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SAMMANFATTNING 

Mötet med närstående till patienter som avlidit är ett stressfyllt möte, både för närstående och 

sjuksköterskan. Tidigare forskning visade att närstående önskade få tydlig information och söker 

trygghet hos varandra. Närstående upplevde sjuksköterskan som en stor källa för trygghet och 

stöd i sorgprocessen. Den professionalitet och säkerhet hon förmedlar var av stor vikt för 

närståendes upplevelse av hela vårdtiden. Syftet med studien var att beskriva erfarna 

intensivvårdssjuksköterskors reflektioner från möten med närstående till patienter som avlidit.  

En intervjustudie med kvalitativ ansats gjordes. Informanterna i denna studie kunde alla 

klassificeras som skickliga och expertsjuksköterskor enligt Benners utvecklingsstadier för 

sjuksköterskan. Informanterna beskrev möten som kunde delas in i följande huvudteman för att 

ge stöd till de närstående som, trygghet, lyhördhet, stillhet och lugn. Med hjälp av dessa 

huvudteman upplevde informanterna att de kunde skapa optimala förutsättningar för att skapa 

stillhet och lugn. 

 

Nyckelord: Intensivvårdssjuksköterskor, närstående, trygghet, stillhet, lugn. 

 



ABSTRACT 

Meeting patient’s next of kin after decease is a stressful meeting for both the next of kin and the 

advanced practice nurse. Preceding research showed that the next of kin sought to receive 

information that was easy to understand and that they seek solace from each other. The advanced 

practice nurse was experienced as a great source of comfort and support in the grieving process 

by next of kin. Professionalism and support mediated by the advanced practice nurse was of 

great importance for the next of kin’s experience of the hospitalization period. The aim of this 

study was to describe experienced intensive care unit nurses reflections of meeting next of kin to 

patients who are diseased.  An interview study with a qualitative approach was done.  The 

informants in this study could all be classified as the skilful and the expert nurse according to 

Benners stages of progression for the nurse. The informants described main themes to support 

and comfort the next of kin, they were; feeling secure, attentiveness, stillness. With the aid of 

these categories the informants experienced that they could create the optimal conditions in 

creating stillness in the storm that the next of kin are in after death has occurred. 

 

Keywords: Intensive care unit nurses, next of kin, feeling secure, stillness, calm. 
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INLEDNING 

Under utbildningen till intensivvårdsjuksköterska vid Röda Korsets Högskola kom vi i kontakt 

med studier som visade att nyutexaminerade intensivvårdssjuksköterskor upplevde mötet med 

närstående till patienter som avlidit som påfrestande. De hade svårt att släppa tankar på vad som 

hänt, varför deras patient avlidit. Det var också svårt att på ett professionellt sätt bemöta de 

närstående i sorg. Vi frågade oss hur våra blivande kolleger upplever detta möte, om detta möte 

fortfarande kan vara svårt och en faktor till stress efter flera års yrkeserfarenhet. Vi vill med 

detta arbete beskriva hur intensivvårdssjuksköterskor med erfarenhet reflekterar kring detta möte 

med närstående. 

BAKGRUND 

I Sverige dog 3 382 personer på intensivvårdsavdelningar under 2009 (SIR, 2009). I de flesta av 

dessa fall är det sannolikt att sjukvårdspersonal var de som gav dödsbeskedet. Både inom och 

utanför vårdsamhället pratas det ogärna om döden och detta viktiga samtalsämne skämtas gärna 

bort (Brattgård, 1986). Fridh, Forsberg och Bergbom (2007) menar att inskrivning till 

intensivvårdsavdelning oftast förorsakas av ett snabbt insjuknande eller trauma utan att 

närstående har möjlighet att förbereda sig. Intensivvårdsmiljön är gjord för att rädda liv, inte för 

att vårda patienter i livets slutskede. Trots detta dör patienter på intensivvårdsavdelningar i en 

högteknologisk miljö med lite eller ingen möjlighet till avskildhet. Det kan gå fort eller inträffa 

när patienten legat på intensivvårdsavdelningen under en längre tid. Möten med närstående i 

sorg kan vara en stor och svår del i sjuksköterskeyrket. Dessa möten kan beröra på flera olika 

sätt. Intensivvårdsjuksköterskor utbildas för att hantera avancerade mediciner och utrustning. 

Fokus på den akuta sorg som riskerar drabba närstående kommer lätt i andra hand. Under 

specialistutbildade sjuksköterskors första yrkesverksamma år kretsar inskolningen kring 

medicinsk teknik. 

   

I hälso- och sjukvårdslagen står att läsa att när någon har avlidit skall hälso- och sjukvården 

genomföra sina uppgifter med respekt för den avlidne och att de efterlevande skall visas 

omtanke och hänsyn (SFS, 1994:953; 1998:1 660). Landsting och kommuner ansvarar för att 

verksamheten är organiserad så att hälso- och sjukvårdens uppgifter, oavsett platsen för dödsfall, 

utförs så att efterlevandes situation så långt som möjligt underlättas (SFS, 1982:763). Vem som 

ska underrätta om dödsfallet beslutas utifrån den enskilda situationen. Det behöver inte vara 

läkare som underrättar, men den läkare som fastställt döden bör förvissa sig om att en lämplig 
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person underrättar närstående. De efterlevande skall visas hänsyn och omtanke (SOSFS, 

1996:29).  

Närståendes reaktioner 

Varje väsentlig förlust i livet kan skapa en akut kris under vilken all kraft går åt till att hålla ihop 

personligheten (Tamm, 2006). Kris på grund av förlust är oftast en sorgereaktion. Vid moralisk 

kris upplever individen att hon inte gjort allt som stod i hennes makt. Det är vanligast att poliser, 

brandmän, läkare, sjuksköterskor m fl. drabbas av den moraliska krisen. Känslorna och krisen 

behöver inte vara rationell, det är det upplevda moraliska tillkortakommandet som är själva 

föremålet och innehållet i en sådan kris (a.a.). 

 

Vidare menar Cullberg (2003) att krisen delas in i fyra olika faser. Chockfasen är den initiala 

reaktionen som varar några minuter till ett par dygn. Det är vanligt att de drabbade förnekar 

själva händelsen, de förstår inte vad som hänt. Reaktionen medför ett förändrat 

medvetandetillstånd och de drabbade är oförmögna att ta in information. Känslor kan stängas av 

som ett försvar. Reaktionsfasen är när situationen sakta börjar bli verklig. Bearbetningsfasen 

innebär att det akuta skedet är över, återvändandet till vardagen börjar. Övergång till 

nyorienteringsfasen sker när händelsen som utlöste krisen är integrerad i personens liv (a.a.). 

Att ge stöd i kris 

Närstående är viktiga för krisbearbetning och krisstöd till de drabbade. De närstående ger det 

huvudsakliga stödet (Tamm, 2006). Det som karakteriserar chockfasen i en kris är den 

känsloöversvämning som är dess huvudkomponent. För att hjälpa de drabbade och underlätta 

bemästrandet av situationen behöver de få information om vad som har hänt och vad som 

kommer att ske. All information som delges bör upprepas ofta eftersom de drabbade har svårt att 

ta in det som sägs (Cullberg, 2003; Curtis et al, 2002). Om det är svårt att gå vidare ur 

chockfasen, eller att själva fasen blir övermäktig för det egna försvaret, krävs professionell 

krishanteringshjälp. Den som ger stöd i kris skall låta de drabbade tala och acceptera de känslor 

som förmedlas. Negativa uttalanden om känslor rekommenderas inte (Cullberg, 2003). Känslor 

av att närståendes hantering av krisen är fel kan försvåra bemästrandet av situationen. Ärlighet, 

empati och taktfullhet är nyckelord i bemötandet. Det är viktigt att komma nära de drabbade, 

men utan att vara påträngande (Cullberg, 2003; Curtis et al, 2002; Heyland, Rocker, 

O’Callaghan, Dodek & Cook, 2003). Det är en stor svårighet, men det kan uppnås om den som 

ger stöd tänker på att förmedla värme, närhet, bekräftelse och acceptans (Cullberg, 2003). Det är 
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viktigt att inte ta över krisarbetet utan att vara lyhörd för de drabbades känslor, lyssna till ord, 

röstläge och deras behov att ställa frågor (a.a.). 

 

 I en studie av O’Mahony, McHenry, Blank, Snow, Krakas, Santoro et al (2009) utvärderades 

implementeringen av ett palliativt team. Detta team bestod av en specialistsjuksköterska och en 

kurator. Då detta team var frikopplat från patientnära vård på avdelningen upplevde närstående 

att de fick tillräckligt med tid för kommunikation. En viktig del för närstående var att få 

förståelig information så tidigt som möjligt (a.a.).  

 

Fridh, Forsberg och Bergbom (2009a) belyser i sin studie att närstående blev chockade av att 

inse att deras närstående kunde dö. De såg hopp i den miljö deras närstående vårdades i, all 

medicinsk teknisk utrustning var till för att patienten skulle bli frisk. När närstående var 

oförberedda på att döden var nära förestående eller att döden hade inträffat var chocken påtaglig. 

