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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Oväntat dödsfall av en familjemedlem innebär att döden inträffar oförutsett och 
uppfattas som en av de värsta traumatiska händelser som kan drabba anhöriga. I jämförelse 
med ett väntat dödsfall medför ett oväntat dödsfall att anhöriga kan ställas inför en svårare 
bearbetningsprocess, förändrad livssyn och en ökad risk att drabbas av psykologiska faktorer 
eftersom anhöriga inte har hunnit påbörja sitt sorgearbete. Kunskap om hur anhöriga upplever 
sjuksköterskans stöd vid ett oväntat dödsfall kan eventuellt hjälpa anhöriga till förbättrad 
hälsa, ökat välbefinnande och en förbättrad sorgereaktion. Joyce Travelbee menar att alla 
individer någon gång kommer i kontakt med lidande och därför bör sjuksköterskan bemästra 
hur hon på bästa sätt kan ge stöd åt anhöriga mitt i lidandet i form av ett oväntat dödsfall. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid 
oväntat dödsfall. Metod: Studien baserades på en kvalitativ litteraturstudie av åtta artiklar 
analyserade utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys. Resultat: 
Resultatet som framkom ur analysen delades in i fyra kategorier: omhändertagande, 
informativt stöd, kompetens och erfarenhet, samt känslomässigt engagemang. Resultatet 
visade att anhöriga upplevde stöd från sjuksköterskan i olika former som viktigt och 
betydelsefullt. Slutsats: När anhöriga upplevde tillräckligt stöd från sjuksköterskan bidrog 
detta till en förbättrad sorgereaktion.  
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INTRODUKTION 

Tidigare forskning visar att anhöriga inte upplever tillräckligt stöd från sjuksköterskan när ett 
oväntat dödsfall sker (Dent, 2002). Att ge stöd till anhöriga vars familjemedlem oväntat dött 
är en av sjuksköterskans svåraste och mest utmanande uppgifter (Purves & Edwards, 2005). 
Forskning visar att anhöriga behöver stöd från sjuksköterskan vid ett plötsligt dödsfall men att 
detta är något som måste förbättras och utvecklas inom vården (Kent & McDowell, 2004). 
Det kan därför vara viktigt att studera de anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd för att 
ta reda på vad just de anser. Tidigare forskning visar även att när anhöriga upplever 
otillräckligt stöd från sjuksköterskan kan det försämra sorgeprocessen samt att risken för 
negativa psykologiska faktorer kan öka (Purves & Edwards, 2005). Enligt Lohan och Murphy 
(2002) behövs ytterligare forskning för att utveckla kunskap om stödet och på så sätt sedan 
kunna underlätta anhörigas sorgeprocess efter ett oväntat dödsfall. Purves och Edwards 
(2005) beskriver att en av sjuksköteskans viktigaste ansvar är att se till att bästa tillgängliga 
vård ges i alla vårdsituationer. Denna vård utvidgas alltmer för varje år till att även innefatta 
anhöriga (ibid.). I nuläget utbildas inte sjuksköterskan att ge stöd åt anhöriga men Marrow 
(1996) menar att det är en av sjuksköterskans skyldigheter att ge stöd åt anhöriga, inte minst 
vid ett oväntat dödsfall. Denna studie inriktas på anhörigas upplevelser av sjuksköterskans 
stöd vid oväntat dödsfall eftersom tidigare forskning har visats vara få i antal samt att de 
studier som tidigare gjorts inriktas mest på sjuksköterskans upplevelser vid oväntat dödsfall 
och färre artiklar har gjorts angående anhörigas upplevelser, vilket är viktigt att belysa 
(Purves & Edwards, 2005).   

BAKGRUND 

Anhörig 

Anhörig innebär enligt Clements, et al. (2004) familj, vänner, släkt och medarbetare till den 
avlidne. Den avlidne kommer benämnas som familjemedlem i den här studien. Anhöriga är 
ofta helt oförberedda på det oväntade dödsfallet och har varken haft tid eller möjlighet att 
förbereda sig mentalt eller känslomässigt på att en nära familjemedlem oväntat går bort 
(ibid.). De kan ibland ha bevittnat det oväntade dödsfallet, till exempel genom att själva vara 
med i en olycka, närvarat vid återupplivningsförsök eller sett familjemedlemmen drastiskt 
försämras och slutligen avlida (Purves & Edwards, 2005). Vid ett plötsligt dödsfall kan de 
visa beteenden och känslor som speglar stress, kaos, emotionell labilitet, chock och försämrad 
tankeförmåga (Davidhizar & Kirk, 1993). Anhöriga som förlorat en familjemedlem i ett 
oväntat dödsfall har en ökad risk att drabbas av sjukdom eller psykologiskt lidande om inte 
stöd ges i den akuta chockfasen (Cohen & Syme, 1985).   

Oväntat dödsfall  

Ett oväntat dödsfall sker utan förvarning eller vid ickekänd sjukdom (Kent & McDowell, 
2004; Tye 1993). De dödsorsaker som visat öka risken för sorg omfattar: oväntade dödsfall, 
mord, akutsjukdom, trauma och självmord (Clements et al., 2004; Kent & McDowell, 2004). 
När döden inträffar oväntat eller utan förberedelse ställs anhöriga inför en svårare 
bearbetningsprocess än om dödsfallet skulle ske väntat eftersom anhöriga redan då har hunnit 
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påbörja sitt sorgearbete. Ett oväntat dödsfall kan därför innebära att anhörigas livssyn 
förändras (Purves & Edwards, 2005; Tye, 1993). Oväntat dödsfall av en familjemedlem ses 
som en av de värsta traumatiska händelser som kan drabba den enskilda individen (Handsley, 
2001).  

Reaktioner  

När en familjemedlem oväntat dör kan anhöriga hamna i en kris och konsekvenser som följer 
efter chocken kan leda till psykologiska problem som kan bli svåra att behandla (Handsley, 
2001). Sorg handlar om ett långvarigt förlopp medan krisen är snabbt övergående. Många 
gånger är det svårt att urskilja de två förloppen från varandra i det akuta skedet (Fyhr, 1999). 

Sorg 

Fyhr (1999) förknippar sorg som förlust av en person, till exempel vid ett oväntat dödsfall, 
och menar att alla förluster följs av sorg när den upplevs som betydande . Vid en betydande 
förlust startar en sorgeprocess, som i sin tur startar samtidigt som krisreaktionen. Anhöriga 
möter sjuksköterskan i början av sorgeprocessen när ett oväntat dödsfall har ägt rum. 
Anhöriga uttrycker sin sorg individuellt, en del gråter förtvivlat och andra visar känslor som 
till exempel vrede. Fyhr (1999) menar även att sorg är en komplicerad, otröstlig process som 
inte går att behandla, men som sjuksköterskan kan bemöta. Sorgeprocessens mål är att den 
utsatta skall bli känslomässigt fri från det som den har förlorat, men processen är oftast 
långvarig och kan dröja flera år. Anhöriga kan behöva stöd i form av trygghet i den akuta 
sorgen från sjuksköterskan och hon bör även ta hänsyn till det som är unikt i deras 
sorgebehov. För att förstå anhörigas sorg och tillgodose dem med tillräckligt stöd räcker 
varken känslan eller kunskaper om sorgens allmänna drag (ibid.).  

