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Sammanfattning 
Plötslig och oväntad död är något sjuksköterskan kan komma att uppleva i sitt 
yrkesverksamma liv. Plötslig och oväntad död innebär att en person avlider oväntat 
och att döden inträffar upp till 24 timmar efter symtomdebut, oberoende på om 
tidigare symtom på bakomliggande sjukdom är känd. Syftet med studien var att 
belysa sjuksköterskans upplevelser av patienters plötsliga och oväntade död. Det 
gjordes genom en litteraturstudie som innebär att på ett systematisk sätt identifiera 
och undersöka vetenskapliga artiklar. Många sjuksköterskor upplever känslor såsom 
sorg, skuld och otillräcklighet vid patienters plötsliga och oväntade död. Det är först 
när rätt tid och plats ges som sjuksköterskan får lov att ge utlopp för sina känslor. 
Dessutom har anhörigas reaktioner en stark inverkan på sjuksköterskans upplevelse 
av den egna kapaciteten. Copingstrategier är av vikt, både för att kunna möta anhöriga 
men även för att kunna hantera de egna känslorna. Mer forskning bör genomföras 
eftersom att plötslig och oväntad död är en händelse som upplevs vara svårhanterlig 
för sjuksköterskan. Också utbildning i hanteringen av plötsliga och oväntade dödsfall 
är av betydelse då det är något som sjuksköterskan kan komma att ställas inför och på 
grund av att kunskapen inom ämnet är bristfällig.



Title When death is sudden and unexpected – the nurses’ 
experiences of the situation 

Author Michelle Sandblad and Erika Schön 

Department School of Health and Welfare 
Halmstad University 
P.O. 823, 301 18 Halmstad 

Supervisor Carina Göransson, RN, MScN, Lecturer 

Examiner Kärstin Bolse, PhD, Senior lecturer 

Period Spring 2016 

Pages 18 

Key words Experience, nurse, sudden death, unexpected death  

 

Abstract 

Sudden and unexpected death is something that the nurse may experience in his or her 
professional life. Sudden and unexpected death means that a person dies unexpectedly 
and that the death occurs within 24 hours after the first symptoms, regardless whether 
an underlying disease is known. The purpose of this study was to elucidate the nurses’ 
experience of patients sudden and unexpected death. This was done by a literature 
research which means that in a systematic way identify and examine scientific 
articles. Many nurses are experiencing feelings such as grief, guilt and inadequacy 
when a patient sudden and unexpected dies. It is only when the right time and place is 
given that the nurse is allowed to vent his or her own feelings. In addition, the 
reactions from relatives have a strong impact on the nurse’s experience of his or her 
own capacity. Coping strategies are of importance, both in beeing able to meet 
relatives but also to be able to manage his or her own emotions. More research should 
be conducted since sudden and unexpected death is an event that is perceived as 
difficult to handle for the nurse. Education in handling sudden and unexpected deaths 
is of importance since it is something that the nurse probably will encounter and 
because the knowledge within the subject is inadequate. 
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Inledning 
Döden är för många människor skrämmande och svår att hantera, särskilt då den sker 
plötsligt och oväntat (Keyes, Pratt, Galea, McLaughlin, Koenen & Shear, 2014). Är 
det någonting människan med säkerhet vet, är det att alla någon gång kommer att dö 
(Potter, 2007). I Sverige avled cirka 90 000 människor under år 2014 där hjärt- och 
kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken följt av tumörsjukdomar. Ungefär tre 
fjärdedelar av de som avled var över 75 år (Socialstyrelsen, 2015). 

