga vid plötslig död 
på sjukhus. 
Metod: Kvalitativ intervjustudie där 10 sjuksköterskor, från två olika avdelningar från 
ett sjukhus i södra delen av Sverige, har intervjuats.  Intervjuerna bearbetades och har 
analyserats genom en kvalitativ innehållsanalys.  
Resultat: Studien resulterade i tre huvudkategorier; Kräver professionalitet, 
Anhörigas reaktioner påverkar och Behöver vara personlig. 
Slutsats: Hur sjuksköterskan möter och bemöter anhöriga är ett viktigt moment i 
vården och för den familjecentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskor som påträffar 
plötsliga dödsfall i sitt yrke upplever att det är komplext att möta anhöriga vid dessa 
situationer. 
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Nurse’s experience of meeting relatives after sudden death in a 
hospital environment. 
Summary 
 
Background: Approximately 90 000 people die each year in hospitals throughout 
Sweden. The majority of these are expected deaths related to age and disease. The 
causes of sudden death include homicide, suicide, accidental or acute illness. When 
this occurs, nurses are responsible for sharing support and information with the 
relatives. There have been many studies conducted on the experience of family 
members and the treatment they receive in hospitals. However, there is less research 
present on the experiences of nurses when meeting families after sudden death.  
Aims: To describe nurses' experience of meeting relatives, when sudden death occurs 
in a hospital. 
Method: Qualitative interview study where a total of 10 nurses participated in the 
interviews, from two different departments of a hospital, in southern Sweden. The 
interviews were analyzed using a qualitative content analysis. 
Results: The study resulted in three main categories; Require professionalism, 
Relatives` reactions effects and Need to be personal. 
Conclusion: How the nurse meets and treats families is an important part of the care 
and the family-centered care. Nurses who encounters sudden death in the professional 
experience that it is complex to meet relatives after sudden death. 
 
 
Keywords: Unexpected death, relatives, sudden loss, nurse 
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Inledning 

Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja hälsa och förebygga ohälsa 
(International Council of Nurses, 2012).  
När det sker oväntade händelser inom vården såsom plötsliga dödsfall inriktar 
sjuksköterskan sin uppmärksamhet till den avlidne och till de anhöriga. För att agera 
professionellt ska sjuksköterskan kunna lägga sina egna känslor åt sidan för att kunna 
möta de anhöriga utefter deras behov (Kellogg, Barker & McCune, 2014).  
Sjuksköterskans viktiga roll i den tunga stunden är att stödja individerna efter hur de 
reagerar. Då är det viktigt att skapa en trygg och tillförlitlig relation med de anhöriga 
och som sjuksköterska skapa en förståelse för hur familjesituationen ser ut för att 
kunna stödja på bästa möjliga sätt (Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin, 2015).  
När någon dör plötsligt kan det vara en svår situation att ta in för de anhöriga (Keyes, 
et al., 2014). Forskning visar på brister i sjuksköterskans kunskaper gällande mötet 
med de anhöriga vid plötslig död (Rejnö, Danielson & Berg, 2013).  
 

Bakgrund 

Plötslig död 
Definitionen av plötslig död innefattar olycksfall, mord, suicid eller akut sjukdom 
(Worden, 2006).  När en person avlider plötsligt är det därmed inte ett förväntat 
dödsfall (Chinen, Kurosumi, Ohkura, Sakamoto & Fujioka, 2006). Socialstyrelsen 
(2016) rapporterar att av de 90 000 dödsfall som sker varje år i Sverige är det 61 
procent som orsakas av sjukdomar i kroppens cirkulationsorgan samt 
tumörsjukdomar. Hur många dödsfall som sker plötsligt framgår dock inte i rapporten. 
När döden sker oväntat och utan förvarning är det sjuksköterskans uppgift, att med 
hänsyn till de anhöriga, visa respekt, vördnad och omtanke (SFS, 1982: 763). 

Att vara anhörig vid plötslig död 
Den eller de personer som står patienten närmast definieras som anhörig i 
vårdsammanhang. Det kan vara exempelvis en medlem i familjen, släkting eller vän 
(Socialstyrelsen, 2017). Anhöriga kan ha en betydande roll för patienten i flera 
avseenden. Bland annat kan det vara ett viktigt socialt stöd för patienten men den 
anhöriga kan även vara en del av vårdandet (Schumacher, Beck & Marren, 2006).  När 
det handlar om plötsliga dödsfall är det dock den anhöriga som blir central för vården. 
Som sjuksköterska är det mycket viktigt att rikta sin uppmärksamhet på de anhöriga 
och hjälpa dem tidigt i deras sorgearbete. Detta för att de ska få en så bra upplevelse 
av situationen som möjligt och för att kunna underlätta deras fortsatta sorgearbete 
(Williams, Lewis, Burgio & Goode, 2012). 
 
En kris är ett tillstånd där vår fysiska, psykiska och sociala existens hotas och starka 
känslor likt ångest, sorg och hopplöshet blir ett faktum (Cullberg, 2006). När en person 
plötsligt avlider kan det innebära att personer som stått den avlidne nära hamnar i en 
kris. Enligt Cullberg (2006) är detta en del i den process som de flesta personer 
genomgår när de förlorar någon plötsligt. Hur krisreaktionen ser ut är högst 
individuellt och olika känslor kan uppstå, (King, Prout, Stuhl & Nelson, 2016). I en 
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familj kan mönster framkomma gällande hur sorgen bearbetas men även inom en 
familj kan krisen hanteras och se ut olika (Wiegand, 2012). Vid en krishantering finns 
fyra faser som är vanliga att genomgå, chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 
nyorienteringsfas (Cullberg, 2006). Den första fasen, chock, framkommer oftast i det 
akuta skedet och har en varaktighet på några minuter upp till några dagar. Som tidigare 
nämnts, kan uttrycken för denna fas te sig olika för varje individ men reaktionerna hos 
anhöriga brukar yttra sig kraftigt och intensivt (Clements, DeRanieri, Vigil & Benasutti, 
2004).  
 
Efter att första chocken avtagit övergår det till en reaktionsfas där varaktigheten är 
något längre, upp till två månader. Att vid ett plötsligt dödsfall inte få möjligheten att 
ta farväl av en familjemedlem eller närstående kan orsaka en raserad livsuppfattning 
och ett sökande efter förståelse. Nästa fas som följer är bearbetningsfasen som kan vara 
upp till ett år. Den innefattar bearbetning och en tid att få tillbaka livsperspektiv. Den 
sista fasen, nyorienteringsfasen är ett livslångt skede där sorgen alltid är ett faktum 
men kan yttras på olika sätt (Cullberg, 2006). Även om sjuksköterskans främsta 
uppgift är att ge en god och säker omvårdnad till den vårdsökande personen, är det av 
stor vikt att prioritera de anhöriga efter ett plötsligt dödsfall för att kunna stötta dem 
genom en svår och sorgepräglad process (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2012). 
 

Sjuksköterskans roll vid plötslig död 
Sjuksköterskan har som uppgift att ge omvårdnad till både patienten och familjen 
(Socialstyrelsen, 2016). Det innebär att omvårdnaden omfattar personcentrering och 
familjecentrering beroende på vad som är prioriterat. Personcentrerad omvårdnad är 
ett arbetssätt där omvårdnaden byggs kring den vårdsökande personen. Arbetet ska 
sträva efter delaktighet och utgår från sjuksköterskans kunskap.  Detta med hänsyn till 
personens upplevelser av sjukdom och hälsa tillsammans med egna önskningar om 
beslut (Robinson, Callister, Berry, & Dearing, 2008). En familjecentrerad omvårdnad 
innebär att familjens egna kunskaper, erfarenheter, kultur och styrkor tas till vara, 
tillsammans med sjuksköterskans professionella kunskap, för att bästa möjliga 
omvårdnad ska kunna ges (Arango, 2011). Cullberg (2006) beskriver att 
sjuksköterskans förhållningssätt till familjen alltid bör utgå från empati, kunskap och 
självkännedom.  
 
I mötet med den drabbade familjen bör sjuksköterskan kunna ge information på ett 
lämpligt sätt och samtidigt visa medlidande i lämplig utsträckning. För att veta vad 
som är lämplig information till anhöriga kan en öppen fråga vara bra där anhöriga får 
möjlighet att återberätta med egna ord. Det finns fall där de anhöriga är helt 
oförstående över situationen (Scott, 2013). Då är det viktigt att sjuksköterskan främjar 
en lugn miljö med möjlighet till dialog, exempelvis bör dödsbesked inte ges över telefon 
(Levetown, 2004). Den information och det stöd som värdesätts av anhöriga är kopplat 
till omständigheterna kring bortgången. Hur sjuksköterskan väljer att förmedla stöd 
och information är av betydelse för anhöriga och kan hjälpa dem att förstå vad som 
hände och hur det gick till. Då många anhöriga hamnar i ett chocktillstånd bör 
informationen ges långsamt med tid för frågor och upprepningar (Scott, 2013). Vad 
som förmedlas utöver informationen är även av stor vikt. Ordspråk och liknelser bör 
undvikas efter dödsfallet då det kan leda till förvirring. När en person är i chock kan 
ord och begrepp misstolkas och missförstås. Som sjuksköterska kan det finnas fördelar 
med att visa sorg och beklaga sorgen till de anhöriga. Det kan uttrycka en medkänsla 
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och någon sorts förståelse hos de anhöriga. Sorgen får dock inte ta över då 
sjuksköterskans uppgift är att stödja de anhöriga i denna svåra situation (Scott, 2013). 
 