Kris 

Kris definierar Cullberg (2006) som en situation, utlöst av en yttre händelse, som hotar den 
fysiska existensen, sociala identiteten, tryggheten eller grundläggande 
tillfredsställelsemöjligheter i tillvaron. När en anhörig befinner sig i kris, kan han eller hon 
inte av egen kraft ta sig ur situationen. I en krissituation utsätts anhöriga av stark ångest och 
förtvivlan samt får en rubbad uppfattning av omvärlden. För att hantera denna ångest som 
uppkommer kan de antingen fly eller tillåta sig vara närvarande. ”Ett psykiskt kristillstånd 
befinner man sig i då ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga 
för att man ska förstå och psykiskt bemästra den livssituation som man råkat in i” (Cullberg, 
2006 s.19). Genom att individen får uttrycka sina olika känslor och ta emot stöd från 
omgivningen kan krisen övergå i en bearbetningsprocess, medan en flyktreaktion leder till ett 
obearbetat psykiskt trauma, med såväl psykiska och kroppsliga symtom (Persson, 1995). Vid 
en kris går anhöriga igenom fyra olika faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och 
nyorienteringsfas. Chockfasen är den första fasen i krisen och kallas även för det akuta 
skedet. Chockfasen varar ifrån några minuter till ett par dygn . Under denna fas kan personen 
reagera väldigt häftigt med att skrika och gråta hysteriskt. För många är det även svårt att ta in 
information under denna fas. Det är i chockfasen som anhöriga kommer i kontakt med 
sjuksköterskan när ett oväntat dödsfall skett och det är då stödet åt dem kan ges (Cullberg, 
2006). En anhörig i chockfasen kan behöva omvårdnad och beskydd, gärna i form av 
kroppskontakt från sjuksköterskan (Ekselius, Notini & Öberg, 1981). Sjuksköterskans 
bemötande av anhöriga i chockfasen är även ofta avgörande för hur krisen genomarbetas. 
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Andra fasen i krisen är reaktionsfasen och den varar från chockfasens slut och upp till två 
månader efter det oväntade dödsfallet. I reaktionsfasen kan anhöriga reagera med ångest, 
aggression och förnekelse. Deras världsbild faller även ofta samman och de söker svar på det 
som hänt. Den tredje fasen i krisen är bearbetningsfasen som sträcker sig från reaktionsfasens 
slut upp till och med ett år. I bearbetningsfasen börjar anhöriga mer och mer återhämta sig 
och får en viss distans till händelsen. Bearbetningsfasen övergår sedan sakta till 
nyorienteringsfasen som är den sista fasen i krisen. Nyorienteringsfasen sträcker sig över 
resten av livet (Cullberg, 2006).  

Sjuksköterskans stöd  

Stöd definieras enligt Aho, Tarkka, Åstedt-Kurki och Kaunonen (2009) som mänskliga 
interaktioner där människor ger och tar emot känslomässigt, informativt och konkret stöd med 
positiva effekter. Cohen och Syme (1985) definierar även stöd som resurser som kan 
tillhandahållas av sjuksköterskan. I direkt anslutning till dödfallet kan sjuksköterskan ge stöd 
till anhöriga i chockfasen i olika former; bland annat genom emotionellt, psykologiskt, 
materiellt, eller informativt stöd. Hur anhöriga upplever stödet från sjuksköterskan efter ett 
oväntat dödsfall i det akuta skedet kan resultera i en kraftfull effekt på sorgeprocessen (Purves 
& Edwards, 2005). På så sätt kan stödet i det akuta skedet hjälpa anhöriga till förbättrad hälsa 
och välbefinnande (Cohen & Syme, 1985) medans bristande stöd kan leda till komplicerad 
eller kronisk sorg (Aho et al., 2009). Cohen och Syme (1985) menar att behovet av stöd vid 
ett oväntat dödsfall är individuellt och uppfattas även individuellt.  

Socialstyrelsen (2005) anser att International Counsil of Nurses (ICN) etiska kod bör ligga till 
grund för sjuksköterskans arbete. Koden innehåller fyra grundstenar: sjuksköterskan ska 
främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande till alla individer oavsett 
sjukdom, kön, nationalitet eller ålder, det vill säga även anhöriga. Sjuksköterskan bör även 
utifrån kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska kunna hantera, kommunicera, 
bemöta, informera, undervisa samt ge stöd och vägledning åt anhöriga vid ett oväntat dödsfall 
(Socialstyrelsen, 2005). Ågård och Maindal (2009) påpekar att en av sjuksköterskans 
viktigaste och mest utmanade uppgifter i vården idag är att kommunicera, hantera och 
integrera med anhöriga i kritiska situationer samt att sjuksköterskan även bör uppmärksamma 
anhöriga som inte uttrycker hjälp. Ygil, Luria, Admin, Moshe-Elion och Linn (2010) påpekar 
att sjuksköterskan bör utbildas i att utveckla lyhördhet för de olika förväntningar och behov 
som de anhöriga har, samt en medvetenhet om hur egna förutfattade meningar påverkar 
beteendet mot den bortgångnes anhöriga (ibid.). Sjuksköterskeyrket ställer krav på 
självständigt arbete, mångkulturellt kunnande och professionellt förhållningssätt, vilket 
sjuksköterskan kan behöva tillhandahålla för att kunna ge stöd åt anhöriga. Förbättrade 
kunskaper om information och kommunikation kan behövas för att sjuksköterskan skall 
utveckla förmågan att ge ordentligt stöd åt anhöriga vid ett oväntat dödfall (Socialstyrelsen, 
2005).  

Vårdvetenskaplig referensram  

Joyce Travelbee´s (1971) interaktionsteori fokuserar på omvårdnad mellan två mänskliga 
individer. Hon menar att varje enskild individ är unik i sitt slag och den enda som någonsin 
kommer att leva. Travelbee (1971) underkastar ordet patient och menar att det bara är 
mänskliga individer som behöver hjälp av en annan individ. Detta innebär att sjuksköterskan 
inte endast berörs av individer med sjukdom utan även av friska individer som till exempel 
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anhöriga. Travelbee (1971) menar att alla någon gång kommer komma i kontakt med lidande 
i olika former: mentalt, fysisk eller psykiskt. Lidande kan inträffa vid ett oväntat dödsfall och 
anhöriga kan komma att reagera och uppleva detta på olika sätt. Sjuksköterskan kan behöva 
bemästra på vilket sätt hon kan ge stöd till anhöriga mitt i lidandet i form av oväntat dödsfall. 
På så sätt är det därför även viktigt att belysa anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd 
för att kunna förbättra stödet i framtiden. Travelbee (1971) definierar lidande bland annat som 
smärtan som uppstår vid förlust av en familjemedlem. Vidare menar Travelbee (1971) att hon 
ser lidande som en erfarenhet som upplevs individuellt, där av hanterar vissa anhöriga lidande 
bättre än andra.  

Travelbee (1971) hävdar att sjuksköterskan ska se anhöriga som en enskild individ, först då 
kan en mänsklig relation kan uppstå. Denna mänskliga relation byggs upp genom fyra 
överlappande faser: det ursprungliga mötet, framväxande identiteter, empati och sympati. Det 
ursprungliga mötet innebär att sjuksköterskan och anhöriga observerar och värderar varandra. 
Framväxande identiteter innebär att båda parter uppskattar det unika hos varandra och 
etablerar ett band. Genom denna mänskliga relation kan sedan sjuksköterskan stödja anhöriga 
genom att hantera lidande, förebygga eventuell sjukdom samt försöka hjälpa anhöriga att 
finna en förståelse med det inträffade dödsfallet. Kommunikation är även en viktig process i 
sjuksköterskans stöd för att etablera en mänsklig relation med anhöriga. Vidare anser 
Travelbee (1971) att kommunikation alltid sker mellan sjuksköterskan och anhöriga på ett 
eller annat sätt. Antingen genom att sjuksköterskan och anhöriga kommunicerar verbalt med 
varandra, men det kan även ske när båda parter är tysta. Sjuksköterskan kan då istället 
observera anhörigas ansiktsutryck, beteendesätt eller gester för att försöka förstå anhörigas 
stödbehov. När hon har förstått innebörden av de anhörigas utlämnade uttryck bör hon 
använda denna information till att skapa en mellanmänsklig relation.  