Efter att ha blivit informerade gavs närstående tid, inte bara för frågor utan även för att vara hos 

patienten, vilket upplevdes vara viktigt för de närstående. Om närstående hade träffat personerna 

som ingick i det palliativa teamet innan döden inträffade blev det lättare att lyssna på och ta till 

sig av vad som sades (O’Mahony et al, 2009). När närstående såg att tid gavs till både dem och 

patienten och att omvårdnaden sträckte sig utanför patientsalen upplevde de att de kunde lita på 

vården (Fridh et al, 2009a). Sjukvårdspersonalen upplevdes som professionella, respektfulla och 

trygga, vilket gjorde att de förmedlade trygghet för både patient och närstående (a.a.). 

Stöd till närstående 

Benner (1984) nämner att sjuksköterskor ofta stödjer närstående genom att ge både 

känslomässigt och informativt stöd. Benner, Tanner och Chesla (2009) menar att sjuksköterskor 

lär sig hur de ska vara närvarande, stötta och ge mod när de som sjuksköterskor möter döden. De 

lär sig också att handskas med sin egen och andras ilska över att det inte gick som förväntat.  

många intensivvårdssjuksköterskor ser familjen som en förlängning av patienten (Benner, 

Hopper-Kyriakidis & Stannars, 1999). Denna inställning kan dock vara krävande, speciellt i den 

redan krävande intensivvårdsmiljön. Fokus ligger på att vårda den svårt sjuka patienten och ta 

hand om den avancerade utrustning som övervakar patienten och håller denne vid liv. Även 

närstående vill att fokus ska ligga på den svårt sjuka familjemedlemmen. Hanteringen av 

närståendes sorg och oro kan vara emotionellt betungande för sjuksköterskor och annan berörd 

personal. Sjuksköterskorna delade in sina strategier i tre delar. Dessa var att ge information 

kontinuerligt, att stötta närstående och att ge närstående tid med patienten (a.a.).  
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Tidig information efter exempelvis dödsfall krävs för att ge närstående stöd och för att de lättare 

ska kunna hantera den situation de befinner sig i på ett tillfredsställande sätt (Benner, Hopper-

Kyriakidis & Stannars, 1999; Curtis et al, 2002; Andersen, Rönnow Jessen, Lund, Hart Hansen 

& Toft, 2001). Om information delges på ett ärligt, förståeligt och hänsynsfullt sätt får 

närstående förtroende för vårdpersonalen. Närstående som tidigt erhåller orienterande 

information upplever att detta hjälper dem att förstå och bli mer trygga i situationen samt med 

den högteknologiska miljön. Det är lätt att sjuksköterskor använder ord som närstående inte 

förstår. Sjuksköterskorna pratar om att förklara så enkelt som möjligt och av vikten att ha 

etablerat en relation för att få tillit av närstående (Curtis et al, 2002). Användning av liknelser 

och även att rita för att göra informationen så tydlig som möjligt nämns. Information har även 

Nyamathi (1988) identifierat som en viktig del i situationshantering och stöd för närstående. 

 

Vikten av att vara lyhörd för närståendes behov vid information är något Benner, Hopper-

Kyriakidis och Stannars (1999) fann i sina resultat. Detta gjordes genom att sjuksköterskorna 

hade förmåga att anpassa sitt sätt att förklara eller upprepa informationen. Sjuksköterskorna 

bedömer om och när närstående är redo att ta in information. Sjuksköterskornas beteende och 

agerande är viktigt för närståendes upplevelse av vården (Benner, Tanner & Chesla, 1996; 

Holland, Cason & Prater, 1997; Stannard, 1997). Stöd i form av sjuksköterskornas goda 

bemötande och beteende var av stor betydelse för att upplevelsen på intensivvårdsavdelningen 

skulle bli positiv för närstående (Benner et al, 1999). Närstående kunde vara emotionellt 

påverkade flera månader till år efter tiden på intensivvårdsavdelningen (Heyland et al, 2003; 

Curtis et al, 2002). Särskilt om de tyckte sig blivit illa bemötta och omhändertagna under 

vårdtiden. De närstående som upplevde att de blev väl omhändertagna och att bemötandet från 

vårdpersonal var professionellt, hade större känsla av att både de och patienten hade fått vård av 

hög kvalitet. Benner et al (2009) menar att expertsjuksköterskan har lärt sig av erfarenhet att 

vara öppen inför den kliniska situationen då det plötsligt kan ske förändringar som inte 

förutsetts. Information med överdriven säkerhet eller att undanhålla information kan skapa 

onödig sorg, oro och misstro hos närstående. Detta har lärt sjuksköterskor att ge information på 

ett realistiskt och hoppfullt sätt (a.a.).  

Yrkeskunnande 

Skicklighet är en inställning hos sjuksköterskor, denna inställning representeras av en 

filantropisk karaktär (Vanaki & Memarian, 2009). En filantropisk sjuksköterska visar ett 

speciellt intresse för yrket och vill hjälpa andra. Sjuksköterskornas respekt och värdesättande av 
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andra ökar möjligheter att skapa en relation till patienten. Ansvarskännande sjuksköterskor gör 

medvetna val i syfte att skapa en positiv relation till den de ansvarar för.  

 

Vidare delar Benner, Tanner och Chesla, (2009) in sjuksköterskors kompetens utifrån fem olika 

utvecklingsstadier, baserade på Dreyfus och Dreyfus modellen. Utvecklingsstadierna är novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. En nyutexaminerad sjuksköterska börjar 

som novis för att sedan bli en avancerad nybörjare, därefter blir sjuksköterskan kompetent (a.a.).  

 

Som skicklig har sjuksköterskan genom erfarenheter blivit bättre på att förutse vad som kan 

hända (Benner et al, 2009). Dessa erfarenheter ligger till grund för sjuksköterskans agerande. 

Nyckelordet för den skickliga sjuksköterskan är varseblivning. Skickliga sjuksköterskor strävar 

efter att förbättra den egna förmågan vad gäller kvaliteten på vården, sin kunskap och 

professionella expertis (Vanaki & Memarian, 2009). I likhet med Benner menar Vanaki och 

Memarian att denna erfarenhet erhålls genom det dagliga arbetet med ansvar och engagemang i 

de olika arbetsuppgifterna. Kritiskt tänkande är en förutsättning för att uppnå klinisk kompetens 

(Vanaki & Memarian, 2009). 

 

Expert förlitar sig inte längre på levnadsregler, regler och riktlinjer, utan sjuksköterskans egen 

erfarenhet är den referens på vilken hon baserar sitt agerande. Den omfattande erfarenhetsgrund 

hon nu har gör att sjuksköterskan arbetar med en välgrundad förståelse av helheten (Benner, 

Tanner & Chesla 2009). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Intensivvårdsavdelningen är en högteknologisk miljö där döden ständigt är närvarande och kan 

komma hastigt. Mötet med närstående i sorg efter dödsfall är komplicerat då de närståendes 

upplevelse av sorg är unik. Närstående förväntar sig att få tid till sorg, uppriktig information och 

någon som stöttar dem. Sjuksköterskor förväntas skapa en så bra upplevelse som möjligt i denna 

tragiska stund i närståendes liv. Detta ställer krav på intensivvårdsjuksköterskorna där kunskap 

baserad på erfarenhet är en viktig faktor för att situationen ska hanteras på bästa sätt.  

SYFTE 

Syftet med studien är att beskriva erfarna intensivvårdssjuksköterskors reflektioner från möten 

med närstående till patienter som avlidit. 
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DESIGN  

Studien gjordes med kvalitativ ansats. Erfarna intensivvårdsjuksköterskor intervjuades. De 

uppmuntrades att tala fritt om sina reflektioner kring möten med närstående efter dödsfall. 

Intervjumetod har vägletts av Corbin och Strauss (2009) och Malteruds (2009) teorier för 

insamling av kvalitativa data. Innehållsanalysen är baserad på Malterud (2009) och Graneheim 

och Lundmans (2004) teorier. Intervjun är en form för uppsamling av kvalitativa data där 

informanter guidar forskarna genom att delge sina upplevelser och känslor, av relevans för 

studien (Corbin och Strauss, 2009).  

Urval av informanter 

Inklusionskriterierna för informanterna var att de skulle ha arbetat som intensivvårds-

sjuksköterskor under minst 4 år. Anledningen till detta var att de skulle ha samlad erfarenhet 

från flera olika situationer där de tagit hand om närstående vid dödsfall. Med denna erfarenhet 

förväntades att de skulle vara trygga i sin yrkesroll och ha rik erfarenhet att reflektera kring sitt 

agerande gentemot närstående efter dödsfall. Urvalet av informanter gjordes via en ”gatekeeper” 

i detta fall klinikläraren. En gatekeeper skall vara en person med god kunskap om utvalda 

informanter (Torst, 2005). Denna gatekeeper valde fyra informanter efter de ovan angivna 

kriterierna och en av författarna valde ytterligare en, totalt ingick fem informanter i studien. 