Sjuksköterskan har fyra omvårdnadsansvar vilka är att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (International Council of Nurses, 2012). 
Att arbeta som sjuksköterska på sjukhus kräver att personen i fråga ska kunna arbeta 
effektivt och patientsäkert men också ha förmågan att prioritera om i sitt arbete då 
något oväntat sker (Hallin & Danielson, 2007). En sådan oförutsägbar händelse kan 
bli aktuellt när en patient plötsligt och oväntat dör. Fokus läggs på den avlidne 
patienten och dennes närstående. Utöver den situation som har uppstått där en patient 
plötsligt och oväntat har gått bort, ska sjuksköterskan samtidigt kunna agera ledare 
och förmedlare samt ha hand om de övriga patienterna på avdelningen. För att kunna 
agera professionellt, vilket de också förväntas göra bör sjuksköterskan därför lägga 
känslorna åt sidan för att snabbt kunna gå vidare till nästa arbetsuppgift (Kellogg, 
Barker & McCune, 2014).  

Fokus under sjuksköterskeutbildningar ligger främst på att utbilda sjuksköterskan i 
förebyggande insatser för att återställa hälsa hos patienter (Zheng, Lee & Bloomer, 
2016). Forskning som hittills har gjorts påvisar att utbildning och kunskap för 
sjuksköterskan om död och hantering av dödsfall är bristfällig vilket stärks av Rejnö, 
Danielson och Berg (2013) samt Kellogg et al. (2014). 

 

Bakgrund 
Plötsliga och oväntade dödsfall på sjukhus 
Plötslig och oväntad död innebär att en person avlider oväntat och att döden inträffar 
upp till 24 timmar efter symtomdebut, oberoende på om tidigare symtom på 
bakomliggande sjukdom är känd. Plötslig och oväntad död kan därför ses som något 
som inträffar tidigare än vad som är förväntat (Chinen, Kurosumi, Ohkura, Sakamoto 
& Fujioka, 2006). Sådana dödsfall kan bland annat innefatta stroke (Rejnö et al., 
2013) och hjärtsjukdomar (Palacios-Ceña, Losa-Iglesias, Salvadores-Fuentes & 
Fernández-de-las-Peñas, 2011). Andra exempel på oväntade och plötsliga dödsfall 
kan även involvera olyckor så som trafikolyckor eller eldsvådor (Chapple, Swift & 
Ziebland, 2011).  
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Enligt svensk lagstiftning finns föreskrifter som ska utföras vid fastställandet av en 
människas död. En människa räknas som död när dennes andning och blodcirkulation 
har upphört och varat så pass länge att det med säkerhet kan fastställas att alla 
funktioner i samtliga delar av hjärnan har mist sin funktion. Läkare ska därefter i 
överrensstämmelse med tillförlitlig erfarenhet och vetenskap fastställa att döden har 
inträffat enligt direkta eller indirekta kriterier (SFS 1987:269; SFS 2005:10).  

Synen på död påverkas av en människas personliga, religiösa, kulturella, filosofiska 
eller sociala bakgrund (Peters et al., 2013). Vid en patients bortgång ska 
sjuksköterskan visa respekt och ödmjukhet gentemot den avlidne och dennes 
anhöriga. Ett av sjuksköterskans omvårdnadsansvar är att se till att kroppen får ett 
värdigt omhändertagande. Det ska helst ske snarast efter dödstillfället då kroppen 
genomgår en rad fysiologiska förändringar som till exempel likstelhet (Potter, 2007).  

 

Krishantering 
Att patienter plötsligt och oväntat går bort kan vara något som sjuksköterskan ställs 
inför. Det kan bli en påminnelse om att sjuksköterskan själv inte är odödlig, vilket kan 
ge upphov till känslor som ångest och oro (Peters et al., 2013). Cullberg (2006) 
beskriver krishanteringens fyra faser. Den första är chockfasen som uppstår direkt 
efter det inträffade och kan pågå från några timmar upp till några dygn. Där har den 
drabbade ofta svårt att ta in vad som har hänt. I chockfasen kan reaktionerna te sig 
olika från individ till individ, till exempel kan somliga bli hysteriska medan andra 
reagerar genom tystnad. Den andra fasen är reaktionsfasen där den drabbade börjar ta 
in vad som har hänt och ofta reagerar med att känna skuldkänslor och orättvisa. 
Reaktionsfasen tillsammans med chockfasen utgör den akuta krisen. I det stadiet är 
det vanligt med försvarsmekanismer, till exempel förnekelse och isolering som är 
människans omedvetna psykiska försvar för att kunna hantera traumatiska händelser. 
Cullberg (2006) beskriver vidare den tredje fasen, bearbetningsfasen där individen 
börjar se framåt. Det är av vikt att personen har en stark verklighetsförankring för att 
minska de psykiska problem som kan uppstå om inte bearbetningen av det inträffade 
går rätt till. Den fjärde och sista fasen är nyorienteringsfasen som innebär att 
individen skapar nya intressen och relationer. Självkänslan stärks och det har skapats 
en försoning gentemot det som tidigare skett. Minnena finns kvar som ärr men 
personen lever vidare i sitt nya liv (Cullberg, 2006). 