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid oväntat 
dödsfall.  

METOD 

En litteraturstudie gjordes baserat på artiklar med kvalitativ metod med induktiv ansats. 
Litteraturstudie innebär att försöka besvara ett forskningsproblem genom att identifiera, 
kritiskt granska, analysera och sammanställa vetenskaplig forskning (Forsberg & Wengström, 
2008). För att svara på studiens syfte användes kvalitativa artiklar eftersom de studierna 
beskriver individens upplevelser samt ser potentiella lösningar till problemet efter individens 
egenupplevda erfarenheter (Polit & Beck, 2012). En induktiv ansats är vanligt i kvalitativa 
metoder och innebär att forskaren sammanför studiedeltagarnas upplevelser från verkligheten 
utan att forskaren har förutfattade meningar (Forsberg & Wengström, 2008; Olsson & 
Sörensen, 2011). På så sätt kan nya lösningar av studiens syfte upptäckas och därför användes 
en induktiv ansats för att försöka utveckla nya teorier och begrepp (Olsson & Sörensen, 2011; 
Polit & Beck, 2012). Tiden på tio veckor beslutade valet att göra en litteraturstudie. Eftersom 
en litteraturstudie redovisar ett stort antal upplevelser från anhöriga utifrån tidigare 
genomförda empiriska studier lämpade det sig att göra en sådan. Trovärdighet av resultatet i 
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en litteraturstudie skall inte påverkas eftersom den utförs med samma noggrannhet som en 
primär studie (Olsson & Sörensen, 2011).  

Urval 

Litteratursökningen utfördes i tre referensdatabaser; Cinahl (Cumulative Index to Nursing and 
Allied Health Literature) PubMed samt PsycINFO (Psychology Information). För att en 
litteratursökning ska ha en god omfattning bör sökningen utföras i flera olika databaser 
(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Cinahl innehåller material sedan år 1981 och valdes 
eftersom den är inriktad på vårdvetenskap. Cinahl rymmer cirka 2,2 miljoner artiklar och 
litteraturen utgörs främst av vetenskapliga artiklar. PubMed användes eftersom det är en 
sökmotor i databasen Medline (Medical Literature On-Line) som har funnits sedan år 1960 
och är utgiven av National Library of Medicine. Medline innehåller mer än 16 miljoner 
artiklar bland annat inom vårdvetenskap och medicin. PsycINFO innehåller artiklar sedan år 
1887 och valdes eftersom den fokuserar på psykologi bland annat inom vårdvetenskap 
(Willman et al. 2011).  

Nyckelord togs ut från syftet och omvandlades till sökord genom att de slogs upp i samtliga 
databasers uppslagsverk, även kallat thesaurus. Detta medför att litteratursökningen får en hög 
sensitivitet samt hög specificitet och för att litteratursökningen skall bli korrekt utförd i alla 
databaser (Willman et al., 2011). I databasen Cinahl användes uppslagsverket Cinahl 
Headings, i PubMed och PsycINFO användes MeSH-termer (Medical Subject Headings) som 
uppslagsverk. Sökningen startade genom att söka enskilt på varje sökord. Sökorden som 
användes var: sudden death, family, spouses, social support, bereavement, emergency nursing 
och qualitative studies. För att avgränsa sökningen och täcka så mycket som möjligt av den 
relevanta litteraturen användes booleska sökoperatorn AND för att kombinera de olika 
sökblocken (Willman et al., 2011). Se bilaga 1. 

Inklusionskriterier var artiklar med kvalitativ ansats, artiklar ur ett anhörigperspektiv, att 
anhöriga som intervjuades var över 18 år, artiklar inriktade på anhörigas upplevelser av 
sjuksköterskans stöd vid oväntade dödsfall som inkluderade den akuta chockfasen, artiklar 
berörande akutmottagning eller vårdavdelning på sjukhus, artiklar berörande avlidna över1år 
och framåt, artiklar skrivna på svenska eller engelska eftersom detta språk behärskas av 
författaren. Artiklarna skulle även vara peer reviewed, det vill säga granskade av experter 
inom området innan publicering (Willman et al., 2011). Exklusionskriterier var plötslig 
spädbarnsdöd, anhöriga som intervjuades som var under 18 år, samt palliativ vård. Inga 
begränsningar gjordes för vilket år eller i vilket land studien genomförts i på grund av det 
begränsade antalet artiklar gällande studiens ämne.  

 I artikelsökningen lästes totalt cirka 1500 titlar på artiklar som framkom ur sökningen. 
Artiklar vars titel stämde överens med studiens område valdes ut och 267 abstract lästes 
igenom. Om abstractet svarade mot litteraturstudiens syfte lästes artikeln i fulltext eller 
fjärrlånades hem från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek och lästes sedan i fulltext. 
Vilket totalt resulterade i att 116 artiklar lästes i fulltext och därefter valdes nio artiklar ut för 
kvalitetsgranskning. Artikelsökningen presenteras i bilaga 1. När samma artiklar framkom i 
de olika sökningarna lästes de inte igenom en gång till. De artiklar som ansågs svara på 
studiens syfte kvalitetsgranskades enligt Willman et al., (2011) kvalitetsbedömningsprotokoll, 
se bilaga 2. Detta görs för att bedöma artiklarnas trovärdighet och kvalitet (Willman et al., 
2011). Efter kvalitetsgranskningen återstod åtta artiklar som uppfyllde kraven i 
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kvalitetsbedömningsprotokollet och valdes ut till resultatet. En artikel valdes bort eftersom 
den ansågs ha för låg kvalitet. De åtta använda artiklarna i studien presenteras i bilaga 3. För 
att komplettera sökningen gjordes en manuell sökning utifrån de åtta valda artiklarnas 
referenslistor, dock gav detta inte fler kvalitativa artiklar som svarade mot syftet.  
Kvalitetsbedömningsprotokollet innehåller 14 stycken ja/nej/vet ej frågor. För att granska 
kvaliteten tilldelades ett poäng för varje ja-svar och noll poäng utdelades för respektive 
nej/vet ej- svar. Den totala poängsumman räknas sedan om i procentform. Detta ökar 
möjligheten att jämföra olika studiers kvalitet (Willman et al., 2011). Artiklar som fick en 
procentsats mellan 85-100% ansågs ha mycket god kvalitet, artiklar mellan 70-85% ansågs ha 
god kvalitet och artiklar mellan 55-70% ansågs ha låg kvalitet.  

Etiskt övervägande 

Vid forskning skall omsorg för studiedeltagarna alltid gå före vetenskapens och samhällets 
intressen. Forskning är underställd etiska normer som avser att främja respekt, rättigheter och 
hälsa hos studiedeltagarna (Milton, 2002). När studiedeltagarna är människor skall etiskt 
övervägande i studien användas. Etisk granskning av artiklarna ingick i 
kvalitetsbedömningsprotokollet. Genom att till exempel ge deltagarna anonymitet i studien 
kan det skydda deltagarens identitet (Polit & Beck, 2012). Information som framkommer i 
studien skall även förvaras så att ingen obehörig kommer åt materialet (Olsson & Sörensen, 
2011). I de utvalda artiklarna var det etiska övervägandet beskrivet. Deltagandet var frivilligt, 
anonymitet fanns att tillgå och studiedeltagarna fick även avbryta studien om de ville.  