Datainsamlingsmetod 

En intervjustudie som utgick från ett scenario (bilaga 1) valdes. Ett hjälpmedel kan få 

informanterna att fokusera på det valda ämnet (Malterud, 2009). Intentionen var att 

informanterna skulle ha samma ledstång för sina reflektioner. Med hjälp av scenariot var 

förhoppningen att väcka känslor och stimulera minnesbilder för rikligt berättande.  Det är viktigt 

att fånga upp mimik och kroppsspråk under en intervju, vilket kan vara svårt om forskaren sitter 

och skriver samtidigt som intervjun utförs (Malterud; 2009; Corbin & Strauss, 2009; Svensson 

& Starrin, 1996). Därför filmades informanterna och därmed kunde uppmärksamheten fokuseras 

på berättandet. Kroppsspråket från videoupptagningarna kunde sedan utnyttjas vid analysen av 

berättelserna. Philippot och Yabars (2005) teorier låg till grund för tolkning av informanternas 

kroppsspråk. 

Genomförande 

Först skickades ett scenario (bilaga 1) och information (bilaga 2) ut till informanterna en till två 

veckor innan intervjutillfället. Informationen angav studiens syfte, förväntad tidsåtgång, 
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konfidentiellt handhavande och rätten att avbryta deltagandet. Där framgick också att intervjun 

antingen skulle video- eller ljudinspelas. Det är viktigt att informanten upplever autonomi under 

intervjun samt med det material som informanten delgivit, för att få ett tillförlitligt och djupt 

material (Corbin & Strauss, 2009). Autonomi innebär att informanterna ska känna att de har 

kontroll över situationen och att de inte är i underläge mot intervjuarna (a.a.). Informanten delger 

mer av sin erfarenhet då denna känsla uppnås. Därför tillfrågades varje informant vid 

intervjutillfället om det gick bra att bli videofilmade.  Därtill upprepades det som förmedlats i 

den skriftliga informationen.  Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum på respektive 

avdelning. Informanterna fick bestämma tidpunkt. De fem intervjuerna genomfördes under två 

veckor i januari 2010. Den första intervjun som gjordes var också en testintervju med den 

informant som var vald av en av författarna. Testintervjun gav rikt utbyte och informanten gav 

tillstånd att den kunde inkluderas i studien. Tre informanter hade arbetat som 

intensivvårdssjuksköterskor mer än 20 år och två hade arbetat i 8 år. Intervjuerna tog mellan 25-

40 min. Informanterna intervjuades en och en, direkt efter intervjuerna tillfrågades de om de 

hade något mer att tillägga. De erbjöds en kopia av intervjun. I slutet av intervjun upprepades 

återigen den information de fått skriftligt. De ombads kontakta författarna om de ville ändra sin 

utsaga eller dra sig ur studien.  

Analys 

Den kvalitativa innehållsanalysen är till för att organisera och kategorisera narrativt material 

(Polit & Tatano Beck, 2008). De transkriberade texterna analyserades med kvalitativ manifest 

och latent innehållsanalys vilket fokuserar på det uppenbara i texten samt leder till en djupare 

tolkning av det som förmedlas (Graneheim & Lundman, 2004). En induktiv ansats används i 

studien, vilket innebär att teorier skapas från fakta (Polit & Tatano Beck, 2008).   

 

All analys innebär en tolkning (Corbin och Strauss, 2009). Det finns alltid en risk då tolkningar 

görs att dessa inte blir bra. Tolkning av data innebär att vetenskap aldrig kan bli exakt, i detta 

arbete innebär det att informanterna och författarna tillsammans är medförfattare till den färdiga 

produkten. Kvalitativa data karakteriseras av språkliga nyanser, dialekter och slang som gör att 

mer än en historia kan tolkas ur samma data (a.a.). Varje nyans i språket, verbalt som kroppsligt, 

skulle kunna tas med och beaktas i dataanalysen. För att minimera förlusten av dessa nyanser 

spelades varje intervju in på video.  
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Varje intervjufilm blev först granskad av författarna individuellt upprepade gånger innan 

transkriptionen påbörjades. Därefter transkriberades det som sades och det som förmedlades 

med kroppsspråk enskilt av författarna. En djupare latentanalys av intervjuerna (Malterud, 2009) 

och mikroanalys av det transkriberade materialet (Graneheim & Lundman, 2004) var tänkt men 

tidsbrist resulterade i att kroppsspråket i stort förblev outnyttjat i den videodimension det 

presenteras. Varje intervjufilm ledde således i första steget till två texter och tolkningar av dessa. 

De jämfördes sedan för att identifiera likheter och skillnader. Målet var att uppnå samsyn 

(Malterud, 2009). Filmerna och informanternas kroppsspråk användes som stöd då samsyn ej 

uppnåddes. Vi [författarna] gick då tillbaka till det inspelade filmmaterialet för att med hjälp av 

Phillipot och Yabars (2005) teorier om tolkning av kroppsspråk få en gemensam tolkning i vad 

som förmedlades. Detta skedde vid fyra tillfällen, där videoinspelningen blev avgörande för att 

uppnå samsyn i tolkningen. En slutgiltig version av en transkription per intervju färdigställdes. 

Därefter påbörjades innehållsanalysen (Malterud, 2009; Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kodord, tema och subtema (Malterud, 2009).  

Meningsbärande enheter Kodord Huvudtema Subtema 

Jag vet att jag inte räcker till, så 

är det ju, jag räcker inte till allt 

som jag skulle ha velat och det 

är inte bra att tro att man ska 

göra det heller. Alltså man är 

bara en människa så att säga och 

i sorg så krävs det väldigt 

mycket 

Vet att jag 

ej räcker 

till. Man är 

ju bara 

människa 

Trygghet Inre resurser 

Det är viktigt att vi under 

vårdtiden haft upprepade samtal 

med anhöriga där man 

poängterar att patienten är 

kritiskt sjuk, vi vet inte 

utgången 

Upprepad 

info 

Lyhörd för närståendes behov Tydlighet i 

information och 

kommunikation 

Jag brukar fråga dem om de vill 

vara ifred. Eller om de vill att 

jag skall stanna… och jag har 

aldrig varit med om att de vill 

att man skall stanna utan de vill 

vara ifred. 

Integritet, 

avskildhet 

Stillhet och lugn   

 

 

De fem transkriptionerna lästes igenom av båda författarna var för sig för att finna 

meningsbärande enheter. Dessa kodades och delades in i olika teman. Därefter diskuterades de 

meningsbärande enheterna och koderna gemensamt för att sedan på nytt sammanställas. I 
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enlighet med Malterud (2009) sorterades dessa meningsbärande enheter och koder in i en matris 

för att finna teman. Detta resulterade till sist i tre huvudteman, vilka fångade essensen av 

intensivvårdsjuksköterskornas reflektioner i möten med närstående till patienter som avlidit. 

ETISKA ASPEKTER 

Studien blev godkänd av granskningsnämnden för empiriska studentarbeten på Röda Korsets 

högskola (diarienummer 25/2009). För att uppfylla en etisk grundprincip måste alla studier som 

genomförs på människor sätta deltagarnas omsorg och väl före samhällets och vetenskapens 

intresse (Polit & Tatano Beck, 2008). Autonomiprincipen bör beaktas som grundprincip. Alla 

deltagare måste ha blivit informerade om syftet, metoden, intressekonflikter och eventuella 

risker med studien. Informanterna i denna studie gav sitt samtycke till att medverka och 

informerades om att de när som helst hade rätt att dra sig ur studien. Informanterna kontaktades 

en till tre veckor efter intervjun för att höra om intervjun väckt ytterligare tankar eller känslor. 

Som deltagare i en kvalitativ studie finns det en risk att studien väcker obehagliga minnen eller 

skapar obehag, därmed kan informanten påverkas negativt (a.a.). Författarna bär ansvar för 

informanternas välbefinnande och bör i samband med studien förhöra sig om informanternas 

välbefinnande. Efter studien färdigställts kommer alla informanter erhålla ett exemplar. 

RESULTAT 

Tre huvudteman hittades, vilka presenteras som separata rubriker och subteman vilka 

presenteras som underrubriker. Dessa var 

 Trygghet  

o Inre resurser  

o Yttre resurser 

o Skapa trygghet i relationen med och mellan närstående 

 

 Lyhörd för närståendes behov 

o Guida närstående i sorg 

o Tydlighet i information och kommunikation  

 Stillhet och lugn 

Reultatsammanfattning 

I inre resurser talade informanterna om den grundtrygghet som de fått genom erfarenhet. 

Informanterna upplevde att de när de var nyutexaminerade hade svårt att ta hand om närstående. 



 

10 

Yttre resurser förklarades som något som låg utanför den egna personen och kunde vara 

vårdenhetens resurser i form av lokaler och bemanning. Skapa trygghet i relationen med och 

mellan närstående var att skapa en grund för tillit, vilket underlättades av att informanterna och 

närstående träffats innan dödsfallet. De hade bildat sig en uppfattning om och fått en relation till 

varandra. 