När den plötsliga döden inträffar finns ingen tid att förbereda sig för de anhörigas 
sorgeprocess (Reid, McDowell & Hoskins, 2011). Då är det viktigt att sjuksköterskan 
inte tvivlar på sina färdigheter eftersom det kan leda till osäkerhet i mötet med de 
anhöriga och deras reaktioner då svår information behöver ges (Warnock, Tod, Foster 
& Soreny, 2010).  Eftersom alla människor reagerar olika vid beskedet om plötslig död, 
är det viktigt för sjuksköterskan att kunna anpassa sig efter den individuella 
reaktionen. Eftersom det i vården ofta är en hög arbetsbelastning kan det vara svårt för 
sjuksköterskan att prioritera den anhörigas sorg samt frågor (McLaughlin, Melby, & 
Coates, 2013). Sjuksköterskan bör trots detta prioritera information och stöd till 
anhöriga för att inte orsaka mer skada. Anhöriga behöver mycket emotionellt stöd när 
ett plötsligt dödsfall sker och om de inte känner sig sedda kan detta orsaka negativa 
känslor och ha negativ effekt. Det kan därmed orsaka mer skada i sorgeprocessen 
(Purves & Edwards, 2005). 
 

Det mellanmänskliga mötet 
Joyce Travelbees teori om det mellanmänskliga mötet innebär en syn på människan 
som icke generaliserad, där varje individ istället är unik (Travelbee, 1966). Detta 
innefattar inte bara de vårdsökande personerna och deras anhöriga, utan även den 
professionella sjuksköterskan. Det mellanmänskliga mötet definieras som en serie av 
möten mellan sjuksköterskan och en person som upplever ohälsa eller en person i 
behov av sjuksköterskans vård. Då behovet av vård ser olika ut hos alla människor bör 
omvårdnaden som ges utgå från varje individs egna upplevelse tillsammans med 
vårdarens kunskap. Lidande definieras av Travelbee (1966) som att känna fysisk eller 
psykisk smärta. Detta är något som kan påverka en individ, men även en hel familj. 
Andra orsaker till lidande är sjukdom eller någon form av förlust, likt en förlust av en 
närstående (Travelbee, 1966). Sjuksköterskans främsta uppgift är att hjälpa individer, 
familjer och samhällen att motverka, eller hantera, stressen av sjukdom och lidande. 
Dessutom bör sjuksköterskan hjälpa individer, familjer och samhällen att hitta mening 
i sjukdom och lidande om det är nödvändigt. I det mellanmänskliga mötet bör den 
professionella sjuksköterskan medvetet använda sina personliga egenskaper i relation 
med kunskap för att kunna bidra till en så bra omvårdnad som möjligt (Travelbee, 
1966).  

Sjuksköterskors upplevelser i mötet med anhöriga vid plötslig död  
Enligt studier gjorda inom ämnet finns en hopplöshet hos sjuksköterskan i sin 
profession i samband med mötet med anhöriga vid plötsliga dödsfall (Hinderer, 2012). 
Det finns brister i sjuksköterskans kunskaper om hur mötet med anhöriga kan utföras 
på bästa sätt för att underlätta sorgeprocessen (Bremer et al, 2012; McLaughlin et al, 
2013; Smith-Cumberland & Feldman, 2005). Att snabbt kunna växla mellan 
personcentrerad och familjecentrerad omvårdnad kan innebära komplexitet och ett 
stort ansvar att balansera professionella känslor och värderingar (Smith-Cumberland 
& Feldman, 2005). Forskning vittnar även om svårigheter i att balansera mellan närhet 
och distans, och mod till att möta känslomässigt utsatta familjemedlemmar samt 
kunna balansera en etisk kompetens (Bremer et al, 2012). Känslan av att inte kunna 
göra någonting för familjen efter att de förlorat en närstående, på grund av plötslig 



 4 

död, kan kännas överväldigande och en känsla av hjälplöshet kan uppstå. Om 
sjuksköterskor har egna erfarenheter av att förlora anhöriga kan detta ha en påverkan 
på hur de bemöter och stöttar närstående i sin profession (Wah, Chung-Lim-Chiang, 
& TO-Chui, 2013).  
 
Eftersom plötslig död är en oförutsägbar situation med mycket känslor inblandade hos 
alla parter kan det vara svårt för sjuksköterskan att undvika egna tankar, erfarenheter 
och känslor. Att ta hand om de anhöriga som är i en krissituation och samtidigt kunna 
ha ansvar för andra patienter kan upplevas vara mycket påfrestande och leda till en 
överväldigande känsla hos sjuksköterskan (Stayt, 2007). Forskning visar också att 
sjuksköterskan gärna undviker dessa situationer då anhöriga ofta har medicinska 
frågor. Frågorna kan vara svåra för sjuksköterskan att svara på, vilket kan göra att en 
känsla av hjälplöshet kan upplevas (Tse, Wu, Suen & Yung, 2006). Detta styrks även i 
annan forskning där det framgår att sjuksköterskan helst kringgår situationen med de 
anhöriga vid ett plötsligt dödsfall (Hinderer, 2012). Dessutom vittnar forskningen om 
att arbetsbelastningen ofta är hög för sjuksköterskan vilket leder till att tiden inte 
räcker till för att ge det stöd som anhöriga behöver (Olofsson, Bengtsson & Brink, 
2003; McLaughlin et. al. 2013). 
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Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att möta anhöriga vid plötslig död 
på sjukhus.  

Material och metod 

Design 
En empirisk studie med kvalitativ ansats användes då frågeställningen syftar till att 
beskriva sjuksköterskans upplevelser. En kvalitativ metod används då syftet var att 
undersöka personers upplevelser och utgår från ett holistiskt förhållningssätt 
(Marshall & Rossman, 2011). Den data som samlas in vid en kvalitativ metod används 
för att skapa en djupare förståelse och ge en inblick i ämnet. Då en kvalitativ ansats 
används är det en beskrivning, tolkning och/eller en förståelse för en upplevelse som 
eftersöks (Polit & Beck, 2012). Ansatsen som denna studie byggde på utgick från ett 
induktivt förhållningssätt. Det innebär att information samlas och analyseras för att 
sedan kunna framställa en slutsats (Lundman & Graneheim, 2008).  
 

Urval och datainsamling 
I studien skickades förfrågan om medgivande till att studien fick utföras inom enheten 
till verksamhetschefer vid fyra olika avdelningar på ett sjukhus i södra Sverige. Utifrån 
kvalitativ ansats kan en datainsamling från två eller fler avdelningar, gentemot en, öka 
kvalitetssäkringen och ge en större bredd på den insamlade datan (Danielsson, 2014). 
Förfrågan att få utföra studien inom avdelningen nekades på två av de fyra 
avdelningarna. 
 
Valet av avdelningar skedde utifrån att plötslig död var relativt vanligt förekommande 
på dessa avdelningar. Urvalet av deltagare till intervjuerna valdes genom ett 
ändamålsmässigt urval, vilket innebär att deltagarna är utvalda utefter speciella 
kriterier (Polit & Beck, 2008). Inklusionskriterier som krävdes för denna studie var att 
deltagarna hade erfarenheter av att möta anhöriga vid plötslig död. För att få en bredd 
på den insamlade datan, har även sjuksköterskans erfarenhet av yrket, och av möten 
med anhöriga efter plötslig död, inkluderats. Personerna som deltog i studien hade 
erfarenhet mellan 2–35 år i yrket som sjuksköterska. Billhult och Henricson (2012) 
beskriver att det finns fördelar med variation bland deltagarna för att få en större bredd 
i den insamlade datan. 
  
Ett informationsbrev förmedlades till berörda verksamhetschefer med förfrågan om 
att få intervjua sjuksköterskor på avdelningarna. Informationsbrevet skickades via 
mail och innefattade relevant information om studien samt en önskan om hjälp att 
förmedla kontakt med tänkbara deltagare. Brevet innehöll en beskrivning av 
inklusionskriterier för val av deltagare, det vill säga att de hade erfarenhet av att möta 
anhöriga vid plötslig död, vid minst ett par tillfällen. Ett informationsbrev med 
tillhörande blankett för skriftligt samtycke skickades till de som skulle tillfrågas. Detta 
informationsbrev innehöll information om studiens syfte, frivillighet i deltagandet och 
en förfrågan om de kunde tänka sig att delta i en intervju. Verksamhetschefen skickade 
ut informationsbrevet till de sjuksköterskor som hade visat intresse för att delta. 
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Data samlades in genom individuella intervjuer vilket är en vanlig metod vid kvalitativa 
studier. Detta för att få en djupare insikt i olika omständigheter (Olsson & Sörensen, 
2011). Deltagarna i intervjuerna fick själva bestämma plats och tid för när och var 
intervjun skulle ske. Av alla som tillfrågades och tackade ja till ett deltagande i studien 
bortföll en person på grund av personliga skäl. Sammanlagt intervjuades 10 personer 
från två olika avdelningar.  
 