Analys 

Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys användes vid analys av 
artiklarna. Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys är en pedagogisk tolkning av hur 
en analys går tillväga och används ofta till kvalitativa metoder (Graneheim & Lundman, 
2004). I genomförandet av innehållsanalysen var målet att genomföra en manifest inriktning 
som innebär att texten översätts ordagrant (Polit & Beck, 2012). Analysen startade genom att 
de valda artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger. Efterföljande steg innebar att ta ut 
meningsbärande enheter från resultatet i artiklarna. En meningsbärande enhet innebär en 
konstellation av ord, meningar eller uttalanden som innehåller information utifrån syftet 
(Graneheim & Lundman, 2004). Meningar som svarade mot denna studies syfte 
färgmarkerades. Meningsenheterna skrevs därefter över i en tabell på datorn. Efter detta 
kondenserades texten, det vill säga en process där syftet är att korta ned texten men bevara det 
väsentliga i textinnehållet. (Graneheim & Lundman, 2004). Kondenseringen översattes till 
svenska och skrevs in i tabellen på datorn. Nästa steg innebar att bilda en kod till varje 
meningsenhet. Koden kan jämföras med en etikett som skall utmärka kontexten i 
meningsenheten och relatera till syftet (Graneheim & Lundman, 2004). Sista etappen innebar 
skapandet av underkategorier och kategorier. En underkategori skapas utifrån kodernas 
betydelse, när koden är identifierad kan en underkategori skapas (Graneheim & Lundman, 
2004). Kategorier kan ses som själva kärnan i en kvalitativ innehållsanalys. En kategori måste 
vara heltäckande och samtidigt uteslutande. Kategorin ska svara på frågan ”vad” (Graneheim 
& Lundman, 2004). Under analysen framkom fyra kategorier samt två underkategorier, se 
figur 1. 
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Figur 1. Kategorier med underkategorier 

 

RESULTAT  

Ur innehållsanalysen framkom fyra kategorier: omhändertagande, informativt stöd, 
kompetens och erfarenhet samt känslomässigt engagemang. Underkategorierna som framkom 
under informativt stöd var upplevelser av information samt behov av information.  

Omhändertagande 

Anhöriga till en individ som oväntat gått bort upplevde att sjuksköterskans omhändertagande 
var en viktig del i stödet i den akuta chockfasen. Omhändertagande kunde för de anhöriga 
innebära små enkla gester, till exempel att sjuksköterskan erbjöd något att dricka eller 
hämtade en stol åt de anhöriga (Brysiewics, 2008; Harrington & Sprowl, 2011). ”You´ll never 
forget that nurse giving you that cup of coffee- it might seem absolutley insignificant, but it’s 
just- it’s important” (Brysiewics, 2008, s.228). När sjuksköterskan visade omhändertagande 
till anhöriga upplevdes detta som oförglömligt och betydelsefullt. När anhöriga blev 
tillfrågade av sjuksköterskan om det fanns något hon kunde göra för att hjälpa till upplevdes 
även detta som värdefullt (Brysiewics, 2008; Olsson, 2008). Anhöriga beskrev ett behov av 
att bli sedd av sjuksköterskan, att hon noterade att de existerade (Weslien, Nilstun, Lundqvist 
& Fridlund, 2005). Anhöriga ansåg att ingen människa skulle behövt sitta ensam i den akuta 
chockfasen och uppskattade därför att sjuksköterskan tog sig tid att sätta sig ned med dem och 
frågade hur de mådde (Olsson, 2008).”The nurses were fantastic. They didn’t leave me” 

Omhändertagande 

Informativt stöd 

Upplevelser av  
information 

Behov av 
information 

 Kompetens och 
erfarenhet 

Känslomässigt 
engagemang  
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(Wisten & Zingmark, 2006, s. 70).  
Alla anhöriga blev inte tillfredställda med sjuksköterskans omhändertagande. Alla blev till 
exempel inte tillfrågade om de ville ha något att dricka. Sjuksköterskan hade ibland inte haft 
tid att sätta sig ned med den anhörige och i vissa fall fick anhöriga inte ens en stol själva att 
sitta på. Anhöriga upplevde även ett bristande omhändertagande från sjuksköterskan när hon 
inte svarade på alla frågor (Lloyd-Williams, Morton & Peters, 2009). Anhöriga ansåg att 
sjuksköterskan kunde ha erbjudit tillgång till senare stöd från sjuksköterskan om anhöriga inte 
ville ha det på en gång (Wisten & Zingmark, 2006). Möjligheten att ringa tillbaka till 
sjuksköterskan upplevdes som bra stöd (Weslien et al., 2005).  
Anhöriga upplevde även gott omhändertagande av den avlidna som positivt stöd från 
sjuksköterskan. Det kunde innebära att sjuksköterskan hade kammat igenom håret, klätt den 
avlidne i fina kläder, tvättat den avlidne eller tänt ett ljus för den avlidne (Brysiewics, 2008). 
”The nurse had picked flowers outside. It was fabulous. She was fantastic. She should be 
praised to the skies. His dignity was maintained” (Weslien et al., 2005,s.19). Anhöriga 
upplevde att ett värdigt omhändertagande av den avlidne var något som anhöriga aldrig 
kommer glömma bort (Janzen, Cadell & Westhues, 2004).  

Informativt stöd 

Upplevelser av information 

Information från sjuksköterskan i syfte att bistå med stöd till anhöriga i det akuta skedet 
upplevdes som bristande (Wisten & Zingmark, 2006). ”She described the nurses as evasive, 
as no one wanted to give her any deatials regarding her son’s death or to answer her 
questions” (Brysiewics, 2008,s.227). Anhöriga beskrev sjuksköterskorna som undvikande och 
för att få svar på sina frågor upplevde anhöriga att de behövde vara påträngande. Detta gjorde 
att anhöriga upplevde informationen som bristande och det medförde att anhöriga blev arga 
och kände att sjuksköterskan borde underlätta situationen och inte försämra den (Brysiewics, 
2008). Anhöriga upplevde även att informationen blev bristfällig när sjuksköterskan gav 
information som var för medicinskt inriktat samt när för mycket information gavs vid ett och 
samma tillfälle (Hall & Hall, 1994; Olsson, 2008). Anhöriga upplevde positivt stöd från 
sjuksköterskan när hon gav all tillgänglig information på ett sätt som anhöriga förstod (Hall & 
Hall, 1994). ”I was given all the information I needed and at a level I understood” (Hall & 
Hall, 1994, s.266). Anhöriga uttryckte även att de hade fått alla möjligheter att ställa frågor 
till sjuksköterskan och när hon besvarade dessa på bästa, möjliga, ärliga sätt upplevdes detta 
som positivt (Hall & Hall, 1994). Några anhöriga uttryckte sig vara nöjda med den 
information och rådgivande information de hade fått av sjuksköterskan i samband med det 
oväntade dödsfallet (Wisten & Zingmark, 2006).   