 

Lyhörd för närståendes behov var något informanterna beskrev för att se hur närstående 

reagerade i situationen och på vad som framfördes. Guida närstående förklarades som att 

informanterna förberedde närstående på vad som kunde ske men även att bistå med praktiska 

saker som att ringa ytterligare närstående och ge råd inför begravningsplanering. Tydlighet i 

information och kommunikation påtalades samt att det var viktigt att upprepa informationen. 

Informanterna uttryckte vikten av att förtydliga informationen och läsa av närståendes reaktion 

för att se om de tagit in informationen och upprepa eller omformulera informationen vid behov. 

 

Stillhet och lugn skapades genom att närstående informerades, samt att farväl av patienten kunde 

tas i avskildhet. Informanterna pratade även om tid till avsked som en del av stillheten. Det 

poängterades att inte stressa närstående i deras avsked samt att ge dem möjlighet att vara 

ensamma med den avlidna patienten.  

Trygghet 

Mycket av informanternas berättelser handlade om trygghet. Vid närmare analys kunde trygghet 

urskiljas ur olika perspektiv. Informanterna beskrev den egna tryggheten ur de två aspekterna, 

inre och yttre resurser. Hur de sedan kunde skapa trygghet för närstående speglades av vilka inre 

och yttre resurser som fanns att tillgå. Personlig erfarenhet och kunskap tolkades som inre 

resurser och faktorer som påverkade informanternas trygghet utifrån som kollegor och tillgång 

på lokaler tolkades som yttre resurser. Tryggheten var själva grundpelaren, stommen för att 

arbeta vidare med för att de närstående skulle kunna få stillhet och lugn i sin sorg.  

Inre resurser 

För att mötet med närstående skulle bli så bra som möjligt efter att patienten avlidit beskrev 

informanterna behovet av en grundtrygghet, en förutsättning för deras förmåga att ge stöd. 

Denna grundtrygghet beskrevs som en kompetens som formades och baserades på erfarenhet 

och kunskap. Erfarenhet och kunskap var av betydelse för informanterna och den inre 

tryggheten gav grundförutsättningen för mötet med närstående och mötet med döden.  
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Jag har själv blivit mycket tryggare genom åren liksom. Från början så hade jag 

nog väldigt svårt att ta på det här med… När någon hade förlorat någon, det var 

mycket svårt, det kände jag väldigt starkt och det tror jag även anhöriga kunde 

känna, det fanns en stor distans. Jag upplevde att jag var mycket räddare i början 

av min karriär, för både liv och död (n 2). 

 

Jag tycker inte det är jobbigt för jag känner att jag har varit med så många 

gånger… Man har en livserfarenhet ju äldre man blir så att… Jag låter dom gråta 

helt enkelt, hämtar näsdukar såklart och lite sånt där, praktiska saker (n 1). 

 

Som del i grundtryggheten och sin erfarenhet upplevde informanterna att det var naturligt att det 

inte alltid gick bra. Det värsta som kunde hända hade redan inträffat, patienten hade avlidit. 

Otillräcklighet var en känsla som informanterna upplevde som naturlig. En tydlig skillnad i 

informanternas berättelser märktes. Längre yrkeserfarenhet och mer livserfarenhet verkade ge en 

större ro i omhändertagandet av närstående liksom i arbetet med patienter då det inte alltid gick 

som önskat. 

 

Jag vet att jag inte räcker till, så är det ju, jag räcker inte till allt som jag skulle ha 

velat och det är inte bra att tro att man ska göra det heller. Alltså man är bara en 

människa så att säga och i sorg så krävs det väldigt mycket (n 3.) 

 

Det går dåligt ibland, det gör det. Även i sådana här situationer så får man kunna 

gå hem och veta att det gick inget vidare men man måste ju ändå ge sig själv lite 

kredit och tänka att jag gjorde i alla fall så gått jag kunde och så… Okej det var inte 

tillräckligt den gången men… Det är ju... Någonstans så är det ju inte… Att inte 

räcka till är ju inget brott det är ju ingen synd på nått sätt, det är det ju inte (n 2). 

Yttre resurser 

Informanterna berättade alla hur viktigt det var att ha yttre resurser till sitt förfogande. Från 

personaltäthet, tillgång på lokaler till möjligheter att både för egen och för närståendes skull 

kunna erbjuda vad som uppfattades som mer professionell hjälp i sorgen. Trots inre resurser 

behövde informanterna stöd från kollegor för att helt kunna fokusera på de närstående. De kände 

på detta sätt att de ingick i ett team som önskar bevara liv och fokuserat arbetade för ett 
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gemensamt mål. Själva dödsbeskedet och den medicinska informationen beskrev de flesta 

informanterna som viktigt att det skedde tillsammans med läkaren om det var möjligt.  

 

Och sen vill jag ju gärna ha med den ansvarige läkaren in så att jag ändå tycker det 

är han som ska lämna själva beskedet men att vi sätter oss tillsammans och pratar 

och ja… Det brukar alltid finnas en läkare som vi har här i alla fall (n 1). 

 

Trygghet gjorde att de var medvetna om sina begränsningar. Samtliga informanter använde 

frekvent yttre resurser och lämnade över till vad de själva ansåg vara mer kvalificerad personal, 

såsom kurator och sjukhuspräst, om informanterna kände att de inte räckte till. 

  

Kuratorn har ju utbildning, med stödjande funktion, med samtalsfunktion och som 

beteendevetare. Och det är ju jättebra då jag inte har utbildning på samma sätt i att 

hjälpa på det viset (n 1). 

 

Att inte lämna dödsbeskedet tillsammans med en läkare upplevde informanterna som en 

försvårande faktor i mötet med närstående eftersom det försvårade omhändertagandet. 

  

Det är inte vanligt som jag har upplevt det att gå med läkaren in och prata med 

anhöriga. Även om det faktiskt skulle vara önskvärt för det blir lättare för mig att 

veta vad som och hur det sagts (n 5). 

Skapa trygghet i relationen med och mellan närstående 

En viktig faktor för att skapa trygghet och stödja närstående i sorgen upplevde samtliga 

informanter, var att ha skapat en relation till närstående. Detta ingav förtroende som gjorde att 

närstående kände tillit till sjuksköterskorna. För att skapa trygghet för de närstående beskrev 

informanterna det som att finnas till och kunna ta hand om dem. Om en relation ej hade 

etablerats upplevde samtliga informanter att det försvårade själva omhändertagandet av 

närstående.  

Det är viktigt… Att man känner varandra är felaktigt ord men att man lite grand har 

lite känsla för vad de är för personer och hur de har reagerat under sjukdomstiden. 

Utifrån hur de varit på salen så kan man förhoppningsvis lite pejla in dem hur man 

skall… Vad de är för några individer. Förhoppningsvis i alla fall. Och att de vet lite 

grand vem, inte vem jag är, men liksom att de har sett mitt ansikte åtminstone innan 

och att det inte är en totalt främmande person som sitter och pratar med dem (n 3). 



 

  13 

 

Om en djupare relation hade utvecklats kunde detta försvåra situationen, det kunde upplevas 

svårare att hålla tillbaka sjuksköterskans egen känslomässiga reaktion. 

 

Om man har byggt upp en… En relation med patienten som har legat här ett tag och 

man har haft patienten varje pass och kommit anhöriga nära det kan ju också vara 

fruktansvärt jobbigt att inte kanske precis i den stunden sitta och gråta, även om det 

också kan vara rätt (n 3). 

 

Fokus på närstående uppfattades av alla informanterna som en självklarhet i omhändertagandet. 

Två av informanterna beskrev det på följande sätt. 

 

Anhöriga blir ens nya patient, fokus skiftar, den blicken man har för patienten den 

koncentreras till de efterlevande (n 3). 

  

Jag prioriterar att ta hand om anhöriga då jag känner till situationen, jag vet vad 

som hänt och istället för att någon annan som inte kan svara på någon fråga alls 

skall behöva komma så tar jag mig tid. Jag stannar hos dem så länge det behövs (n 

4). 

 

Uppvisandet av ett målinriktat team som funnits där för patienten, som nu fanns för närstående, 

var ett sätt att skapa trygghet i relationen med och mellan närstående. Finnas till hands och att 

skapa tid var två uttryck som informanterna använde ofta då de talade om att skapa trygghet. 

 

Ofta får vi inte det[tid] men det får man skapa, det prioriteras, eller jag skulle 

prioritera det, tid. Om det är svårt med tiden kan jag ta hjälp av kollegor för att jag 

ska kunna ta mer tid med anhöriga. Jag finns där, jag stannar där. Jag stannar hos 

dem så länge det behövs (n 4). 

 

Om något skulle påverka så att informanterna inte kunde hantera eller vara mottagliga för de 

närståendes sorg. Det kunde vara saker i informantens liv som påverkade förmågan att engagera 

sig och vara mottaglig. Detta påverkade informanternas känsla av att kunna skapa trygghet och 

att de inte kunde finnas till för de närstående som visas av följande citat. 
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Det värsta som kan hända… Det är att jag inte skulle klara av eller orka bemöta 

deras sorg. Det tror jag nog är det, det värsta att jag inte skulle räcka till. Och 

liksom inte kunna finnas till hands (n 3). 