Den intervjumetod som användes i studien var en ostrukturerad intervju av narrativ 
karaktär. Denna intervjumetod kan användas då berättande svar eftersökts. För att ge 
deltagaren möjlighet att ge berättande svar används en eller två inledande öppna 
frågor. Eventuella följdfrågor kan användas för att få ytterligare information om 
intressanta delar (Morse & Richards, 2002). En intervjuguide med de förbestämda 
öppna frågorna användes vid samtliga intervjuer. De öppna frågor som ställdes var: 
”Hur upplever du det är att möta anhöriga efter plötslig död? Kan du berätta utifrån 
ett specifikt fall eller generellt om ett tillfälle som du varit med om?” 
För att få en större bredd på insamlad data användes frågor av öppen karaktär. Utöver 
de förutbestämda frågorna tillades följdfrågor beroende på vad som uppkom under 
intervjun. Innan varje intervju påbörjades, gavs muntlig information om det frivilliga 
deltagandet och syftet med studien. Detta för att ge en chans till reflektion till 
deltagandet och den kommande intervjun. Deltagarna i denna studie bestämde tid och 
plats för var intervjuerna skulle äga rum. Nio av de sammanlagt tio intervjuerna skedde 
i ett arbetsrum på deltagarnas arbetsplats. Den intervju som inte utfördes på sjukhuset 
skedde en tidig morgon på ett café efter deltagarens önskemål. Intentionen var att alla 
tre författare skulle vara närvarande under samtliga intervjuer. Detta kunde inte 
uppfyllas på tre av de tio intervjuerna då endast två författare var med. Vid varje 
intervju hade en person den ledande rollen i intervjun. De båda andra personerna 
observerade intervjun och noterade ifall personen som intervjuade deltagaren på något 
sätt kunnat leda deltagarens svar. De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant 
och lästes sedan igenom noggrant flera gånger enskilt av alla författare för att få en 
förståelse för vad intervjuerna innefattade. Intervjuerna tog i genomsnitt 15-20 
minuter. 

Dataanalys 
Insamlad data analyserades med en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundmans tolkning av Krippendorffs kvalitativa analysmetod (Graneheim & 
Lundman, 2004). En kvalitativ innehållsanalys ska representera ett genomgående 
samband i insamlad data för att vara kvalificerad. Insamlad data som är uppenbar, 
även kallad manifest, eller dold data, som kallas latent, bearbetas genom 
innehållsanalysen (Krippendorff, 1980). Data som bearbetades var av manifest 
karaktär. I studien analyserades insamlad data först enskilt, så att varje författare 
kunde få en överblick av materialet. Därefter analyserades och diskuterades de 
individuella uppfattningarna tillsammans för att uppnå gemensam konsensus. Vid 
analysen var målet att göra data hanterbar och överskådlig och detta gjordes genom att 
urskilja meningsbärande enheter som svarade på syftet i intervjutexten. Dessa 
meningsbärande enheter markerades med färgpenna i texten. De meningsbärande 
enheterna kondenserades sedan och därefter fick varje kondenserad enhet en etikett, 
ett beskrivande kodnamn. Koderna sorterades sedan och grupperades utifrån likheter 
och skillnader under en övergripande kategoribenämning. Inom huvudkategorin fanns 
det variationer i koderna och dessa bildade underkategorier som stå i relation till 
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huvudkategorin. En sammanställd tabell över meningsbärande enheter, kondenserade 
meningsenheter, koder, underkategorier och kategorier finns som bilaga (1). 

Etiska överväganden 
När vetenskapliga studier genomförs innebär det att individers kunskap används och 
då finns det en risk att dessa människor blir utsatta för att såras, skadas eller utnyttjas 
(Vetenskapsrådet, 2011). Därför används etiska principer för att kunna öka deltagarnas 
välbefinnande, säkerhet och rättigheter genom studien. Deltagarnas 
självbestämmande togs hänsyn till, det vill säga att de bestämde själva om de ville 
medverka eller inte och under hur lång tid de ville delta i studien. Deltagarna fick 
information om rätten att avbryta sin medverkan när som helst under intervjuns gång, 
utan att riskera repressalier. Materialet behandlades konfidentiellt, vilket innebär att 
obehöriga inte fick tillgång till personuppgifter som kunde orsaka att deltagarna 
identifierades (Vetenskapsrådet, 2011). Det var enbart författarna som visste vilka 
intervjupersonerna var. Det insamlade materialet förvaras inlåst i brandsäkert arkiv 
på Hälsohögskolan, Jönköping University. Innan studien började fylldes en blankett i 
för etisk egengranskning, av författarna, som utformats av Hälsohögskolan på 
Jönköping University för att kunna få ett etiskt godkännande av studien. 
Nyttjandekrav är en viktig beståndsdel att ta hänsyn till enligt etiska principer då den 
skyddar de enskilda personer som deltar i en undersökning genom att data som 
samlats in endast får nyttjas för forskningsintention (Vetenskapsrådet, 2011). Denna 
studie är en del av en uppsats på kandidatnivån, där data som samlats in endast 
kommer att användas till detta ändamål. 
 
Ett etiskt övervägande som författarna har tagit hänsyn till behandlar det faktum att 
det fanns kopplingar mellan en av författarna och en av de undersökta avdelningarna 
i ett arbetsrelaterat perspektiv. Detta kunde innebära en risk då arbetsrelationen 
kunde ha en påverkan i intervjuerna. En lösning var att den aktuella författaren endast 
observerade vid intervjuerna på avdelningen i fråga, och istället intervjuade deltagare 
från den andra avdelningen. Förförståelse är en faktor som är viktig att ta hänsyn till i 
en studie. Det är av största vikt att vara medveten om förförståelse som författare och 
att inte låta denna faktor påverka resultatet av studien (Spence, 2017). I denna studie 
fanns en förförståelse då alla författare har erfarenhet av att möta anhöriga som 
förlorat en närstående i rollen som undersköterska. För att inte förförståelsen skulle 
påverka denna studie var alla tre intervjuarna närvarande vid intervjuerna. Detta för 
att minska risken för påverkan av författarnas egna uppfattningar. 
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Resultat 

Resultatet av denna studie visade att sjuksköterskan behövde ta hänsyn till flera 
aspekter i mötet med anhöriga vid plötslig död. Utöver sjuksköterskans egna 
reaktioner och känslor fanns även yttre faktorer som påverkade sjuksköterskans 
upplevelse av mötet, såsom anhörigas reaktioner. Tabellen nedan (Tabell 1) visar en 
sammanfattning av huvudkategorierna och underkategorierna som presenteras i 
resultatet.  
 

Tabell 1. Beskrivning av resultatets huvudkategorier och underkategorier 

Huvudkategorier Underkategorier 

Kräver  
professionalitet 

 Att känna av 
situationen 

 Behov av 
känslomässigt stöd 

Erfarenhet 
underlättar 

Anhörigas reaktioner 
påverkar 

Känner ovisshet 
om reaktioner 

Att mötas av 
anklagelser 

Att få positiv 
respons 

Behöver vara 
personlig 

  Att visa 
medlidande  

Att möta andra 
utifrån sig själv. 

 

 

Kräver professionalitet 
Sjuksköterskan hade en ledande roll i mötet med anhöriga och därför upplevde de att 
det var viktigt att kunna känna av situationen i mötet med de anhöriga. Det var också 
av stor vikt att sjuksköterskan fick ett känslomässigt stöd av det nätverk som fanns 
tillgängligt i form av kollegor och chefer. Det som också var betydelsefullt var huruvida 
det fanns en tidigare erfarenhet som kunde underlätta mötet med anhöriga i stor sorg. 
 
Att känna av situationen   
 
Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde det problematiskt att möta anhöriga vid 
plötslig död i den benämningen att de inte visste vilket stöd som anhöriga förväntade 
sig. Det lades betoning på att anhörigas reaktioner kunde te sig individuellt, därför 
krävde varje situation en anpassad närvaro från sjuksköterskan. Det beskrevs hur det 
kunde kännas svårt att hitta tid för att stötta de anhöriga och kunna ge dem ett gott 
bemötande. I situationen var det enligt flera av de intervjuade sjuksköterskorna en 
tung arbetsbelastning när dödsfallet skedde, med många akuta åtgärder som skulle 
genomföras. Om det då var sjuksköterskans ansvar att informera om dödsfallet till de 
anhöriga kunde det kännas överväldigande att samtidigt vara professionellt 
närvarande och kombinera detta med övrigt ansvar som förväntades av 
sjuksköterskan. Det styrktes av samtliga sjuksköterskor att yrket kräver en 
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professionell hållning i mötet på så sätt att de inte vill låta anhöriga bli överväldigade 
av sjuksköterskans närvaro. I första hand förklarades att sjuksköterskan skulle finnas 
som stöd till de anhörigas frågor samt anta den roll de anhöriga har behov av i den 
ansvariga sjuksköterskan. En utmaning som återkom i intervjuerna var utmaningen i 
att kunna inta en passiv roll och finnas som ett stöd efter att ha arbetat aktivt för att 
upprätthålla liv. Det upplevdes som en utmaning att kunna ta ett steg tillbaka och bara 
finnas där om det behövdes.  
 
[...] Att inte säga för mycket... eller för lite... man vill ju inte ta över situationen 
samtidigt som man vill väl (P1) [...] 
 