Behov av information  

Information upplevdes av anhöriga som ett behov i den akuta chockfasen när en 
familjemedlem oväntat gått bort. ”I have to know all answers. I’m just that way. I can’t be left 
wondering. If I find the answers I’m more at peace with myself” (Janzen, et al., 2004, s.156). 
Anhöriga betonade behovet av att få svar på frågor och menade att obesvarade frågor ledde 
till oro och en försämrad sorgereaktion (Harrington & Sprowl, 2011; Janzen et al., 2004). 
Anhöriga upplevde att sjuksköterskan inte anpassade information efter tidpunkt eller plats när 
information gavs och detta ledde till oförståelse av information (Olsson, 2008). Anhöriga i 
chockfasen upplevde att de endast delvis kunde uppskatta information som gavs från 
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sjuksköterskan och därför ansågs vikten av upprepande information som viktigt (Hall & Hall, 
1994; Olsson, 2008).  

Kompetens och erfarenhet 

När anhöriga blev erbjudna stöd från sjuksköterskan i den akuta chockfasen upplevdes det 
som väldigt viktigt (Brysiewics, 2008). Anhöriga upplevde att de behövde få stöd från 
skickliga sjuksköterskor som hade tillräckliga kunskaper om krisreaktioner för att få det stöd 
som behövdes, oberoende individuella reaktioner, vid ett oväntat dödsfall (Olsson, 2008). 
Anhöriga upplevde även ett behov av ett kompetent bemötande från sjuksköterskan och detta 
upplevde anhöriga när sjuksköterskan var kapabel att se den anhörige som en individ och inte 
som ett jobb (Harrington & Sprowl, 2011). Det visade sig att vissa anhöriga var besvikna på 
stödet det hade fått från sjuksköterskan (Wisten & Zingmark, 2006) ”We thought that 
Emergency nurses was used to handle situations like this”(Wisten & Zingmark, 2006, s.70) 
Anhöriga uttryckte även att det borde vara en självklarhet att få stöd från kompetenta 
sjuksköterskor och att de borde kunna ställa alla sina frågor till sjuksköterskan (Olsson, 
2008). Anhöriga beskrev de erfarna sjuksköterskorna som fantastiska och att de verkade 
förstå krisen de gick igenom. Sjuksköterskan gav ett bra stöd när hon inte var påträngande 
eller nonchalant (Hall & Hall, 1994; Olsson, 2008).”I wanted to just sit there by myself and 
think it all over. The nurse was professional and left me” (Weslien et al., 2005, s. 19). 
Anhöriga upplevde ett behov av att få vara i avskildhet och tänka igenom allt och då var 
sjuksköterskan professionell och lämnade dem ifred (Weslien et al., 2005).  

Känslomässigt engagemang  

Anhöriga upplevde ett känslomässigt och kognitivt kaos under den akuta chockfasen och 
ansåg att detta bidrog till ett specifikt behov av att sjuksköterskan visade sympati och empati. 
Anhöriga påpekade även att sympati och empati är ett primärt exempel på bra stöd från 
sjuksköterskan (Janzen et al., 2004). Anhöriga upplevde att deras emotionella smärta 
reducerades när sjuksköterskan visade sympati och empati gentemot dem (Olsson, 2008).”I 
got so much love and warm sympathy” (Olsson, 2008, s.122). När sjuksköterskan visade 
sympati, det vill säga en förmåga där hon känner för en anhörig och på så sätt har ett 
deltagande i sina känslor, hade de anhöriga positiva upplevelser av sjuksköterskan som 
omtänksam och att hon förstod smärtan de gick igenom (Hall & Hall, 1994). Det framkom att 
flera anhöriga upplevde att de fick otillräckligt med sympatiskt stöd från sjuksköterskan. 
Anhöriga upplevde att uppmärksamheten från sjuksköterskan handlade mest om praktiska 
detaljer och att sjuksköterskan inte brydde sig om dem (Brysiewics, 2008; Lloyd-Williams et 
al., 2009). Anhöriga var tacksamma över att sjuksköterskan visade empati, det vill säga en 
förståelse som inte involverar sjuksköterskans deltagande i känslor genom att till exempel 
beklaga sorgen och omfamna de anhöriga. Sådana gärningar förmedlade förtroende, 
reducerade stress och hindrade den anhörige från att känna sig ensam (Weslien et al., 2005). 
Anhöriga upplevde även bristande stöd hos sjuksköterskor som inte visade någon empati och 
menade att de hade behövt en sjuksköterska att prata med, en sjuksköterska som visade att 
hon brydde sig om dem (Lloyd- Williams et al., 2009). 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion  

Kvalitativ metod används för att förklara studiedeltagares egna upplevelser av studiens syfte 
(Polit & Beck, 2012). Denna metod lämpas till studien då artiklarnas resultat försöker 
beskriva ett fåtal människors upplevelser av studiens syfte och information som ges går in på 
djupet. Kvalitativ metod lämpar sig även till denna studie för att forskaren ofta intervjuar 
studiedeltagare med hjälp av ostrukturerade frågor. Detta gör det lättare för studiedeltagare att 
gå in på djupet och forskaren får en helhetsbild av individens upplevelser (Olsson & 
Sörensen, 2011). Kvantitativ metod väljs bort eftersom urvalet ofta är stort vilket kan göra det 
svårt att gå in på djupet och beskriva individers upplevelser (Olsson & Sörensen, 2011). 
Fördel med kvantitativ metod kan däremot vara att författaren får ett stort urval och på så sätt 
stärker resultatet av en större populations upplevelser (Forsberg och Wengström, 2008). En 
empirisk studie exkluderas eftersom tiden på tio veckor inte anses räcka till, annars är en 
empirisk studie att föredra eftersom det kan vara intressant att göra en egen undersökning på 
studiens syfte.  

Litteratursökningen genomförs i tre databaser: Cinahl, Pubmed och PsycInfo. De väljs utifrån 
ämnets relevanta inriktning på vårdvetenskap för att få fram ett så väsentligt resultat som 
möjligt. Datamättnad uppstår genom att samma artiklar återkommer i de olika 
databassökningarna. Om artikelsökning utgår från fler databaser kan fler artiklar framkomma 
och på så vis förändra resultatet. Då funna artiklar anses relevanta till studiens ämne fattas 
beslutet att inte söka i ytterligare databaser.  
Föreliggande syfte utgör underlaget för artikelsökning. Valet av syfte beslutas efter att både 
anhörig och närstående undersöks som sökord vid start av litteratursökning för att kunna 
matcha studier som ligger inom syftets område. Dessa sökord översätts i databasers 
uppslagsverk och det framgår att anhörig resulterar i family och närstående resulterar i home 
nursing. Anhörig väljs i syftet eftersom det sökordet anses mer relevant till studiens 
ämnesområde.  
Om synonymer till sökord används, som till exempel relatives och författaren söker på denna 
synonym i fritext kan fler träffar i databaser eventuellt framkomma. Detta görs inte då 
uppslagsverk i databaser anser finna det mest lämpliga sökordet, samt för att inkluderade 
sökord ger artiklar som anses svara på studiens syfte. Bereavement, qualitative studies och 
Emergency nursing inkluderas som sökord. Detta görs för att begränsa sökningsresultatet 
(Willman et al., 2011). Sorg är en reaktion hos anhöriga vid ett oväntat dödsfall, kvalitativa 
studier sorterar bort kvantitativa studier och akutomvårdnad väljs eftersom familjemedlemmar 
som oväntat dör utanför sjukhusområdet vanligtvis först tas till en akutmottagning och där 
möter anhöriga sjuksköterskan som ger omvårdnad i form av bland annat stöd (Marrow, 1996; 
Purves & Edwards, 2005).  