 

Samtliga informanter beskrev att närstående hade en viktig funktion i att ge varandra stöd och 

trygghet i sorgen. Om inte alla närstående var samlade var det väsentligt för sjuksköterskan att i 

så stor utsträckning som möjligt samla dem. Närstående ansågs oftast vara den bästa 

stödresursen i situationen för varandra. 

 

Sen var det ju inte hela familjen som var här när patienten dog, att man ringer till 

de andra anhöriga att de också kommer hit så att de kan vara tillsammans. Ja jag 

upplever just det där att de[övriga familjen] finns i närheten då, sen att anhöriga 

oftast söker sig till …(n 3). 

 

En viktig funktion är ju att svara på frågor och sådana saker men ofta tycker jag att 

anhöriga söker mycket… de söker stöd hos varandra, det finns inget som ja… det 

känns lite grann som att man har gjort sitt jobb (n 5). 

 

Något som upplevdes som en belastning för att kunna vara engagerad i relationen till närstående 

och bemöta deras sorg var ifrågasättandet av den egna och arbetslagets insatser. Hade 

återupplivningen av patienten, inte fungerat tillfredsställande kunde detta göra att informanten 

hade svårt att fokusera på närstående. 

 

En faktor som är väldigt betydelsefull det är ju hur arbetet med patienten har 

fungerat. Om man är nöjd med sin egen insats om man är nöjd med sina 

arbetskamraters insats. Det påverkar ju och är man inte det måste man skärpa sig 

extra noggrann (n 2). 

Lyhörd för närståendes behov 

I mötet med närstående pratade informanterna om att vara lyhörda, att de tog situationen som 

den kom och att de var öppna för alla eventualiteter för att kunna möta närstående i sorg. 

Lyhördhet var ett sätt att skapa den trygghet informanterna upplevde att närstående var i behov 

av. Lyhördheten blev ett medel för informanten att läsa av situationen och det var ett effektivt 

verktyg för att skapa stillhet. För att tolka närstående tittade informanterna på kroppsspråk, 
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ansiktsrörelser, ögonkontakt och hur de närstående tydde sig till varandra.  Informanterna 

lyssnade även till vad närstående sa och på vilket sätt det sades. 

 

Ja jag tittar ju på deras reaktioner. Jag tittar på ögonen, jag tittar på kroppsspråket, 

rörelserna, hur de har uppfattat situationen (n 4). 

 

Man får nog finna sig väldigt mycket i stunden och vara öppen för och lyhörd för 

deras reaktioner (n 3). 

 

Jag tar det som det kommer jag brukar gå in och vara lågmäld (n 5). 

 

Två av informanterna reflekterade kring tillfällen då de hämtade närstående i anhörigrummet för 

att informera om dödsfallet. De upplevde att närstående kunde se på informanterna och redan då 

förstå vad som skett. 

 

De sitter förmodligen som på nålar och hoppas på att det ska gå bra och när vi 

kommer ut då vet dom ju redan det. Så ibland kanske man inte ska säga så mycket 

mer än en enda mening (n 2). 

 

Informanterna tyckte att det var viktigt att våga och orka möta närstående i sorg. Bara finnas där, 

sitta med dem en stund för att kunna stötta och svara på eventuella frågor som kom upp. Hur 

länge de satt med närstående var beroende av om det fanns ett behov från de närstående. 

Informanterna kunde med hjälp av sin lyhördhet bedöma var närstående befann sig i sin 

krisreaktion. De känslor som förmedlades gjorde att informanterna kunde känna hur de skulle 

stötta och bemöta närstående på bästa sätt. Om närstående var väldigt tysta och i chocktillstånd 

brukade informanterna sitta hos dem längre för att prata och förklara vad som hänt. 

 

Jag finns bara där, att jag finns bredvid, jag brukar sitta med dem ett tag. Tills jag 

känner att de inte behöver mig mer (n 4). 

 

Sen försöker man lyssna in lite vad anhöriga har lite hur dom har det, vad dom har 

för frågor, om dom är i chocktillstånd eller om det är någon tanke de tänkt innan att 

han kan tänkas dö (n 1). 
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Guida närstående i sorg 

Lyhördheten för närståendes behov gav informanterna möjlighet att guida de närstående i 

sorgen. Guida närstående i sorg handlade om att bekräfta närståendes tankar och känslor men 

även att ta hand om det praktiska. Närstående kunde ha behov av att få hjälp med att lägga upp 

en plan men även få bekräftat att deras tankar och reaktioner var normala. De tilläts sörja. När 

informanterna guidade aktivt var det för att underlätta med begravningsbestyr, att ta kontakt med 

familjemedlemmar och vänner. Guida aktivt var att tala om vad som behövde göras och inte 

bara att bekräfta sorg eller tankar de närstående hade. Den enda gången informanterna helt tog 

kontrollen från närstående var då symtom uppvisades på att de inte kunna hantera situationen 

emotionellt och praktiskt. Händelser i informanternas egna liv gjorde att de kunde identifiera sig 

med närstående. Personliga upplevelser användes för att guida närstående i sorg. 

 

Om det visar sig att jag har så mycket information om alltihopa det här, så kanske 

man kan om… Om någon uttrycker någon oro för ” Ja hur ska vi göra nu?”. För 

det här med begravning är det inte alla som har varit med om tidigare heller. Nu 

har jag ju själv erfarenhet från att ordna det praktiska kring begravningar. Och jag 

uttrycker förmodligen det lite sådär som jag kan tänka mig att en del tycker ”Å vad 

skönt det var någon som vågade prata om begravning så slapp jag tänka på det.” (n 

2). 

 

Vi har ju en väldigt bra folder, ”Vad händer sen?” eller nåt sånt där tror jag den 

heter, som tar upp praktiskt och hur man kan må emotionellt... Men det kan vara 

skönt att höra någon personal också som inte bara ägnar sig åt att hålla alla vid liv 

utan som kan prata om det… Som kan liksom hålla döden i handen också på nåt sätt 

(n 2). 

 

Informanterna förberedde närstående på vad som kunde förväntas, både emotionellt och 

praktiskt, och avlastade på detta sätt. Om det dök upp nya frågor efter att närstående lämnat 

sjukhuset så skulle de känna sig bekväma i att kunna ta kontakt med avdelningen. Det var viktigt 

för informanterna att poängtera att det fanns stöd att få, även efter att närstående lämnat 

avdelningen. 

 

Det är inte alltid alla frågor kommer direkt, ibland måste man [närstående] komma 

hem och få distans. Det talar jag om. Sen tele… Jag brukar lämna avdelningens 
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telefonnummer, så att de kan ringa igen när de kommer hem och de har frågor. 

Talar om att de kan ringa när som helst, om jag är här svarar jag på frågor annars 

kan någon annan med hjälp av en läkare kanske stå till tjänst. Det är ju inte alltid de 

kommer på alla frågor direkt (n 4). 

Tydlighet i kommunikation och information 

Tydlighet i sin information var något alla fem informanter nämnde flera gånger. Genom att 

använda sin lyhördhet kunde informanterna bedöma om det var rätt tid att ge en viss information 

eller om informationen som gavs togs in. När dödsbeskedet gavs var det en fördel om läkaren 

och sjuksköterskan kunde göra detta tillsammans. Läkarens närvaro var något som föredrogs då 

läkarna kunde svara mer utförligt på de medicinska frågor som ibland ställdes. Närvaro då 

läkaren gav informationen gav möjlighet till upprepning eller förtydligande av den givna 

informationen. Alla informanterna poängterade att det var angeläget att vara tydliga, inte 

använda sig av omskrivningar som att patienten somnat in eller gått bort. Upprepa information 

var också viktigt, dels under hela vårdtiden men även efter att patienten avlidit och närstående 

skulle informeras. Vid akuta situationer kände informanterna att de saknade helhetsintrycket och 

att läkaren då kunde redogöra bättre för vad som hänt och gjorts.  

 

Att man så klart använder ord som att patienten är död, inte att liksom den har 

somnat in eller gott bort... Alltså allt det här som man läser i den klassiska 

litteraturen använd inga omskrivningar utan tyvärr så har patienten avlidit att man 

verkligen slår fast att… För det är så overkligt för anhöriga ändå så att det är 

viktigt att man försöker göra det verkligt för dem (n 3). 

 

En läkare som kan berätta lite mer också om åtgärderna som gjorts och varför 

kunde man inte göra eventuellt mera, varför det kan vara att en del vill veta varför 

har det inte gjorts mera än så (n 4). 

 

Att man upprepar informationen så klart… Det är viktigt (n 3). 

 

I början av mötet med närstående efter att patienten avlidit försökte informanterna bedöma hur 

förberedda närstående var på det som skett. Den tidigare belysta lyhördheten användes även för 

att se om de närstående var mottagliga för information. Detta för att, om de närstående var 

mottagliga, kunna ge informationen på ett sådant sätt de närstående tog in den. Upplevelsen hos 
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samtliga informanter var att de närstående brukar vara välinformerade av läkaren, speciellt i den 

här sortens situation.  

 

Hur ska jag lägga orden för att de ska förstå vad jag menar och för att de ska liksom 

kunna ta emot det på ett bra sätt (n 3). 