Att som sjuksköterska handskas med döden utan tillräckligt med kunskap, 
copingstrategier eller fungerande krishantering kan ge upphov till skuldkänslor där 
sjuksköterskan tar på sig skulden för patientens bortgång (Peterson et al., 2010). Att 
ha ett yrke där dödsfall förekommer innebär inte alltid att sjuksköterskan med tiden 
finner det lättare att hantera. Tidigare upplevelser bidrar däremot många gånger till att 
en erfaren sjuksöterska har en bredare tillgång till copingstrategier vid krishantering 
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(Peters et al., 2013). En upplevelse innebär att vara med om en händelse och därav få 
intryck av den. Det kan i sin tur leda till ny kunskap och nya erfarenheter (Svenska 
Akademins Ordbok, 2015). 

 

Copingstrategier 
Coping beskrivs som metoder att på olika sätt hantera svårigheter för att lära sig att 
tolerera, minska eller ta kontroll över det uppkomna problemet (Ben-Zur & Michael, 
2007). Många gånger används copingstrategier vid stress (Hamaideh, Mrayyan, 
Mudallal, Faouri & Khasawneh, 2008). Långvarig stress tillsammans med avsaknad 
av copingstrategier kan bland annat leda till utmattning och andra psykiska problem 
(Kellogg et al., 2014). Det har framkommit att en sjuksköterska som inte har 
fungerande copingstrategier, inte heller har förmågan att ge stöd till sina patienter och 
deras anhöriga (Peterson et al., 2010).  

Formen av vilken sorts copingstrategi en individ använder sig av avgörs antingen av 
personens inre resurser som exempelvis humor, religion eller sociala färdigheter. Det 
kan även bestämmas av individens yttre resurser, alltså personens materiella tillgångar 
eller sociala nätverk (Folkman & Lazaurus (1984) refererat i Rodrigues & Chaves, 
2008). Ett välfungerande socialt stöd är en sorts copingstrategi som kan minska 
stressnivåer och riskerna för emotionell utbrändhet hos sjuksköterskan (Ben-Zur et 
al., 2007). Socialt stöd kan beskrivas som sociala relationer där ett utbyte av 
emotionella och kognitiva tankar sker. Stödet kan komma från familj, partner eller 
vänner men också från arbetsplatsen i form av medarbetare eller chefer (Hamaideh et 
al., 2008). 

Coping kan delas in i två kategorier. Den första kategorin är problemfokuserad coping 
som innebär att individen försöker förändra det i sin miljö som orsakar stress. Det 
andra perspektivet är känslofokuserad coping där det sker en förändring i de 
känslomässiga reaktionerna gentemot problemet (Rodrigues et al., 2008).  

 

Sjuksköterskans roll vid plötsliga och oväntade dödsfall 
Omvårdnadsteoretikerna Moore och Ruland beskriver vård i livets slutskede. De 
påtalar att god omvårdnad från sjuksköterskan vid livets slutskede är av högsta vikt 
för att ge patienten en fridfull upplevelse och absolut bör eftersträvas. Det genom att 
patienten ska vara fri från lidande, uppleva tröst, bli bemött med värdighet och 
respekt, finna frid samt uppleva närhet till närstående och vårdare (Higgins, 2010). 
När ett dödsfall har inträffat ska sjuksköterskan bland annat ansvara för att ta bort 
medicinsk utrustning som exempelvis sond och kateter, tvätta patientens kropp samt 
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byta patientens kläder och sängkläder. Det är även av vikt att uppmuntra närstående 
till att ta farväl av den avlidne och att inte påskynda avskedsprocessen (Potter, 2007).  