För att avgränsa och undvika irrelevanta träffar används inklusion och exklusions kriterier 
(Willman et al., 2011). Konsekvenser med att avgränsa sökresultat kan resultera i 
artikelbortfall. I denna studie innebär oväntat dödsfall av en familjemedlem att döden inträffar 
oförutsett och anhörigas liv förändras hastigt från en minut till en annan. Då det anses viktigt 
att belysa anhörigas upplevelser av sjuksköterskans stöd vid ett oväntat dödsfall har den akuta 
chockfasen inkluderats eftersom det är i denna fas anhöriga ofta möter sjuksköterskan när hon 
ger stöd. Då begreppet anhöriga är brett har föräldrar, myndiga barn, äkta makar, och släkt till 
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den avlidne studerats. Släkt innebär här blodsband. Akutmottagning och vårdavdelning 
inkluderas även eftersom det är där sjuksköterskan kan möta anhöriga som befinner sig i den 
akuta chockfasen (Marrow, 1996; Purves & Edwards, 2005). Barn under 18 år exkluderas 
som anhöriga eftersom de anses vara för unga för att intervjuas och berätta om 
sjuksköterskans stöd. Avlidna spädbarn exkluderas då det ofta är barnmorskor som möter 
dessa anhöriga. Konsekvenser med detta är att antal träffar i databaser kan eventuellt 
förändras, men även anhörigas upplevelser kan förändras om kriterier inriktas på andra åldrar 
hos anhöriga, samt ålder på avlidna familjemedlemmar än vad denna studie utgår från.  
Peer reviewed är en inklusions kriterie som används för att forskare, experter på ämnet, 
tidigare granskat artiklarna. Därigenom avgränsas sökningen ytterligare (Willman et al., 
2011). Valet att inte exkludera artiklarnas publicerings år utgår från tillgång på artiklar, detta 
kan påverka resultatet med upplevelser som inte är relevant i dagens läge. De valda inklusion 
och exklusion kriterierna till studien anses relevanta eftersom det hör till studiens 
ämnesområde 

Den booleska sökoperatorn AND används för att kombinera söktermer och fördel är att så 
mycket litteratur som möjligt täcks in till ett specifikt område. Om sökoperatorn OR även 
används kan sökning på artiklar breddas vilket kan resultera i fler utfall av artiklar. OR väljs 
att inte använda på grund av att utvalda artiklar är relevanta till studiens ämne och för att tiden 
inte anses räcka till.  
Kvalitetsgranskning av artiklar görs för att bedöma artiklars trovärdighet och kvalitet. Fördel 
är att artiklar grupperas efter vetenskaplig styrka och det gör det lättare för författaren att tolka 
resultatkvalitet. Nackdel är att författaren eventuellt övervärderar eller undervärderar artiklar 
och på så sätt kan det ge en falsk kvalitetspoäng (Willman et al., 2011). 

Urvalet resulterar i 192 stycken anhöriga i åldrar mellan 18 – 77 år och avlidna 
familjemedlemmars ålder varierar mellan 1 – 80 år. Av de 192 anhöriga var 88 stycken äkta 
partner till den avlidne, 68 stycken var föräldrar till den avlidne och 34 stycken var barn (över 
18 år) till den avlidne och två var mostrar till den avlidne. Övertaget skäl till att ålder inte 
vidtas närmare anses vara att stöd till anhöriga från sjuksköterskan vid ett oväntat dödsfall 
behövs oavsett ålder och förlust. Fördel med olika åldrar på studiedeltagare kan innebära att 
trovärdighet av resultatet ökar på grund av olika uppfattningar av studiens syfte (Graneheim 
& Lundman, 2004). I studiens artiklar framkom det dessutom inte att anhörigas upplevelser 
av sjuksköterskans stöd påverkas beroende på vilken familjemedlem som oväntat dör. Sorg 
och chock anses förekomma hos anhöriga vid de flesta oväntade dödsfall och därför inriktar 
sig inte denna studie på bara en särskild relation mellan den avlidna familjemedlemmen och 
den anhörige. Däremot om en inriktning på särskild relation mellan anhörig och den avlidna 
familjemedlemmen väljs kan resultatet blivit annorlunda. Detta på grund av att anhöriga 
eventuellt kan reagera och uppleva olika starkt vid särskilda familjeband. Det väljs att 
exkludera en särskild relation mellan anhörig och avlidna på grund av tillgång på artiklar.  
Studiedeltagarna härstammar även från fyra olika länder: Sydafrika, Storbritannien, Canada 
och Sverige. Valet att inkludera dessa länder utgörs utifrån tillgång på artiklar. Fördel med 
olika länder är att författaren bortser från kulturella skillnader och för att problemet tittas på 
genom ett holistiskt synsätt, vilket innebär att författaren försöker förstå helheten (Forsberg & 
Wengström, 2008). En annan fördel med att studera olika länder är att sjuksköterskan kan 
utföra yrket utomlands och kan då behöva vetenskaplig insyn över hela världen. Nackdel med 
olika länder är att forskningsresultat kan ifrågasättas angående betydelse för svensk hälso- och 
sjukvård (Willman et al.2011). Anhöriga i andra länder kan även uppleva och reagera på sorg 
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och smärta vid ett oväntat dödsfall olika starkt, detta kan bland annat bero på kulturella 
skillnader (Ahmid, 2008). Kulturella skillnader kan innebära att anhöriga påverkas av andra 
aspekter vid ett oväntat dödsfall som till exempel beteende, inställning och smärta (ibid.). 
Eftersom det är troligt att anhöriga kan uppleva olika behov av stöd beroende på kultur och 
religion är det därför även sannolikt att studiens resultat påverkas utifrån detta.  