 

Om de reagerar adekvat och lugnt då kan jag berätta vad som hänt och vad vi har 

gjort (n 4). 

Stillhet och lugn 

Stillhet och lugn gav närstående möjlighet att sörja och att orka med sin sorg. De inre och yttre 

resurser som användes för att skapa trygghet var viktiga för att skapa stillhet och lugn.   

Informanterna upplevde att ett enskilt rum var viktigt för att kunna bemöta närstående och ge 

dem möjlighet att få stillhet och lugn. I detta rum fungerade informanternas resurser bäst, de 

kunde här fokusera helt på de närstående. Störande yttre faktorer kunde minskas och det var de 

närstående som gavs utrymme.  

 

Vi sätter oss i lugn och ro i ett rum som är avskilt och läkaren berättar då att han 

[patienten]har avlidit (n3). 

 

Det var inte enbart i mötet mellan vårdpersonal och närstående som ett enskilt rum behövdes. 

Efter att ha gjort i ordning patienten togs han eller hon in på ett enskilt rum där närstående kunde 

ta farväl. Närstående fick träffa den avlidna patienten så fort som möjligt samt att de kan sitta så 

länge de vill var viktigt. Tid för farväl i enskildhet ansågs av informanterna vara viktigt för 

närstående. Att inte stressa närstående betonades. 

 

Då måste man faktiskt bestämma sig för att döden också har rätt att ta tid, så då får 

kanske andra saker vänta (n 2). 

 

Att man ger dom tiden så att man inte stressar dom (n 4). 

 

Flera av informanterna frågade om närstående ville att de skulle vara kvar hos dem inne på 

rummet eller om de närstående ville vara själva. Om informanterna lämnade närstående hos den 

avlidne talade hon om att hon kunde återkomma till dem senare och vart informanten skulle 
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befinna sig under tiden om närstående önskade ta kontakt. Ville närstående att informanten 

skulle stanna betonades att tystnaden, lugnet, och tryggheten kunde vara tillräckligt för att stötta 

närstående.  

 

Jag brukar fråga dem om de vill vara ifred eller om de vill att jag ska stanna (n 5). 

 

Man behöver inte prata alltid, det är lugnet och sen tryggheten, empatin och ibland 

är tystnaden bra (n 4). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte är att beskriva erfarna intensivvårdssjuksköterskors reflektioner kring möten med 

närstående till patienter som avlidit, därför valdes intervju som datainsamlingsmetod. I 

kvalitativa studier måste därför varje studies trovärdighet bedömas utifrån den situation som 

studien genomfördes i (Polit & Tatano Beck, 2008). 

 

Ett sätt att öka trovärdighet i en studie är att använda sig av en gatekeeper. Fördelen med en 

gatekeeper är att deltagarna väljs ut av någon som är objektiv i sammanhanget (Torst, 2005). 

Gatekeepern hade i detta fall stor kunskap om de anställda på avdelningen och deras 

yrkeserfarenhet. De informanter som valdes ut bidrog med rikt material.  

 

Under arbetets gång har det varit svårt att finna vetenskapliga artiklar som fokuserar på 

sjuksköterskors upplevelse om mötet med närstående till patienter som avlidit. Vi ställer de 

resultat som framkommit i vår studie mot de önskemål närstående har som finns väl 

representerade i aktuell forskning. Resultatet speglar informanternas reflektioner och kan inte 

anses vara generaliserbart då omfattningen av denna studie ej når upp till den magnitud som 

skulle krävas för ett sådant resultat (Polit & Tatano Beck, 2008).  Denna studie är utförd i 

Sverige med fyra informanter som ursprungligen kommer ifrån Sverige och en informant som 

har annat ursprung. Överförbarheten av detta material är troligtvis inte möjligt till andra länder 

då vi bearbetar sorg på olika sätt. Curtis et al (2002) menar att det finns kulturella skillnader i 

sorgreaktioner. 
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Scenariot som användes i studien var en gemensam ledstång för informanterna och intervjuerna. 

Det kan ha hjälpt till att överbrygga skillnader i förförståelse mellan intervjuarna och de erfarna 

informanterna. Informanterna uppfattade scenariot som trovärdigt och hade lätt att relatera till 

det. De uppmuntrades att reflektera utifrån sina erfarenheter, känslor och agerande. I vissa 

intervjusituationer upplevdes att informanterna låste sig i den fiktiva situationen och hade svårt 

att beskriva den känslomässiga upplevelsen. Informanternas erfarenheter från andra situationer 

diskuterades under intervjun, men informanterna använde sig av scenariot som grund. Scenariot 

fungerade väl som röd tråd i intervjuerna. 

 

Det som förmedlas verbalt räcker inte alltid för att fånga hela sanningen (Corbin & Strauss, 

2009; Malterud, 2009; Svensson & Starrin, 1996). Därför valdes videofilm som 

datainsamlingssätt för att även fånga mimik, kroppsspråk och tonläge. Fördelen med denna form 

av datainsamling var att författarna bättre kunde koncentrera sig på berättelsen. Berättelserna i 

en intervju påverkas av själva intervjusituationen (Aléx & Hammarström, 2008). 

Videofilmningen fick som resultat att informanterna var reserverade under de första minuterna 

av intervjun. Efterhand som intervjun förlöpte slappnade de av och verkade glömma 

videokameran.  Efter intervjun tyckte samtliga att de trots kameran kunnat slappna av. När den 

formella intervjun var avslutad fortsatte samtalet. Ytterligare rikt material kunde samlats in om 

kameran varit påslagen under denna informella del av intervjun. Enligt Corbin och Strauss 

(2009) skulle en intervju mycket väl kunna genomföras informellt, dvs. som ett samtal. Rik 

information inhämtas vanligen då informanterna ej känner att de granskas som under en intervju. 

Det kan ha varit en fördel att endast spela in intervjuerna på band eftersom en bandspelare kan 

uppfattas mindre påträngande än en videokamera.  

 

En god intervjuteknik är en viktig förutsättning för insamling av data (Corbin & Strauss; 2009). 

Intervjuerna genomfördes av två ovana forskningsintervjuare. Endast erfarenhet från 

intervjusituationer kan ge en ovan intervjuare god intervjuteknik (Malterud, 2009; Corbin & 

Strauss, 2009; Wimpenny & Gass 2000). Det upplevdes att intervjutekniken förbättrades för 

varje intervjutillfälle. Datan som samlas in blir starkare och djupare allteftersom intervjuaren 

utvecklas och får en bättre intervjuteknik (Appleton, 1995; Polit & Tatano Beck, 2009). De sista 

intervjuerna genomfördes med större säkerhet hos författarna vilket genererade djupare data. Det 

hade varit en fördel att ha gjort ytterligare några intervjuer för att förbättra intervjutekniken 

innan datainsamlingen påbörjades samt för att uppnå mättnad i intervjudata. Under den tidsram 

som fanns skulle inte fler intervjuer hunnits med. 



 

  21 

 

En kvalitativ studie som bygger på intervjuer innebär att intervjuaren påverkar datainsamlingen 

(Aléx & Hammarström, 2008; Corbin & Strauss, 2009, Polit & Tatano Beck, 2008). 

Informanterna har därför tillåtits styra kontext under intervjuerna. Tillsammans blir 

informanterna och författarna medförfattare (Corbin & Strauss, 2009). Intervjuer kan ses som en 

form av självrapportering där reflektionerna antas vara sanna, det finns ingen annan upplevelse 

för informanterna än den de har förmedlat (Polit & Tatano Beck, 2008; Appleton, 1995). 

Resultaten som beskrivs i studien är författarnas tolkningar av det som förmedlats, och 

informanternas citat som återgivits ord för ord är ett led i att påvisa trovärdigheten i 

tolkningarna. All tolkning innebär dataförlust (Malterud, 2009; Corbin & Strauss, 2009). För att 

få kodord och teman är det oundvikligt att egna värderingar lyser igenom och färgar tolkningen 

(a.a.).  

 

Sanningshalten i en kvalitativ studie kan öka om informanterna får läsa resultatet av de 

tolkningar som gjorts (Appleton, 1995). Inom den tidsram som författarna gavs var det dock inte 

möjligt att göra detta. Istället valdes att var för sig transkribera varje intervju. För att öka 

trovärdigheten diskuterades varje meningsbärande enhet för att se vilket tema den hör till. Detta 

arbete har varit tidsödande och det kan finnas en risk att författarna tillslut valde utifrån de teman 

som tidigt identifierats. Men genom att transkribering, analys av texten och urvalet av 

meningsbärande enheter gjordes var för sig för att sedan jämföras och stor likhet hittats bedöms 

att de mest trovärdiga tolkningarna funnits. Ett sätt att höja reliabiliteten på en studie är att 

jämföra det transkriberade materialet med insamlad data (Malterud, 2009). Under jämförelsen av 

det transkriberade materialet gjordes detta genom att gå tillbaka till videoinspelningarna då 

skillnader hittades i tolkningarna.  