Upplevelsen av att vara helt avskärmad mot att det fanns anhöriga, då all full fokus låg 
på patienten, framfördes. Flera av de intervjuade upplevde att det var en stor 
omställning att snabbt behöva byta fokus från patienten till de anhöriga. 
Omställningen kunde orsaka ett sämre bemötande relaterat till den oförberedda 
situationen, men efter att ha genomgått detta var det ändå en lärdom för 
sjuksköterskan om en liknande situation skulle uppstå igen. Om situationen varit rörig 
och traumatisk kunde det orsaka negativa känslor i professionen hos samtliga 
sjuksköterskor.  
 
Det upplevdes vara svårt att vara professionell i dessa situationer då känslorna tog över 
och det fanns en önskan om att endast vara empatiskt närvarande. De upplevde mötet 
som en utmaning i att vara professionell och samtidigt vara empatisk, men att inte bli 
för involverad. Även svårigheten att veta vad som kunde förmedlas och vad 
sjuksköterskan inte borde säga påpekades. Det var viktigt att förmedla konkret och 
tydlig information och samtidigt vara ett stöd. I intervjuerna framkom att det var svårt 
för sjuksköterskan att veta hur stor roll de skulle inta för att inte ta över i de anhörigas 
sorg. Det centrala var att ge god omvårdnad till de anhöriga. Mötet krävde en lugn och 
samlad framförhållning för de anhörigas skull. Att kunna känna av stämningen och 
agera som medmänniska ansågs vara en grundläggande del i sjuksköterskans yrke, 
samt att visa på mänsklighet i sin profession, vilket sjuksköterskorna påpekade var 
viktigt.  
 
Behov av känslomässigt stöd  
 
Ytterligare en aspekt som lyftes relaterat till den arbetsbelastning det var att möta 
anhöriga efter plötslig död var vikten av att ha ett gott nätverk. Ett nätverk av kollegor 
som kunde ge stöd, och reflektera över situationen, ansågs vara av stor vikt för att 
bördan inte skulle läggas på personen själv. Att kunna få stöd och reflektera 
tillsammans med kollegor gav även en chans till att ta med sig de bra erfarenheterna 
av mötet till framtida liknande situationer. Det poängterades flera gånger under 
intervjuerna att sjuksköterskorna ofta kände stöd från kollegor efter ett känslomässigt 
möte med anhöriga. De kunde vända sig till kollegorna för att reflektera över vad som 
varit bra och vad som varit mindre bra. Vid situationer där sjuksköterskan behövt 
förmedla tragiska nyheter till anhöriga fanns det alltid kollegor att stötta sig tillbaka 
mot. Utifrån hur de hade agerat upplevde några av sjuksköterskorna ändå att de kunde 
vara tillfreds med sitt eget handlande gentemot de anhöriga, även om känslorna kunde 
variera.  
 
Vid de dödsfall då sjuksköterskan mötte anhöriga från en annan kultur redogjordes 
svårigheterna med att inte kunna kommunicera kring dödsfallet på ett adekvat sätt. 
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Detta kunde leda till mycket missförstånd och konsekvenserna kunde påverka 
sjuksköterskans självbild. Vid dessa tillfällen kunde avdelningschefen samt 
arbetsmiljöenheten kopplas in för att bistå sjuksköterskan. Det upplevdes som en 
trygghet att kunna få det stödet.  
 
[...] Efter att jag hade pratat med arbetsmiljöenheten har den här händelsen stärkt 
mig otroligt mycket i mitt yrke (P7) [...] 
 
Det betonades hur viktigt det var att reflektera med kollegor efter traumatiska 
händelser för att inte orsaka för stora emotionella skador och kunna dra lärdom av vad 
som gjorts bra och mindre bra.  
 
Erfarenhet underlättar 
 
Sjuksköterskorna var överens om var att det oftast var väldigt känslomässigt tungt vid 
dödsfall oavsett om det var väntat eller oväntat. Dock ansåg de som hade arbetat länge 
att det kunde underlätta om de erfarit tidigare upplevelser av sådana möten. Det var 
viktigt i mötet att anhöriga förstod att sjuksköterskans intentioner var goda. Det 
framhävdes en essentiell del av att kunna bemöta anhöriga och ha förståelse för den 
initiala krisreaktionen, vilket kunde underlätta med om det fanns stor erfarenhet i 
yrket. Samtidigt som det sågs som positivt att ha erfarenhet beskrevs det också som en 
fördel att genomgå dessa möten och dra lärdom av tidigare eventuella misstag. Mötet 
ansågs som någonting som var oundvikligt i yrket. Därför betonades även vikten av att 
få utbildning i hur sjuksköterskan på bästa sätt möta anhöriga i sorg.  
 
Det uttrycktes en ständig strävan mot att kunna ge god omvårdnad i intervjuerna. Vilka 
verktyg sjuksköterskorna själva kände att de hade varierade bland deltagarna. Det 
framkom att situationen kändes mer svårhanterlig vid första dödsfallet då 
sjuksköterskan inte hade någon erfarenhet medan det kunde lätta efter att de upplevt 
det några fler gånger. Dock tydliggjordes det att det alltid var en lika stor utmaning 
trots lång erfarenhet.   
 
Trots att ett plötsligt dödsfall är mycket chockerande för de anhöriga, och kunde leda 
till många olika reaktioner, fanns det inte bara en negativ sida i mötet mellan 
sjuksköterskan och de anhöriga. I efterhand, beroende på hur situationen såg ut, kunde 
mötet uppfattats som tungt men inte påverkat sjuksköterskan i negativ mening. Det 
vill säga att det inte alltid var en traumatisk händelse. En positiv upplevelse som 
framkom under intervjuerna var hur varje möte kunde bli en värdefull erfarenhet, och 
sjuksköterskan kunde då dra lärdom av, och använda som styrka om de skulle hamna 
i en liknande situation igen. Det framkom också en tydlig känsla av god prestation om 
anhöriga var nöjda med mötet. Detta var en erfarenhet som flera av sjuksköterskorna 
påpekade var viktig att referera till när de upplevde mindre bra händelser. Det var av 
betydelse att påminna sig själva om att det inte bara var negativa stunder som 
upplevdes i yrket. 

Anhörigas reaktioner påverkar 
Det beskrevs en tydlig upplevelse av ovisshet i mötet med de anhöriga eftersom varje 
reaktion var unik. Att mötas av anklagelse var inte helt ovanligt och kunde påverka 
upplevelsen hos sjuksköterskan. Det vittnades även om positiv respons från anhöriga 
där sjuksköterskan upplevde att mötet resulterade i en bra erfarenhet. 
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Känner ovisshet om reaktioner 
 
Att möta anhöriga vid plötslig död beskrevs som en stor svårighet. Sjuksköterskorna 
upplevde det som en utmaning, hur de på bästa sätt kunde bemöta de anhöriga då de 
inte visste hur dessa skulle komma att reagera i situationen, då denna reaktion var 
högst individuell. Vissa anhöriga ville enbart ha familjen nära i stunden för dödsfallet, 
andra ville ha vårdpersonal närvarande för trygghet och stöd.  
 
[....] Det finns ju ingen fast situation när man möter anhöriga vid plötslig död. Utan 
alla reagerar ju på olika sätt (P1) [....] 
 
Deltagarna i intervjuerna beskrev hur fokuset snabbt flyttades till de anhöriga efter att 
den vårdsökande personen avlidit. Den främsta uppgiften för sjuksköterskan ansågs 
vara att ta hand om de anhörigas känslor i den väldigt omtumlande och traumatiska 
situationen. Vissa beskrev att bemötandet borde anpassas så det ger andrum för 
anhöriga att själva ta in vad som hänt, utifrån detta kunde de anhörigas reaktioner vid 
dödsfallet avgöra hur sjuksköterskan bemötte dem.  Här underströks hur påfrestande 
mötet med anhöriga kunde bli och därmed överföras till sjuksköterskans eget 
känslomässiga perspektiv. Sjuksköterskan kände sig ibland som en länk mellan 
patienten och den anhöriga och fick därmed en viktig roll i detta möte och fick agera 
professionellt därefter. 
 
Det påtalades också att mötet genomgående skildrades som någonting ovisst, 
oberoende av hur situationen kring dödsfallet sett ut. Trots att döden var väntad, och 
de anhöriga var förstående och resurser fanns så upplevdes det i grund och botten som 
mentalt pressande att inte veta hur reaktionen hos de anhöriga kunde komma att bli. 
Detta visar på att även om döden var väntad eller kom plötsligt så upplevdes 
situationen oavsett som psykiskt påfrestande. Hur sjuksköterskan upplevde att första 
mötet såg ut varierade och var alltid kopplat till de anhörigas perspektiv, hur de 
reagerade och agerade utåt. Utöver själva bemötandet i mötet med anhöriga upplevde 
flera att det var en utmaning att ställas inför de anhörigas ovisshet efter dödsbeskedet. 
Då alla anhöriga reagerar olika och har olika bagage med sig upplevdes det vara en 
utmaning att kunna möta alla funderingar och frågor som kunde uppkomma. 
 