Graneheim och Lundmans (2004) pedagogiska tolkning av innehållsanalys väljs eftersom den 
steg för steg förklarar tillvägagångssätt av analysarbete. Nackdel med analysarbetet är att 
feltolkning kan ske genom varje steg i analysen, risken för feltolkning ökar även då det bara 
är en författare. Eftersom en induktiv ansats används är målet att undvika förutfattade 
meningar. Detta är dock inte realistiskt i verkligheten eftersom det inte går att frigöra sig helt 
från sina förutfattade meningar (Forsberg & Wengström, 2008) Trovärdighet av studiens 
resultat sätts redan på prov i första steget i analysarbetet när uttag av meningsenheter sker och 
det är därför viktigt att lämpliga meningsenheter plockas ut. Eftersom en manifest inriktning 
väljs är målet att översätta texten ordagrant vilket kan bli svårt då artiklarna är skrivna på 
engelska, och engelska inte är författarens moderspråk. För att få så korrekt översättning som 
möjligt från engelska till svenska används ett lexikon. Om diskussion sker av meningsenheter, 
kondensering, koder, underkategorier och kategorier ger det ett säkrare resultat av 
analysarbetet (Graneheim & Lundman, 2004). Nackdel för studien är att endast en författare 
läst igenom de valda artiklarna och ingen diskussion har ägt rum. Om diskussion med en 
annan författare äger rum och om båda kan läsa igenom alla artiklar kan det eventuellt öka 
resultatets trovärdighet eftersom en diskussion öppnar upp för nya förslag (Forsberg & 
Wengström, 2008).  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att anhöriga upplever sjuksköterskans stöd som viktigt, värdefullt, 
oförglömligt och betydelsefullt när omhändertagande av både familjemedlemmar och 
anhöriga sker i den akuta chockfasen. Resultatet visar även att anhöriga upplever 
otillfredsställande stöd från sjuksköterskan då hon inte noterar anhörigas existens eller ger 
underlag kring fortsatt stöd. Det framgår att omhändertagande i form av komfortåtgärder som 
att till exempel erbjuda något att dricka upplevs av anhöriga som ett viktigt och värdefullt 
stöd (ibid.). Däremot motsäger Li, Chan och Lee (2002) detta resultat eftersom deras studie 
som är gjord i Kina visar att omhändertagande i form av komfortåtgärder anses vara till 
ohjälpsamhet i stödet från sjuksköterskan. Det här exemplet visar att resultatet kan påverkas 
utifrån vilka länder och kulturer som studeras. Brysiewics (2006) och Wright (1999) menar att 
om sjuksköterskan inte omhändertar anhöriga som en enskild individ och ser till deras 
särskilda individuella behov av stöd kan detta påverka deras forstsatta sorgearbete negativt. 
Detta styrker resultatet eftersom anhöriga även upplever otillfredsställande stöd av 
sjuksköterskan när hon inte ser anhörigas existens. Travelbee (1971) indikerar även på vikten 
av att se anhöriga som en unik individ och inte som en i mängden. På så sätt visar det att 
sjuksköterskan kan stödja anhöriga genom att se till deras särskilda behov av stöd genom att 
skapa en relation och på så sätt kan anhöriga få en förståelse för det inträffade dödsfallet. 
Ahos et al., (2009) artikel visar att anhöriga upplever otillräckligt stöd från sjuksköterskan vid 
hemgång. De menar att anhöriga önskar mer information kring resurser på vidare stöd (ibid.). 
Detta kan tyda på att sjuksköterskan i framtiden kan förbättra underlaget kring fortsatt stöd till 
anhöriga i praktiken. Brysiewics (2006) styrker detta påstående och menar att anhöriga 
behöver underlag till fortsatt stöd vid hemgång för att stödet ska vara fullkomligt.  
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Resultatet visar vidare på att anhöriga upplever att informativt stöd är nödvändigt för att 
sjuksköterskans stöd skall vara tillfredställande. Positiv upplevelse av informativt stöd leder 
till förbättrad sorgreaktion medan negativ upplevelse av sjuksköterskans information leder till 
oro och försämrad sorgreaktion. Li et al., (2002) och Aho et al.,(2009) styrker resultatet att 
anhöriga upplever sjuksköterskans stöd i högsta grad som hjälpsamt och positivt när anhöriga 
får all tillgänglig information från sjuksköterskan. Detta innebär i praktiken att sjuksköterskan 
bör lägga ned mycket tid på att ge stöd i form av information, i både muntlig och skriftlig 
form till anhöriga. Li et al., (2002) och Aho et al., (2009) styrker detta då de menar att även 
skriftlig information är viktigt när anhöriga befinner sig i chockfasen och inte kan ta tillvara 
på all muntlig information. Fraser och Atkins (1990) och Parrish, Holden, Skiendxielewski 
och Lumpkin (1987) understryker även vikten av resultatet då de skriver att anhöriga behöver 
exakt information och att information är en viktig del av sorgeprocessen och på så sätt en 
viktig del av sjuksköterskans stöd. Även Travelbee, (1971) bekräftar resultatet eftersom hon 
menar att kommunikation är en viktig process i sjuksköterskans stöd. Hon säger också att om 
sjuksköterskan har en ärlig och öppen kommunikation med anhöriga så byggs en vårdande 
relation upp (ibid.). Brysiewics (2006) väger upp detta påstående och menar att 
sjuksköterskan bör ge anhöriga en så ärlig information som möjligt för att tillgodose positivt 
stöd och på så sätt framhäva en förbättrad sorgreaktion.  

I resultatet visar det sig även att anhöriga behöver få stöd av sjuksköterskor med erfarenhet 
och kompetens för att sjuksköterskan skall kunna tillgodose ett bra stöd. Resultatet stärks av 
Davidhizar och Kirk (1993) som menar att när ett oväntat dödsfall inträffar är det oftast första 
gången anhöriga upplever en akut sorg. Sjuksköterskan måste därför vara erfaren och 
professionell med att hantera anhörigas plötsliga känslor och beteende som följer i den akuta 
chockfasen för att kunna ge ett bra stöd (ibid.). Detta kan indikera att sjuksköterskan behöver 
mer utbildning om oväntade dödsfall, beteenden som följer i chockfasen, sorgereaktioner 
samt kommunikationsförmågor för att kunna tillgodose ett bra stöd till anhöriga. Detta 
påstående bekräftar Cooke, Cooke och Glucksman (1992); Schmidt och Tolle (1990); 
Socorro, Tolson och Fleming (2001); Tye (1993) och Wright (1989) som säger att 
sjuksköterskan behöver mer utbildning för att kunna ge ett bra stöd åt anhöriga vid ett oväntat 
dödsfall. Travelbee (1971) stödjer resultatet då hon menar att sjuksköterskan genom sin 
erfarenhet kan observera anhörigas beteendesätt för att förstå deras stödbehov och på så sätt 
skapa en mänsklig relation. 

I resultatet framgår det att anhöriga upplever sympati och empati från sjuksköterskan som 
viktigt eftersom den emotionella smärtan reduceras hos anhöriga. Resultatet visar även att 
anhöriga som upplever att sjuksköterskan visar sympati och empati ger ett bra stöd. Parrish et 
al. (1987) styrker vikten av att sjuksköterskan visar känslomässigt stöd genom att påstå att 
sjuksköterskan måste förstå att anhöriga tänker på de ord och känslor sjuksköterskan uttrycker 
i flera månader efter det oväntade dödsfallet. Därför är det viktigt att sjuksköterskan visar 
sympati och empati åt anhöriga. Aho et al., (2009) och Tye (1993) styrker även resultatet att 
sjuksköterskans stöd förbättras när sjuksköterskan visar sympati och empati gentemot 
anhöriga. De menar att anhöriga upplever ett bra stöd när sjuksköterskan visar egna känslor 
över det inträffade dödsfallet samt visar sensibilitet och oro för anhöriga (ibid.). När 
sjuksköterskan visar personliga känslor över det inträffade demonstrerar det att anhöriga inte 
heller behöver skämmas över sina egna känslor (ibid.). Sjuksköterskan har ett ansvar att ge 
bästa möjliga vård till anhöriga, men enligt kompetensbeskrivningen är det inte ett krav att 
sjuksköterskan ska involvera sig personligt och känslomässigt (Socialstyrelsen, 2005). 
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Empatiskt och sympatiskt stöd förmedlar sjuksköterskan automatiskt när hon har det i sig. På 
så sätt kan det vara svårt att förbättra äkta känslomässigt stöd av sjuksköterskan i praktiken. 
Detta påstående betonar även Travelbee (1971) då hon menar att det behövs vissa 
förutsättningar för att utveckla empati och sympati. Däremot understryker Travelbee (1971) 
vikten av resultatet då hon skriver att om sjuksköterskan vill stödja och utveckla en relation 
till anhöriga måste hon bli känslomässigt involverad. Aho et al. (2009) studie visar att 
anhöriga upplever bristande sympati och empati från sjuksköterskan, och på så sätt styrker det 
även vikten av att sjuksköterskan kan ge sympatiskt och empatiskt stöd vid ett oväntat 
dödsfall.  
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SLUTSATS 

Anhöriga som mist en nära familjemedlem i ett oväntat dödsfall upplever att stödet från 
sjuksköterskan är viktigt och betydelsefullt. Anhöriga upplever ofta tillräckligt stöd från 
sjuksköterskan när hon visar omhändertagande, ger all tillgänglig information och visar 
empati och sympati. Andra faktorer som upplevs som viktigt för stödet är sjuksköterskans 
kompetensnivå. Det framgår att anhöriga som upplever tillräckligt stöd från sjuksköterskan 
bidrar till en förbättrad sorgereaktion och anhöriga som upplever otillräckligt stöd från 
sjuksköterskan bidrar till en försämrad sorgereaktion. 