 

Författarna hade för avsikt att göra en djupare latent innehållsanalys av det transkriberade 

materialet med hjälp av Philippot och Tabars (2005) teorier om tolkning av kroppsspråk. För 

detta ändmål påbörjades en mikroanalys av de första två intervjuerna. Tidsåtgången vid dessa 

två mikroanalyser fick författarna till denna studie att inse att denna form av djupt latenta 

innehållsanalys (Malterud, 2009) skulle överstiga den tidsram som var avsatt. Mikroanalys är 

enligt Graneheim och Lundman (2004) en komplicerad och tidskrävande process och Malterud 

(2009) menar att de ovana forskarna kan överanalysera det insamlade materialet och därmed 

fastna i sitt arbete. Därför övergavs mikroanalysen av alla intervjuer och istället användes 

mikroanalys av data då vi var oeniga i den latenta analysen och därmed vår tolkning av det som 
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förmedlades. Vår tolkning är att detta leder till en förlust av resultat men med den tidsram som 

var satt var det ej försvarbart att göra mer djupgående analys av enbart ett par intervjuer. De 

analysresultat som framkommit genom mikroanalysen av de två första intervjuerna avfärdades 

således och mikroanalys användes enbart då oenighet uppstod i tolkning av data. 

Resultatdiskussion 

Målet med studien var att beskriva informanternas reflektioner kring möten med närstående efter 

att patienten avlidit. Reflektionerna visade att mötet styrs av det förhållningssätt informanterna 

har i den unika situation som varje möte är. Förhållningssättet baserades på de strategier som 

finns hos informanterna och i varje unik situation, detta för att de ska kunna ge ett optimalt stöd i 

sorgen för närstående i den kris de befinner sig i. För ett flödesschema över informanternas 

reflektioner kring möten med närstående efter dödsfall se figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Strategier Mål 

Figur 1: Flödesschema över informanternas reflektioner kring möten med närstående efter dödsfall. Sjuksköterskans 

trygghet och lyhördhet för närståendes behov är strategier för att skapa stillhet och lugn som är målet. 

 

Sjuksköterskorna lär sig lita på sig själv och sitt agerande genom erfarenhet, i mötet med 

närstående till patienter som avlidit. Informanternas reflektioner i denna studie visar att de trots 

sin långa erfarenhet upplever detta möte som stressande och påfrestande. Detta i likhet med vad 

Cole, Slocumb och Mastey (2001) visade i sin studie, att dödsfall i sig inte behöver vara en stor 

stressfaktor men att mötet med närstående efter och under skeendet till viss grad alltid är 

påfrestande. 

 

Trygghet 

Lyhördhet 

Stillhet och 

lugn 
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 De reflektioner som presenteras visar att strategier som lyhördhet och trygghet utgör grunden i 

mötet med närstående till patienter som avlidit. Informanterna ansåg sig ej använda någon plan 

för hur de skulle agera i mötet med närstående. Samtliga menade dock att de tänkte igenom 

mötet innan det ägde rum. Informanterna med längst yrkeserfarenhet hade stöd av trygghet på 

det sätt att de genom sin erfarenhet upplevde att det inte fanns någon situation som inte gick att 

lösa. Deras erfarenhet har skapat en mental karta med referenser på vilken de baserade sitt 

agerande. Om ett möte ej går som väntat använder de sig av den strategi deras erfarenhet ger 

dem för att lösa den uppkomna situationen på bästa sätt. Informanterna ansåg att de med sin 

breda erfarenhet var mer beredda på alla eventualiteter och kunde agera mer fritt utan att tänka 

igenom situationen, dvs. strategin lyhördhet ges utrymme. Det kan jämföras med vad Johansson, 

Fridlund och Hildingh (2005) kom fram till i sin studie, att närstående bemöts på sina villkor och 

med fokus på deras situation och på det sätt sjuksköterskorna själva skulle vilja bli bemötta.  

Fridh, Forsberg och Bergboms (2009b) fann att alla situationer är unika och att sjuksköterskorna 

inte följer några specifika riktlinjer i mötet med närstående eftersom deras erfarenhet har visat att 

detta ej går. Informanterna i denna studie upplevde alla situationer och möten med närstående 

som unika, men erfarenheter har givit dem strategier för att bemöta dessa. Dessa strategier och 

förberedelsen som dessa skapar kan ses som mentala riktlinjer som gör dem redo att följsamt 

agera i de situationer som kan uppstå. Dessa riklinjer är ej nedskrivna och kan vara svåra att 

kategorisera och förmedla annat än genom egenupplevd erfarenhet. De erfarenheter som 

definierar den erfarna sjuksköterskans strategi representerar välintegrerad kunskap som hon 

individuellt kan anpassa i möten med närstående till patienter som avlidit. 

 

Tidigare studier visar att sjuksköterskor och närstående tenderar att betona det centrala i mötet 

olika. För sjuksköterskor ses etablerandet av relation som centralt det är viktigare för dem att få 

tillit i mötet med närstående och då upplevs etablerandet av en relation som mer centralt 

(Herbert, Prigerson, Schulz, Arnold, 2006; Beckstrand, et al, 2006; Pearson, Robertson-Malt, 

Walsh & Fitzgerald, 2001; Ågård & Terkildsen Maindals, 2009). Närstående lägger mer vikt vid 

kommunikationen, information skall ges ärligt, förståeligt, hänsynsfullt och tidigt genom detta 

skapas ett förtroende och tillit för sjuksköterskorna (Curtis, et al, 2002; Lenart, Bauer, Brighton, 

Johnson & Stringer, 1998; Herbert, et al 2006; Ågård och Terkildsen Maindals, 2009). Dessa 

påståenden bekräftas delvis i denna studie genom att informanterna upplever vikten av att en 

relation till närstående har skapats. Det är först då strategin, lyhördhet, kan användas optimalt. 

Sjuksköterskor upplever att det är svårare att tolka och möta närstående i deras sorg om tillit och 

en relation inte finns menar Fridh, Forsberg och Bergbom (2009b). Vi gör tolkningen att 
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relationen etableras för att få tillit av närstående, på detta sätt litar de till informanten och den 

information som delges. Relationen underlättar för informanterna att tolka det närstående 

kommunicerar och på så sätt använda sig av strategin, lyhördhet, kommunikationen och 

relationen flätas samman. Vikten av relationen och förmågan till att tolka beskrivs av Popejoy, 

Cheyney, Brandt, Beck och Antal, (2009). I deras studie upplevde närstående sig mer nöjda med 

bemötandet och tiden på avdelningen om vårdpersonalen gav information bitvis och tog sig tid 

för att förklara och genom sitt kroppsspråk bekräftade de närstående.    

 

Tid, personal, samt förmåga att fokusera på närstående och vara mottaglig för deras sorg 

beskrivs i denna studie som del i en kedja av faktorer för att skapa ett optimalt möte med 

närstående. Känslan av att inte räcka till är direkt kopplad till upplevelsen av tids- och 

personalbrist. Även Beckstrand, Clark, Callister och Kirchhoff (2006) menar att bemanning och 

tidsbrist representerar stora hinder i sjuksköterskornas arbete. Optimala förutsättningar för mötet 

med närstående har således även en organisatorisk dimension. Förmåga att ej kunna lägga fullt 

fokus på närstående kan delvis vara knuten till denna organisatoriska dimension, beroende av 

arbetsbelastning. Vidare kan informanternas förmåga att vara mottaglig för närståendes sorg 

påverkas av personliga händelser och händelser utanför arbetsplatsen. Känslan av otillräcklighet 

kan således vara mångfacetterad. Stöd av kollegor är väsentligt för att inse att det ibland ej går 

som förväntat. McBride, Robichaux och Clark (2006) menar att sjuksköterskor som känner sig 

otillräckliga oftare är i behov av stöd av kollegor och har svårare att inse att arbetet med 

patienten inte alltid går som de tänkt sig.  

 

När närstående behövde mer kvalificerat stöd använde informanterna med längre 

yrkeserfarenhet, mer frekvent sjukhuspräst än de informanterna med kortare yrkeserfarenhet. De 

informanter med kortare yrkeserfarenhet upplevde det som laddat att föreslå vad de såg som en 

representant för en religion som stöd och drog sig för att be om deras hjälp. Möjligtvis hade de 

en rädsla för att skapa en situation som kan bryta den tillit som byggts upp. I Maxwell, Stuenkel 

och Saylor (2007) studie upplevdes sjukhuspräst av närstående som en god hjälp och den 

religiösa betydelsen ej stod i centrum. Sjukhuspräst och kurator är engagerade, men ej direkt 

deltagande i vårdarbetet på avdelningen, vilket gör att de upplevs ha mer tid och inte är lika 

känsliga för avdelningsbemanning och –belastning menar Engström och Söderberg (2007) och 

Takman och Severinsson (2005). I deras studier framkom att dessa yrkesgrupper lättare kan ha 

mer fokuserad tid me de närstående vilket är ett bra stöd för närstående, något som också 

framhålls som en viktig faktor av informanterna i denna studie. Ett sätt att undvika personal- och 
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tidsbrist är således att låta personal som stödjer närstående i sorg vara frikopplad från vårdarbetet 

på avdelningen, dvs. ett team som är till just för närstående till döende och/eller avlidna 

patienter. O’Mahony et al (2009) implementerade ett sådant team och fann att närstående 

upplevde att de hade blivit omhändertagna på bästa sätt under sin tid på avdelningen.  