Att mötas av anklagelser 
 
Under flera intervjuer förmedlade sjuksköterskorna att de alltid försökte göra 
situationen så bra som möjligt för de anhöriga. Hos samtliga sjuksköterskor var det 
anhörigas reaktioner som hade den största tyngden till varför mötet upplevdes olika 
jobbigt. Något som var gemensamt för samtliga sjuksköterskor var att de upplevt 
anklagande anhöriga. Den oberäkneliga anhörige som kom med frågor om situationen 
och hade en anklagande ton och som befann sig i ett chocktillstånd där sorgen tog sig 
uttryck i ilska och frustration. Trots medvetenheten om situationen som de anhöriga 
befann sig i upplevdes detta ändå som en utmaning. Att anhöriga reagerar olika vid ett 
plötsligt dödsbesked var deltagarna mycket medvetna om och hade förståelse för. 
Många kände dock en ovisshet i hur bemötandet skulle se ut. Majoriteten antydde att 
den fortsatta omvårdnaden för de anhöriga fick visa sig med tiden efter att första 
kontakten är tagen. Detta för att känna in och se vad som kan passa med just de 
anhöriga. Det var viktigt att inte ta de anhörigas frustration personligt utan att försöka 



 12 

behålla sin professionalitet i kontakten med dem. Frustrationen hos de anhöriga kunde 
ta sig i uttryck i att sjuksköterskan kunde bli utsatt för ilska och vanmakt. Det är då lätt 
att hamna i försvarsposition, något som inte gör det lättare för sjuksköterskan i denna 
situation. Att lyssna in, vara medkännande och bemöta de anhörigas reaktioner 
upplevdes lämpligast men också som en svår utmaning. 
 
[....] Anhöriga blev väldigt arga och irriterade. Det kan man också bli bemött av vilket 
också kan vara väldigt jobbigt (P8) [....] 
 
Många sjuksköterskor upplevde en stor frustration i kontakten med anhöriga som var 
kritiska till det bemötande de fått, att sjuksköterskorna kände en känsla av miss-
lyckande och bidragande skuld till dödsfallet. Det fanns uppfattningar om att 
anhörigas reaktioner ledde till att sjuksköterskan klandrade sig själv och uttryckte oro 
över att inte gjort allt de kunnat, att vara skyldig till dödsfallet. Emellertid förklarades 
vikten av att de anhöriga fick den omsorg de behöver i sin sorg, och att sjuksköterskan 
skulle vara förstående till att reaktionen berodde på en svår förlust. 
 
Att få positiv respons 
 
Det framkom att det även fanns positiva känslor hos sjuksköterskan där mötet blev 
tillfredsställande och där sjuksköterskan upplevde att anhöriga var nöjda med 
bemötandet och det stöd de fick. Sjuksköterskorna menade på att anhöriga upplevde i 
situationen att de fick en god egen känsla när sjuksköterskorna visade känslouttryck 
och därmed gav ett tröstande intryck.  Att möta anhöriga vid plötslig död upplevdes 
som en utmaning och de anhörigas reaktioner hade en stor inverkan på hur mötet 
utspelade sig. Sjuksköterskorna påtalade ett flertal gånger att de kände med de 
anhöriga och att det berörde dem under en lång tid efter. Uttryckte de anhöriga en 
tillfredsställelse med bemötandet från sjuksköterskan genom god respons i 
efterförloppet, kunde detta öka självkänslan hos sjuksköterskan. 

Behöver vara personlig 
 
Något som blev tydligt för sjuksköterskan var vikten av att visa medlidande i mötet 
med anhöriga, eftersom det var en viktig faktor i omvårdnaden som visade på 
engagemang hos sjuksköterskan. Detta kunde bero på att sjuksköterskan utgick från 
personliga erfarenheter av att vara anhörig och kunde därför möta andra utifrån sig 
själv. 
 
 
Att visa medlidande 
 
Det fanns tillfällen då sjuksköterskans personliga referenser spelade in och yttrade sig, 
trots medvetenheten av professionen och ansvaret, i mötet med anhöriga. Beroende på 
anhörigas reaktioner, hur nära relation med patienten sjuksköterskan hade och andra 
faktorer kunde mötet efter det plötsliga dödsfallet upplevas olika. Många deltagare 
påtalade att de kunde känna starka känslor och känna empati med anhöriga så pass att 
det i vissa stunder var svårt att hålla känslorna och tårarna tillbaka. Att kunna visa 
känslorna utåt var någonting som övervägande uppgavs vara positivt. I de fall 
känslorna var allt för starka, så pass att de kunde påverka mötet, kunde sjuksköterskan 
behöva gå ut ur rummet för att inte låta de egna känslorna ta över de anhörigas sorg. 
Deltagarna berättade att anhöriga som precis förlorat en livskamrat, förälder eller vän 



 13 

dock kunde uppskatta att sjuksköterskan öppet visade sina känslor. Detta då de 
upplevde att sjuksköterskan genuint var ledsen och brydde sig om det som precis hänt. 
Att inte visa några känslor alls vid mötet med anhöriga efter en plötslig död var 
ovanligare och ansågs till viss del inte vara lika uppskattat. Medmänskligheten lyste i 
nästan alla fall igenom och detta var någonting som ansågs vara positivt.  
 
[....] Jag är ju också en människa och det måste få synas i dessa situationer (P1) [....] 
 
Det många människor hade gemensamt i dessa situationer var att de inte ville vara 
ensamma. Genom att ha någon vid sin sida kunde det inge en trygghet i den utsatta 
situationen de anhöriga befann sig i. Det framkom att våga stanna kvar hos de anhöriga 
i deras sorg kunde vara mycket påfrestande. Det uppkom i intervjuerna att de anhöriga 
kunde uppleva sig vara mindre ensamma om sjuksköterskan öppet visade känslor och 
medlidande. Det upplystes om att det kunde vara skönt att få vara ledsen vid dessa 
situationer. Det var viktigt att inte bara gå in i en roll, utan att även kunna få vara 
personlig.  
 
Det fanns fall där sjuksköterskan redan innan dödsfallet hade byggt upp en 
vårdrelation med den vårdsökande personen, likt väl de anhöriga. Detta var någonting 
som upplevdes påverka situationen till att bli ytterligare känslomässigt betungande. 
Att vara mänsklig påtalades av deltagarna i dessa situationer innebära att kunna känna 
en empati och relatera till de anhöriga. Detta var någonting som ofta förknippades med 
att öppet visa sina känslor. De många känslor som kunde uppkomma i samband med 
en plötslig död och mötet med anhöriga uppgavs kunna chocka sjuksköterskan själv. 
Deltagarna beskrev att det kunde ta tid att komma över de många påfrestande 
känslorna. Det kunde även till viss del upplevas vara en stress att behöva möta och 
hantera de anhörigas många känslor. 
 
[....] Man blir chockad av sina egna känslor och sina egna känslointryck för det blir 
så plötsligt inpå en (P1) [....] 
 
Efter ett plötsligt dödsfall där en relation byggts upp innan, en samhörighet fanns eller 
som hade varit dramatiskt tidigt i sjuksköterskans karriär påtalades vara svårare att 
känslomässigt släppa och gå vidare. Dessa bortgångar och möten med anhöriga efteråt 
kunde kännas väldigt personliga och det påpekades att de, fortfarande efter flera år 
efteråt, fanns med i tankarna. Tankar kring hur det gått för familjen och hur de gått 
vidare var vanligt bland deltagarna i dessa situationer. 
 
 Att möta andra utifrån sig själv 
 
Ytterligare en faktor som påverkade de olika deltagarnas upplevelse av mötet var vilken 
fas de själva var i livet. Det kunde vara att sjuksköterskan själv var mamma och på 
grund av det kunde känna extra med föräldrar då ett barn hastigt avled eller om 
sjuksköterskan nyligen förlorat en förälder och därför kunde relatera till de anhöriga. 
Det påtalades vara oundvikligt att relatera till personer runt omkring. Genom att 
relatera till antingen de anhöriga eller den avlidne personen kunde den känslomässiga 
påverkan öka ytterligare. De personliga referenserna spelade en stor roll i hur 
sjuksköterskan upplevde mötet med anhöriga och bortgången av den avlidne 
personen. Utöver sjuksköterskans egna fas i livet var den avlidnes ålder eller fas i livet 
återkommande som någonting som påverkade sjuksköterskans upplevelse. Var det en 
ung eller gammal patient som avled var reaktionerna hos sjuksköterskorna olika. 
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Deltagarna påpekade att det upplevdes svårare att möta anhöriga och få kontroll på 
sina känslor i mötet om det var en yngre person som avled än om det var en äldre 
person som avled. Detta förklarades kunna bero på att det ses som mer naturligt att dö 
när en människa är äldre på grund av det naturliga åldrandet eller sjukdomar. Var det 
en äldre person som gick bort så kunde det kännas bättre på grund av att de kanske 
hade ett bra liv bakom sig fyllt med lycka, och att de troligtvis hade hunnit bygga en 
familj och uppnått allt som en person vill uppnå i livet. 
 
[....] Ibland är det något man själv kan relatera till om någon anhörig gått bort, då 
blir det ännu jobbigare för mig (P5) [....]  
 
Likväl som upplevelsen kunde bli mer känslomässigt påfrestande då sjuksköterskan 
kunde relatera till anhöriga, kunde det kännas lättare om det inte fanns några faktorer 
som gjorde att sjuksköterskan relaterade till situationen. Alla möten med anhöriga 
efter plötslig död behövde därför inte vara lika påfrestande. Det påtalades även att 
oväntade dödsfall inte alltid behövde kännas överväldigande. Ibland fanns 
varningssignaler som sjuksköterskan kunde se och därför förbereda sig på. Detta 
kunde vara vitala parametrar som försämrades under en kortare period eller på grund 
av att ett beslut om att inte göra några livsuppehållande åtgärder hade tagits.  
 