Ytterligare forskning behövs för att ta reda på hur anhöriga upplever stödet från 
sjuksköterskan vid ett oväntat dödsfall i dagsläget. Eftersom denna studie baseras på 
upplevelser från olika länder kan det vara betydelsefullt att utföra vidare empirisk forskning i 
Sverige. Ytterligare forskning kring vikten av sjuksköterskans utbildning och kunskap behövs 
även för att sjuksköterskan i framtiden skall kunna tillgodose ett tillräckligt stöd till anhöriga 
vid ett oväntat dödsfall.  
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Protokollet är hämtat ur: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 
omvårdnad, s 156-157. Lund: Studentlitteratur 
 
Beskrivning av studien, t ex metodval………………………………………………… 
 
Patientkarakteristiska: 
Antal:……………… 
Ålder:……………… 
Män:………………. 
Kvinnor:……………. 
 

Beskrivning av studien Ja Nej Vet ej 

Finns det tydligt syfte?    

Är kontexten presenterad?    

Etiskt resonemang?    

Urval /- relevant?    

- Strategiskt?    

Metod för/ - urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

   

- Datainsamling tydligt 
beskriven? 

   

- Analys tydligt beskriven?    

Giltighet/ -är resultatet logiskt 
begripligt? 

   

- råder datamättnad?    

- råder analysmättnad?    

Kommunicerbarhet/ -redovisas 
resultatet klart och tydligt? 

   

- redovisas resultatet i 
förhållande till teoretisk 
referensram? 

   

Genereras teori?    
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Bilaga 2 - Kvalitetsbedömningsprotokoll för artiklar sid. 2 (2) 

 
Huvudfynd  
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskskrivning/analys adekvat? 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Komme
ntar: ………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Granskare (sign) …………………………………….. 

 

 

 

Sammanfattande 
bedömning av arbetet 

Bra Medel Dåligt 
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Bilaga 3 Artikelöversikt 1 (3)  
 
Författare/år/land Titel  Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitetsbedömning  

Brysiewwicz, P.  
2008 South Africa  

The lived 
experience of 
losing a loved 
one to a sudden 
death in 
KwaZulu-Natal, 
South Africa.  

Describe the lived 
experience of 
families who had lost 
a loved one to a 
sudden death.  

Qualitative method. 
Interviews  
 

N=5  
 

Beraved family 
members provide 
data about what 
they view as 
important in their 
care during the 
time of a crisis.  

92% 

Hall, B & Hall, D 
A.  
1994 United 
Kingdom 

Learning from 
the experience 
of loss: people 
bereaved during 
intensive care.  

How to best improve 
nurse’s service to 
bereaved relatives.  

Qualitative method. 
Interviews  
 

N= 16 
 

Information, 
questions and 
emotional support 
from health care 
professionals need 
to be improved.  

85% 
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Författare/år/land Titel  Syfte Metod Deltagare  Resultat Kvalitetsbedömning  

Harrington,C. & 
Sprowl, B.  
2011 Canada  

Family members’ 
experiences with 
viewing in the 
wake of sudden 
death.  

Explore the 
perspectives and 
experiences of the 
suddenly bereaved 
with respect to: if 
viewing/ not viewing 
the dead person had 
impact on their 
bereavement process 
and if there was any 
interactions with 
professionals.  

Qualitative method. 
Semi-structured in 
depth interviews. 

 

N= 16  
 

Family members described 
their interactions with 
healthcare professionals. 
The data revealed a concept 
that was needed: to have 
respect and compassion 
toward both the bereaved 
and the deceased.  

85% 

Janzen, L. Cadell, S. 
& Westhues, A.  
2004 Canada 

From death 
notifications 
through the 
funeral: bereaved 
parent’s 
experience and 
their advice to 
professionals 

Establish insights to 
begin building a model 
of interventions based 
upon the experiences of 
parents who have lost a 
child to sudden death.    

Qualitative method. 
In depth, individual 
interviews.   

N=20  
 

Bereaved family members 
found helpful different 
aspects of grieving. With 
specific advice to nurses.  

85% 

Lloyd-Williams, M., 
Morton, J., & Peters, 
S. 
2009 
United Kingdom  

The end-of-life 
care experience 
of relatives of 
brain dead 
intensive care 
patients.  

Focused on issues 
relating to the 
palliative and 
supportive care needs 
for families of patient 
with brain death.   

Qualitative method. 
Interviews with 
open- ended 
questions.  
 

N=30 
 

Participants valued the 
physical care their relatives 
received, but 
communication and 
breaking bad news was a 
cause for concern. 

85% 
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Författare/år/lan
d 

Titel  Syfte Metod Deltagare Resultat Kvalitetsbedömning  

Olsson, M.  
2008  
Sweden  

Social support in 
bereavement 
crisis- A study of 
interactions in 
crisis situations. 

To understand the 
interactions between 
medical staff and 
bereaved relatives.  

Qualitative method.  
Cross-interview.  

N=60  
 

The findings indicate 
reciprocal influenzes 
between the individual 
bereavement process 
and the interpersonal 
social support process.   

85% 

Weslien, M., 
Nilstun,N., 
Lungqvist,A., & 
Fridlund,B.  
2005  
Sweden  

When the unreal 
becomes real: 
family members 
experiences of 
cardiac arrest.  

Provide insight into 
family members’ 
experiences related to 
cardiac arrest.  

Qualitative method 
Semi-structured 
interviews.  
 

N=17  
 

Family members 
received sympathy and 
encountered 
professional 
distancing.  

92% 

Wisten, A., & 
Zingmark, K.  
2007 
Sweden  

Supportive needs 
of parents 
confronted with 
sudden cardiac 
death- a 
qualitative study.  

Elucidate the perceived 
support and the needs 
of bereaved parents 
confronted with 
sudden cardiac death 
in a young son or 
daughter.  

Qualitative method.  
In depth interviews.  

N=28  
 

Evidence, 
reconstruction, 
explanation and 
sensitivity was 
particularly important 
for the parents 

92% 
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys 1 (1)  

Meningsenhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Small simple gestures, such as 
being offered tea or being 
asked if there was anything 
that could be done to help, 
were highly valued 
(Brysiewics, 2008).  

Små enkla gester som att till 
exempel bli erbjuden te eller 
att sjuksköterskan frågade om 
det fans något hon kunde göra 
för att hjälpa till värderades 
högt.   

Värdefullt omhändertagande  Omhändertagande 

The timing issue often 
required the information to 
be repeated some time after 
the loss in order to be 
supportive (Olsson, 2008).  

Information behöver 
upprepas för att det skall vara 
stödjande.  

Vikten av upprepande 
information.  

Behov av information  Informativt stöd 

Only a few felt that the staff 
ought to know about crisis 
reactions and, regardless of 
signals, offer support to meet 
the basic needs (Olsson, 
2008).  

Anhöriga upplevde att 
sjuksköterskan inte hade 
tillräcklig kunskap om 
krisreaktioner för att kunna 
ge ett bra stöd.   

Kunskapsbrist  Kompetens och erfarenhet 

Showing compassion and 
empathy is the primary 
example of a helpful 
intervention (Janzen, Cadell 
& Westhues, 2004).    

Sjuksköterskor som visar 
medkänsla och empati är ett 
bra exempel på hjälpsamt 
stöd.  

Vikt av empati och sympati i 
stödet.  

 Känslomässigt engagemang 
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