 

Informanterna använder sig av strategierna, lyhördhet och trygghet för att nå målet stillhet och 

lugn för närstående till patienter som avlidit. Denna stillhet och detta lugn är ämnat för att 

närstående skall få sörja på sitt sätt. Det innebär inte nödvändigtvis att närstående skall vara stilla 

och lugna i sin sorg.  Närstående som fått sörja på ett sätt som de upplever som sitt eget, med tid 

för sorg och med fokus på deras egen situation får en mer positiv upplevelse av sin tid på 

intensivvårdsavdelningen (Benner et al, 1996; Holland et al, 1997; Stannard, 1997; Johansson, 

Fridlund & Hildingh, 2005; Fridh et al, 2009a).  

 

Slutsats 

Intensivvårdssjuksköterskornas reflektioner lyfter fram trygghet och lyhördhet i situationer med 

närstående till nyss avlidna patienter. Målet för deras arbete är att skapa stillhet och lugn för att 

närståendeskall kunna få sörja på sitt sätt. 

Klinisk betydelse 

Denna studie skulle kunna vara av intresse för nyexaminerade sjuksköterskor när de i början av 

sitt arbetsliv ska möta närstående till patienten som avlidit. Vidare kanske det kan stimulera till 

utvecklingsarbete för att förbättra och utveckla mötet med närstående efter dödsfall. 

Sjuksköterskor som inte träffat på dessa situatione kan få ta del av de mer erfarna 

intensivvårdssjuksköterskornas tankar. Även erfarna kollegor kan känna otillräcklighet. 

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning inom samma område skulle var en studie med två fokusgrupper där det i den 

ena ingår sjuksköterskor som enligt Benner et al (2009) är skickligsjuksköterskor och i den 

andra expertsjuksköterskor. Detta för att se om det finns några tydliga skillnader av bemötandet i 

de olika grupperna. Det skulle dessutom vara av intresse att se om den slutsats vi kommit fram 

till kan identifieras i båda dessa grupper och/eller blir mer framträdande. Effekterna av 

implementering av ett palliativt team likt det som finns i O’Mahony et als (2009) studie skulle 

även vara av intresse. 
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BILAGOR 

 

Scenario     Bilaga 1 

Kjell 68 år, frisk sedan tidigare fick hjärtstopp i Vasaparken för 3 dagar sedan. Hjärtstoppet var 

bevittnat och man påbörjade HLR. Ambulanspersonalen kommer, ger HLR och lm enl. rutiner 

defibrilleras flera gånger och slår efter ca 30 min till SR. Patienten går direkt till angiolab vid 

ankomst. Där konstaterades stenos i LAD som stentas. Slår om till VF efter PCI:n och 

defibrilleras åter till SR. Vid ankomst till CIVA är kylbehandling påbörjad, måltemperatur nås kl 

18.00 första vårddygnet, kylbehandlingen fortgår i 24 timmar. Ett adekvat MAP hölls med 

inotropi dessutom har han Cordarone som startandes pga. arytmitendenser samt bradykardi. 

Riklig urinproduktion. Bra blodgaser med BIPAP/ASB, FiO2 0,5-0,6. 

 

Andra vårddygnet 

EKO görs som visar EF på ca 30 %. Patienten fortsatte vara arytmibenägen, självterminerande 

VT x flera. Hypotermibehandlingen avslutades. På natten sjönk BT samt patienten blev 

bradykard med efterföljande asystoli. HLR utfördes i 5 min och patienten återfick puls, 

Adrenalininfusion tillades samt Dobutrex. Acceptabla blodgaser bibehölls med FiO2 0,6-0,7.  

 

Tredje vårddygnet. 

Kommunikation: MAAS 0. EEG bortkopplat på morgonen. Sedering avstängd för utvärdering 

av neurologi. Efter cirka 1 timme börjar patienten andas emot respiratorn och får sedan en 

kraftig generell kramp som engagerar både armar och ben. Sederas åter samt erhåller stesolid, 

krampen bryts. Pupiller nästan normalvida och likstora, reagerar mkt trögt på ljus. 

Andning: BIPAP/ASB FiO2 1.0. Frekvens 16, PEEP 8, P-insp 26, ASB 18, spontan-andning 0, 

SAT 92 %. Efter bronkoskopering mobiliseras massivt med blodtillblandat slem upp och det 

orsakar tubstopp vid två tillfällen. Tuben byts över ledare från 8.0 till 9.0. Inga andningsljud 

basalt bilateralt, mkt rassel apikalt bilateralt. 

Cirkulation: SR kring 80-90 slag/min, kopplade VES. Cordaroneinfusion pågår. MAP 40-50 och 

SAP 55-80 trots massiva doser inotrop. I samband med bronkoskopi blir patienten kraftigt vagal, 

bradykard samt får en sinusarrest till en asystoli. Efter två minuter börjar hjärtat slå spontant igen 

och patienten återhämtar sig. Patienten är fortfarande sval efter kylbehandlingen, axillär-temp 

36.1. Svårreglerad metabol acidos som buffras x flera. 

Nutrition: 350 ml retention ur v-sonden varför sondmat inte startas. 
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Elimination: Oliguri/anuri. 100 ml på 9 timmar. Maxdos Furixinf. samt högdos Dopamininf. 

utan resultat. Tyst buk, uppspänd.  

Hud/vävnad: Mycket tryckkänslig för slangar etc. mod huden. Sivande blödning från instick-

ställe av introducer i höger ljumske. Blek, kall hudkostym. Ödematös generellt. 

Aktivitet: Tolererar ingen lägesändring överhuvudtaget. Vändning i sängen orsakar kraftigt 

blodtrycksfall samt arytmier. Ryggläge med höjning 15 grader. 

Psykosocialt: Familj bestående av fru, en son, sonhustru och dotter har varit närvarande och fått 

kontinuerlig information om patientens tillstånd. 

Du går på ditt pass på eftermiddagen, statuset ovan är det du får vis överrapporteringen, det är 

andra dagen du träffar Kjell. Kjells hustru och dotter är hos honom när du går på ditt pass. Passet 

flyter på, inget ovanligt i förhållande till hur det har varit de andra dagarna, inga större ändringar 

kan göras i medicinering. Kjell är fortfarande helt beroende av de mediciner han får minsta 

justering ger stor effekt. Någon timme in på passet börjar det rossla i tuben och ni ber fru och 

dotter vänta utanför. Sedvanliga förberedelser för att suga rent görs, mer av det blodtillblandade 

slemmet sugs upp utan större svårigheter. Strax därefter då ni gjort iordning efter rensugning och 

ni precis skall kalla in anhöriga får Kjell en VT som ej självterminerar utan leder över i ett VF. 

Hjälp tillkallas och hjärtåterupplivning påbörjas. Trots ihärdigt försök avslutas 

återupplivningsförsöken efter 25 minuter och Kjell dödförklaras på salen.  

 

Nu ska du gå in till anhöriga förklara ditt tillvägagångssätt i mötet med familjen. 
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  Bilaga 2 

 

 
Förfrågan om medverkan i undersökning 

 

Vi är studenter på specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning mot intensivvård vid 

Röda Korsets Högskola i Stockholm. I utbildningen ingår att genomföra ett examensarbete 

inom huvudämnet i form av en uppsats på 15 högskolepoäng.  

 

Vi avser att genomföra en undersökning inom ramen för examensarbetet. 

Preliminärt namn på studien är: Intensivvårdssjuksköterskans beskrivning av hantering av 

anhöriga vid dödsfall - utifrån ett scenario 
Området vi önskar studera är: Hur specialistsköterskor inom intensivvård agerar då de bemöter 

anhöriga till patienter som avlidit och vad de baserar detta agerande på. 

 

Studien är godkänd av Röda Korsets Högskolas granskningsnämnd för empiriska 

studentarbeten D-nr 25/2009 
 

Vi vill därför tillfråga dig om att delta i en intervjuundersökning angående: 

Intensivvårdssjuksköterskans beskrivning av hantering av anhöriga vid dödsfall - utifrån ett 

scenario 
 

Intervjun tar mellan 30-60 minuter att genomföra. Intervjun kommer att videofilmas/spelas in med 

ljudupptagning. Dina svar kommer att behandlas anonymt och konfidentiellt och redovisas i en 

form där inga enskilda deltagares svar kan identifieras. 
 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst och utan förklaring avbryta ditt deltagande.  

 

Förhoppningen är att resultaten i denna undersökning kommer att ge ökad kunskap som kan bidra 

till en förbättrad interaktion mellan sjuksköterskor och anhöriga.  

 

Om du önskar ytterligare information angående denna undersökning kan du vända dig till oss, se 

nedan för kontaktuppgifter.  

 

 

Stockholm 2009-11-28 

 

  

  

 

Johan Karlsson   Sara Svensson 

jkk@live.se    sara.svensson02@yahoo.se  
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