    [....] Ibland tar man jätte illa vid sig och ibland rinner det bara av en, det beror lite på 
vilket läge man själv är i livet såklart. (P 10) [....] 

 
Mycket ovisshet uppkom i intervjuerna då det var svårt att förbereda sig på vad de 
skulle behöva möta. För att möta de anhöriga på bästa möjliga sätt påtalades det att 
lyssna in de anhöriga och utefter det bedöma hur anhöriga ville bli bemötta. Ofta 
signalerade de anhöriga om de ville ha sjuksköterskan nära eller om de ville vara 
ensamma i rummet. Hur deltagarna sedan bestämde sig hur de skulle möta de 
anhöriga var individuellt. Det var vanligt att försöka tänka sig in i de anhörigas 
situation och sedan försöka möta dem utefter hur de själva velat bli bemötta. Att arbeta 
efter det och ha det i bakhuvudet hela tiden ansågs kunna leda till ett så bra möte som 
möjligt. Gick förloppet lugnt till och sjuksköterskan gjort allt i sin makt utefter sina 
egna förmågor och egenskaper kändes ofta efterförloppet positivt och mötet blev då 
någonting som kunde ses tillbaka på som någonting fint. Det enda sjuksköterskan 
kunde göra i en sådan situation var att göra sitt bästa, arbeta utifrån sin kunskap och 
möta de personer som befinner sig i en otrolig sorg så bra man kan. 
 

    [....]  Jag kunde inte gjort det bättre för jag tänkte att om jag hade varit i deras 
situation, hur hade jag blivit, velat bli bemött? (P3) [....]  

 
Att kunna känna efter och bara finnas där i mötet med anhöriga upplevdes vara en 
utmaning i sig. Detta var oberoende på hur de olika deltagarna var som personer och 
hur de tänkte kring mötet med de anhöriga. Alla sjuksköterskor som deltog i studien 
hade upplevt många möten med anhöriga efter plötslig död som i efterhand upplevdes 
som både positiva och negativa. I de fall mötet med anhöriga varit mycket påfrestande 
och inte gått som tänkt sågs mötet som en lärdom.  

Sammanfattning av resultat 
Som sjuksköterska var det nästintill oundvikligt att hamna i situationer som innefattar 
död, och därefter stöd och omhändertagande av anhöriga. Hur mötet upplevdes av 
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sjuksköterskan var individuellt och berodde på hur omständigheterna utspelade sig. 
Det fanns en utmaning i sjuksköterskans yrkesroll att gå från att upprätthålla liv till att 
möta chockade anhöriga och agera därefter. Olika aspekter avgjorde hur 
sjuksköterskan upplevde mötet, både inre och yttre faktorer påverkade. 
Sammanfattningsvis belyste resultatet att det var svårt för sjuksköterskan att bemöta 
dessa situationer och bördan som tillkommer.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
Metoden som användes i denna empiriska studie var av kvalitativ karaktär. Val av syfte 
tillkom efter att ett intresse uppstod om hur sjuksköterskan upplevde mötet med 
anhöriga vid plötslig död, då största delen av tidigare forskning utgick från hur 
anhöriga upplevde vårdpersonal efter att ha förlorat någon plötsligt. För att kunna 
svara på syftet valdes medvetet en kvalitativ metod. Detta då datan som samlas in i en 
kvalitativ metod är beskrivande och berättande och sedan eventuellt tolkas, samt för 
att kunna öka en förståelse för en upplevelse (Polit & Beck, 2012). 
 
Hur datan analyseras, hur deltagarna valts ut och om rätt metod används är några 
faktorer som kan påverka trovärdigheten på en studie (Graneheim & Lundman, 2004). 
Deltagarna som valdes ut till denna studie arbetade på två olika avdelningar. De hade 
olika erfarenhet inom yrket och mötet med anhöriga efter plötslig död. Detta är två 
beståndsdelar som skulle kunna styrka trovärdigheten i denna studie. Det finns även 
många faktorer som påverkar pålitligheten och överförbarheten av en studie. 
Pålitligheten av en studie kan bland annat påverkas negativt om författarnas 
förförståelse för ämnet inte finns beskrivet i studien (Lincoln & Guba, 1985). 
Förförståelsen kan även ses som en positiv aspekt då delar i insamlad data kan ha 
uppmärksammats som eventuellt skulle ha missats om inte förförståelse funnits. För 
att minska risken att påverka deltagarnas svar i intervjun var intervjufrågorna 
ostrukturerade med berättande karaktär. Detta för att öka pålitligheten av resultatet. 
Föreställningar som författarna hade sedan tidigare utgick från de upplevelser de 
själva erfarit inom vården. För att inte författarnas egna föreställningar skulle påverka 
resultatet var alla tre författare deltagande i formuleringen av de två öppna frågorna. 
Under varje intervju antecknades det om personen som intervjuade deltagaren gjorde 
någonting som skulle kunna påverka data. Första deltagaren hade några funderingar 
som i senare intervjuer klargjordes innan intervjun började för att förtydliga konceptet.  
 
Sjuksköterskans upplevelse stod i fokus i denna studie. För att resultatets trovärdighet 
och pålitlighet skulle förstärkas har citat använts i resultatet i enlighet med Graneheim 
och Lundman (2004). För att öka trovärdigheten ytterligare finns en tabell över 
analysförfarandet (Bilaga 1) där tydliga exempel finns på hur analysen har gått tillväga 
med hjälp av direkt citering och etikerande koder. Begreppet överförbarhet handlar 
om att resultatet från en studie kan överföras på andra personer eller grupper 
(Graneheim & Lundman, 2004).  När en av frågorna ställdes under intervjuerna 
återspeglades händelser som kanske inte alltid reflekterar de vedertagna arbetssätten 
vid plötsliga dödsfall. Snarare återgavs händelser som ansågs som mer dramatiska. 
Resultatet kan relaterat till detta möjligen upplevts något färgat, då samtliga 
intervjupersoner berättade om en ovanligare situation.   
 
Trots att frågorna i intervjuerna var riktade till sjuksköterskornas upplevelse av mötet 
med de anhöriga, var det många som kommenterade och speglade tillbaka hur de 
anhöriga upplevde det. Det upplevdes som att det var svårt att undgå då patienten och 
anhöriga ansågs vara deras största fokus. När frågorna ställdes blev några delar av 
svaren icke-aktuella, då sjuksköterskorna valde att svara utifrån hur anhöriga kunde 
uppleva mötet vid plötslig död. Anledningen till detta kan möjligen vara att 
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sjuksköterskan alltid har ett empatiskt förhållningssätt och därför utgår från andra 
människors upplevelser (Eley, Eley, Bertello, & Rogers-Clark, 2012). Den vårdsökande 
personen och dess anhöriga står i första rummet och sjuksköterskans egna upplevelser 
kring olika moment hamnar i bakgrunden. En annan möjlighet för de svar som riktade 
sig mer åt de anhörigas upplevelser än sjuksköterskans kan vara hur frågorna ställdes. 
Samma frågor ställdes till alla deltagare men de kan möjligtvis varit något otydliga. 
 
Vid ett tillfälle under studien gjordes en intervju i en annorlunda miljö än övriga 
intervjuer. Vid detta tillfälle satt hela gruppen på en ostörd allmän plats. Hade den 
intervjuade personen upplevt att det var för många personer i närheten som störde och 
eventuellt kunde höra samtalet, kan det vara en möjlig faktor som kan ha påverkat 
intervjun. Beroende på i vilken miljö intervjuer tar plats kan insamlad data bli 
påverkad (Lantz, 2007). Resterande intervjuer skedde på ett avskilt arbetsrum då 
endast personen som intervjuades och de tre författarna var närvarande. Den miljön 
som deltagarna omringades av var mycket avskalad och fokuset hamnade tydligt på 
intervjupersonen. Detta skulle också kunna påverka insamlad data. Nervositet kan 
möjligtvis ha uppstått och en press att svara “korrekt”, trots att inga rätta svar finns, 
kunde uppstå. Den kala miljön kunde även ha bidragit till att den intervjuade personen 
kände sig mer utsatt i situationen. Detta då två eller tre av författarna satt tysta under 
största delen av intervjun för att inte störa inspelningen. Detta var någonting som 
försökte förtydligas innan intervjun startades för att skapa en förståelse över vad som 
skulle komma.  
 
Är det endast en person som genomgående intervjuar deltagarna finns det en risk för 
att frågorna ställs på ett visst sätt som möjligtvis kan rikta deltagarens svar åt ett visst 
håll (Davis, Couper, Janz, Caldwell & Resnicow, 2010). Vid sju av intervjuerna var alla 
författarna närvarande och vid tre intervjuer var endast två av författarna med. En 
ökning av antalet forskare minskar chansen att resultatet påverkas av en individs egen 
uppfattning. Detta i sig kan öka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2008). Personen 
som inte aktivt intervjuade deltagaren men som fanns på plats antecknade i ett block 
om frågorna sades på ett ledande sätt så det kunde påverka deltagarens svar.  
 
För att intervjuerna skulle tolkas så likt som möjligt utan missuppfattningar eller 
författarens egna upplevelse av mötet inräknas spelades intervjuerna in. Deltagarna i 
studien blev informerade och godkände detta innan intervjun startades. Alla tre 
författarna hjälptes åt att transkribera de inspelade intervjuerna. För att få klarhet i de 
utskrivna intervjuerna bestämdes vissa förkortningar som skulle användas och även 
att pauser i intervjuerna skulle tas hänsyn till. Detta för att kunna förstå data likvärdigt. 
Vid användning av en kvalitativ innehållsanalys finns ingen bestämd sanning 
(Graneheim & Lundman, 2004). En möjlig begränsning med kvalitativ forskning är att 
resultatet kan bero på forskarens uppfattning av resultatet. Samma studie av två olika 
forskare kan resultera i två olika slutsatser. För att säkerställa objektiviteten 
analyserades materialet till en början av författarna var för sig och sedan tillsammans. 
Under hela processen har även handledaren till denna studie kritiskt granskat 
materialet. Genom att materialet granskas av flera parter kan trovärdigheten på 
materialet öka (Lincoln & Guba, 1985). 
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Resultatdiskussion 
I resultatet av denna studie framkom det att sjuksköterskor upplever komplexitet i att 
möta anhöriga vid plötslig död. Detta styrks i tidigare studier som gjorts, även om 
forskningen är något bristfällig då de flesta studier innefattar anhörigas upplevelser. 
En fundering som återstod efter att denna studie som utförts var; kan de negativa 
upplevelserna undvikas på något sätt? 
 
Kräver professionalitet 
 
Att bemöta anhöriga som förlorat en närstående plötsligt var en svår och utmanande 
uppgift för sjuksköterskan. Cullberg (2006) belyser vikten av sjuksköterskans närvaro 
hos de anhöriga för att båda parter skulle känna tillfredsställelse i mötet. Svårigheterna 
i hur närvarande sjuksköterskan skulle vara i mötet kunde bero på de anhörigas 
individuella reaktioner. Reid et al. (2011) beskriver hur sjuksköterskan kunde påverkas 
av reaktionen från anhöriga genom uppvisande av känslor. Detta kunde ge upphov till 
att anhöriga upplevde en bättre närvaro från sjuksköterskan, vilket styrker resultatet 
av denna studie. Ett annat perspektiv som framkom i studien var hur sjuksköterskan 
upplevde att de inte räckte till för att möta anhöriga på ett professionellt sätt. Detta 
finns beskrivet i tidigare studier där sjuksköterskan upplevde att det var deras ansvar 
att svara på frågor från anhöriga. (Terry, Olson, Wilss & Boulton-Lewis, 2006).   
 
Studiens resultat om att flera av intervjupersonerna upplevde ett gott stöd från kollegor 
och övrig vårdpersonal motsägs i tidigare studier där flera sjuksköterskor vittnar om 
tids- och resursbrist (Bremer, Dahlberg & Sandman, 2012; McClendon & Buckner, 
2007). I studien bekräftade samtliga sjuksköterskor att reflektion med arbetskollegor 
kunde underlätta efter mötet med anhöriga. Reflektion är en viktig coping-metod för 
sjuksköterskan (Adriaenssens, de Gucht & Maes, 2012; Brysiewicz, 2002). Det fanns 
även en uttryckt önskan om att genomföra anhörig-samtalet gemensamt med en 
arbetskollega enligt intervjupersonerna, vilket enligt Michael och Jenkins (2001) 
kunde öka sjuksköterskornas upplevelse av kontroll över situationen. Det kunde även 
vara viktigt för sjuksköterskan att hjälpa anhöriga att begripa, hantera och känna 
mening för att handskas med den svåra och hastiga förlusten av en närstående, vilket 
faller väl in i Travelbees omvårnadsteori där syftet är att hjälpa människan med dessa 
centrala aspekter (Jahren-Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006). Enligt Travelbee 
(1966) är det viktigt att kunna använda olika former av kommunikation, exempelvis 
icke verbal, för att förbättra upplevelsen av mötet. 
 
I studien vittnade sjuksköterskor om att första mötet orsakade osäkerhet i yrkesrollen. 
De uttryckte att tidigare erfarenheter var viktig kunskap att använda sig av i framtida 
möten. Wah et. al. (2013) betonar hur tidigare erfarenheter kunde underlätta mötet då 
sjuksköterskan lärt sig vilka styrkor och svagheter som var relevanta egenskaper. 
Warnock et al. (2010) styrker sjuksköterskans upplevelser i denna studie om att det 
fanns fördelar med tidigare erfarenheter för att sjuksköterskans upplevelser skulle 
underlätta med tiden. Att kunna läsa av känslor var en färdighet som kunde hjälpa 
sjuksköterskan i arbetet (Bulmer Smith, Profetto-McGrath & Cummings, 2009). 
Cullberg (2006) beskriver att förlusten av närstående kunde orsaka en sådan sorg att 
individen inte kunde hantera dödsfallet på egen hand utan behövde stöd. Den initiala 
reaktionen kunde vara av dramatisk karaktär men om den var ihållande krävdes stöd 
av professionell insats. Enligt intervjupersonerna i denna undersökning var kunskap 
och förståelse för dessa faktorer väsentliga.  
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Det benämndes inte enbart negativa erfarenheter av mötena med anhöriga. Flera av de 
intervjuade återgav positiva upplevelser där anhöriga känt tillfredsställelse trots det 
tragiska som hänt. Om de anhöriga kände att sjuksköterskan gett bästa möjliga 
omvårdnad till patienten, resulterade det i att anhöriga var tillfreds, vilket stämmer väl 
överens med hur Joyce Travelbee (1966) beskriver det mellanmänskliga mötet som 
bygger på tillit och trygghet. Möjligtvis kunde sjuksköterskan dra lärdom av detta 
genom sina erfarenheter och ständigt förbättra sin förmåga att möta anhöriga. 
 

Anhörigas reaktioner påverkar 
 
Joyce Travelbees (1966) teori om det mellanmänskliga mötet beskriver hur personen i 
behov av vård inte kan generaliseras utan måste ses som en unik individ, då alla 
reagerar olika på samma stimuli och att detta inte kan förutspås. I resultatet framkom 
att samtliga sjuksköterskor hade en känsla av ovisshet för de anhörigas reaktioner. 
Reaktioner kan yttra sig i allt från sorg och förtvivlan till ilska och aggressivitet i dessa 
situationer (Cullberg, 2006). Det påtalades under intervjuerna olika verktyg och 
metoder för att möta anhöriga i ett chocktillstånd. Brysiewicz (2006) betonar att det 
var av stor vikt att sjuksköterskan såg de anhöriga som enskilda individer och såg till 
deras enskilda behov av stöd som exempelvis att lyssna eller vara närvarande, detta för 
att det inte skulle påverka de anhörigas fortsatta sorgearbete negativt. Detta upplevdes 
svårt då samtliga sjuksköterskor tyckte det var svårt att veta vad anhöriga behövde för 
stöd i den akuta chockfasen. Reaktionerna som inte gick att förutsäga föranledde den 
ambivalens som sjuksköterskorna påtalade.  
 
Tidigare studier visar att anhöriga ofta var kritiska till relationen med sjuksköterskan 
på grund av att anhöriga kände sig förbisedda och dåligt involverade i omvårdnaden 
(Adams, Anderson, Docherty, Tulsky, Steinhauser & Bailey, 2014; Vandall-walker, 
Jensen, & Oberle, 2007). Om anhöriga kände sig exkluderade kunde det orsaka brist 
på tillit till sjuksköterskan och möjligtvis orsaka negativa reaktioner. Att få anklagande 
reaktioner från de anhöriga var något som samtliga sjuksköterskor hade upplevt. Vid 
plötsliga dödsfall kommer ofta frågor från anhöriga som “varför” och “vad skulle jag ha 
gjort?” och i detta chocktillstånd är det vanligt att anhöriga uttrycker denna frustration 
i en anklagande ton (Merlevede et al., 2004). Känslor som skam och skuld ligger nära 
till ilska och frustration. Det är mycket vanligt att förskjuta känslor på andra personer 
runt omkring, skulden kunde läggas på sjukvårdspersonal som vårdat personen som 
avlidit. (Cullberg, 2006; Wah, Chung-Lim-Chiang, & TO-Chui, 2013). Att inte ta 
anklagelserna för personligt var någonting som deltagarna i studien påpekade. De var 
medvetna om att detta var ett sätt för anhöriga att uttrycka deras sorg i den akuta 
processen.  
 
Att sjuksköterskorna upplevde det svårt i mötet med anhöriga styrker tidigare 
forskning då känslan av hopplöshet tydliggörs i mötet med de anhöriga efter en plötslig 
död (Collins-Tracey et al., 2009). Känslan av att inte ha gjort tillräckligt och anklaga 
sig själv för dödsfallet även om det inte var ens eget fel var vanligt förekommande enligt 
de sjuksköterskor som deltog i studien.  
 
Det påtalades vissa positiva tankar från sjuksköterskorna kring mötet då de upplevde 
att anhöriga var tillfreds med de bemötande de fick. Berg och Danielson (2007) menar 
på att en god och kontinuerlig relation mellan sjuksköterskan, den vårdsökande 
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personen och dennes anhöriga kan leda till ett ökat förtroende, men detta går sällan 
att uppfylla då det inte finns tillräckligt med resurser. Att ge ärlig och tydlig 
information är också ett sätt att ge de anhöriga en positiv känsla av mötet och kan bidra 
till en förbättrad sorgreaktion för de anhöriga i framtiden (Brysiewics, 2006).  
 
Behöver vara personlig 
 
Bulmer Smith, Profetto-McGrath och Cummings (2009) beskriver att personliga 
känslor av olika slag i sjuksköterskeyrket nästintill är oundvikligt. Omvårdnadsarbetet 
som vårdpersonal utför, bygger i grunden på relationer mellan både den vårdsökande 
personen, patienten och den omgivande familjen. För att kunna ge en god omvårdnad 
bör sjuksköterskan vara insatt i dessa relationer och kunna hantera de känslor som 
medföljer (Bulmer Smith, Profetto-McGrath & Cummings, 2009). Att få visa känslor 
ansågs vara medmänskligt och deltagarna uttryckte att relationen mellan de anhöriga 
och dem själva kunde kännas djupare om de fick en chans att uttrycka sina känslor. 
Hur mycket sjuksköterskorna påverkades av känslorna i mötet varierade från fall till 
fall.  Enligt Bulmer Smith, Profetto-McGrath och Cummings (2009) kan uttrycket av 
sina personliga känslor i mötet med andra lägga grunden till att mötet och relationen 
upplevs genuin och kan i sin tur leda till ett ökat förtroende. Att vara känslomässigt 
involverad i relationen med den vårdsökande personen, de anhöriga och kollegor i 
omgivningen är ett moment som för sjuksköterskan kan upplevas vara stressande 
(Bulmer Smith, Profetto-McGrath & Cummings, 2009). Genom att få möjligheten att 
studera känslomässiga responser och relationer redan i vårdpersonalens utbildning 
tror Bulmer Smith, Profetto-McGrath och Cummings (2009) att det är möjligt att den 
arbetsrelaterade stressen, som är kopplat till den känslomässiga stressen i 
arbetsmiljön, kan minska.  
 
Efter ett dödsfall hos en patient var det viktigt att i sin profession och som privatperson 
få chans att sörja (McCoyd & Walter, 2007). Genom att visa känslor vid mötet med 
anhöriga får sjuksköterskan en chans att sörja patienten som gått bort, tillsammans 
med anhöriga, och kan genom det börja bearbeta sin sorg och det som hänt (Peterson 
et al., 2010; Papadatou, 2006). Även Scott (2013) påpekar tydligt att det kunde vara 
bra att vara med och visa sorg inför anhöriga. Det poängteras dock att sorgen hos 
sjuksköterskan inte fick ta över de anhörigas sorg. Detta var någonting som deltagarna 
i studien var väl medvetna om och det ansågs vara mycket viktigt.  Trots att situationen 
var svår och känslofylld berättade deltagarna att de allra tyngsta känslorna fick 
bearbetas i ett senare skede.  
 
Likheter hittades i Joyce Travelbees (1966) teori om det mellanmänskliga mötet. I 
teorin påtalas det att i mötet mellan anhöriga och sjuksköterskan borde sjuksköterskan 
använda personliga egenskaper tillsammans med sin kunskap. För att uppnå en god 
omvårdnad kunde inte något utesluta det andra. I studien framkom det att mötet ofta 
speglade deltagarnas egna tankar kring hur de hade velat bli bemötta av vårdpersonal. 
Deltagarnas personliga egenskaper och erfarenheter användes för att kunna skapa ett 
så bra möte som möjligt. Trots att riktlinjer finns kring mötet med anhöriga efter 
plötslig död är det någonting som många sjuksköterskor inte vet, eller inte tar till sig i 
den påfrestande situationen (McLaughlin et al, 2013). Mötet byggs på grund av detta 
till stor del på deras tidigare upplevelser och möten, vilket varierar från person till 
person.  
 
Att känna empati är någonting som visats inte går att undvika i sjuksköterskeyrket 
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(Stayt, 2009). Genom att visa empati tillsammans med anhöriga fanns möjlighet till en 
djupare relation, men det kunde även leda till en ökad känslomässig stress för 
sjuksköterskan.  Tankar om att det kunde varit en nära anhörig var vanligt. Detta var 
någonting som kunde öka graden av empati. Med en ökad empati för de anhöriga eller 
den vårdsökande personen ökade även stressen på sjuksköterskan (Stayt, 2009) Att 
relatera till sin egen situation i livet var någonting som var vanligt förekommande i 
intervjuerna i denna studie. Det upplevdes av deltagarna precis som Stayt (2009) 
påpekar att den känslomässiga påverkan ökade. Wah, et al. (2013) påtalar att 
sjuksköterskans beteende och känslor i mötet med anhöriga kunde variera beroende 
på vad sjuksköterskan själv kunde relatera till den vårdsökande personen eller de 
anhöriga. Sjuksköterskans beslut och omvårdnadsåtgärder kunde återspegla den 
omvårdnad deras anhörig fått eller den omvårdnaden de önskar att deras anhörig fått 
(Wah, et al., 2013). 
 

Slutsatser och kliniska implikationer 

Resultatet av denna studie visar att sjuksköterskan upplever det komplicerat att möta 
de anhöriga efter att deras närstående avlidit hastigt. De anser att det finns flera 
orsaker som kan påverka komplexiteten i mötet, och att varje situation är unik. Det 
benämns att det är svårt att förutse varje situation samt att det är svårt för 
sjuksköterskan att veta vad som är tillräcklig omvårdnad då varje anhörig reagerar 
olika. Vidare forskning krävs för att finna en grund till förbättring inom ämnet. Nyttan 
med denna studien kan vara en riktlinje för att se vilka faktorer som påverkar 
upplevelsen hos sjuksköterskan. Om det finns faktorer som påverkar upplevelsen 
negativt, kan det finnas skäl att undvika dessa så att mötet med anhöriga underlättas 
och omvårdnaden mottas med goda resultat. Exempelvis kan en grund för ökad 
utbildning, om bemötande av personer i en kris, vara av värde att lägga till som 
väsentlig del i sjuksköterskeutbildningen. Som det har nämnts i studien kan första 
mötet med anhöriga efter plötslig död vara överväldigande för alla inblandade parter, 
men om sjuksköterskan har genomgått teoretisk och praktisk övning så kan möjligtvis 
situationen bli mer lätthanterlig. Joyce Travelbees omvårdnadsteori om 
mellanmänskliga möten är en viktig teoretisk referensram att arbeta efter i vården då 
det lägger grund för tillfredsställande möten i omvårdnaden. 
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Matris för analysförfarande  

 

 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Huvudkategori 

·   #4 #4 Jag måste kunna känna av  
st   stämningen, om jag ska 
varvara närvarande eller inte. 

Känna av stämning, 
vara närvarande 
eller inte. 

Professionell 
upplevelse av 
tillräcklig närvaro 

Att känna av 
situationen 

Kräver professionalitet 

#9 Det är en väldig trygghet 
att vi ofta hjälps åt att prata 
med anhöriga och kunna ta 
stöd från kollegorna. 
 

Trygghet att hjälpas 
åt, kunna ta stöd 
från kollegorna 

Upplevelsen av 
trygghet och stöd 
från kollegor 

Behov av känslomässigt 
stöd 

Kräver professionalitet 

#6 Man kan mer och mer 
förstå reaktioner hos anhöriga 
och bemöta dem på ett bättre 
sätt ju längre tid man har 
jobbat. 
 

Förstå reaktioner, 
bemöta bättre ju 
längre tid man har 
jobbat. 

Upplevelsen av att 
ha erfarenhet 

Erfarenhet underlättar Kräver professionalitet 

#1 Att inte veta hur de 
anhöriga skulle reagera i 
situationen tycker jag är en 
svår del.  

Att inte veta hur de 
anhöriga skulle 
reagera.  

Upplevelse av 
ovisshet  

Känner ovisshet om 
reaktioner 

Anhörigas reakyioner 
påverkar 
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#6 Man har ju varit med om 
anhöriga som anklagar en för 
att det blev som det blev.  

Anhöriga som 
anklagar en. 

Upplevelse av 
anklagelse   

Att mötas av 
anklagelser 

Anhörigas reaktioner 
påverkar 

#2 Anhöriga var ganska nöjda 
efteråt och vi grät tillsammans 
och det blev bara så bra trots 
den jobbiga situationen.  

Anhöriga var nöjda 
efteråt. 

Upplevelse av 
positiv återkoppling 

Att få positiv respons Anhörigas reaktioner 
påverkar 

#7 #7 #7 Jag är en väldigt känslosam 
pe person, empatisk och så vilket 
gö gör att man känner väldigt 
myck mycket medlidande med 
dom de anhöriga när det blir ådä 
sådär plötsligt. 

Jag är väldigt 
känslosam och 
empatisk person 
vilket gör att jag 
känner mycket 
medlidande. 

Upplevelsen av 
medlidande som 
medmänniska 
 

Att visa medlidande Behöver vara personlig 

#6 Även om det inte går tänka 
sig in i deras situation, hur 
hade jag reagerat om det hade 
varit en anhörig till mig och 
hur hade jag velat bli bemött.  

 Hur hade jag 
reagerat och velat bli 
bemött om jag var i 
deras situation. 
 

Upplevelsen av att 
möta andra utifrån 
sig själv  

Att möta andra utifrån 
sig själv 

Behöver vara personlig 

 