Sjuksköterskan är ofta den i ett vårdteam som utvecklar en mer personlig relation till 
patienter. Det kan i sin tur göra att en patients bortgång kan skapa emotionella 
påfrestningar hos sjuksköterskan (Peterson et al., 2010). På grund av tidspress tvingas 
sjuksköterskan många gånger att göra prioriteringar i sitt arbete. Prioriteringarna görs 
utifrån de patienter som är i störst behov av hjälp (Peters et al., 2013). Arbetsbördan i 
svårhanterliga och oväntade situationer som till exempel plötsliga och oväntade 
dödsfall, kan göra att sjuksköterskans upplevelse av den egna kapaciteten kan kännas 
otillräcklig. Därav ifrågasätts många gånger den egna yrkesskickligheten (Kellogg et 
al., 2014). Zheng et al. (2016) beskriver att många sjuksköterskor, specifikt 
nyutexaminerade många gånger upplever negativa känslor vid både väntade och 
oväntade dödsfall. Känslor såsom maktlöshet, skuld, osäkerhet, stress och nervositet 
är vanligt rapporterade. 

 

Problemformulering 
Sjuksköterskan ställs dagligen inför komplexa och svåra situationer. En sådan 
situation kan vara när en patient plötsligt och oväntat dör på sjukhus. Det råder brist 
på kunskap och information om hur plötslig och oväntad död upplevs av 
sjuksköterskan. Studien kan därför bidra till en djupare förståelse för hur 
sjuksköterskan kan uppleva samt hantera sådana situationer. 

 

Syfte 
Att belysa sjuksköterskans upplevelser av patienters plötsliga och oväntade död. 

 

Metod 
En litteraturstudie gjordes, vilket innebär att på ett systematiskt sätt identifiera och 
undersöka vetenskapliga artiklar (Östlundh, 2012).  

 

Datainsamling 
För att få en grundläggande kunskapsbas angående forskningsområdet inom 
sjuksköterskans upplevelse av patienters plötsliga och oväntade död gjordes en 
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förberedande, osystematisk litteratursökning i CINAHL och PubMed samt DiVA. 
Den förberedande osystematiska sökningen bidrog dessutom till att få fram relevanta 
sökord relaterat till valt syfte. Databaser som därefter användes var PsycINFO, 
CINAHL och PubMed då de är inriktade på sjukvård och omvårdnad och är relevanta 
för syftet (Forsberg & Wengström, 2013). En systematisk litteratursökning med valda 
sökord utfördes efter det. Sökord som har använts är nurs* (sjukskötersk*), death 
(död), sudden death (plötslig död), unexpected death (oväntad död), experienc* ( 
upplev*), cop* (cop*) samt social support (socialt stöd) (bilaga A). 

Trunkering i form av den asteriska symbolen (*) har använts (Östlundh, 2012). 
Sökorden har även kombinerats med hjälp av de booleska operatorerna AND och OR 
(Forsberg & Wengström, 2013) (bilaga B). Inklusionskriterier var att dödsfallen i 
artiklarna skulle ha inträffat på sjukhus och vara publicerade mellan 2006-2016. 
Vidare skulle artiklarna vara skrivna på engelska samt inneha abstrakt och vara peer 
reviewed. Exklusionskriterier innefattade artiklar som endast belyste de närståendes 
perspektiv samt yrken som inte gällde allmänsjuksköterskan till exempel 
ambulanssjuksköterska, barnmorska och operationssjuksköterska. 

 

PsycINFO 

Den första sökning som bidrog till resultatartiklar i PsycINFO genomfördes med 
sökorden death, social support, cop* och nurs*. Sökningen resulterade i 88 artiklar, 
varav 15 abstrakt lästes, en artikel granskades och användes i resultatet. En andra 
sökning i databasen med sökorden sudden death, unexpected death och nurs* 
utfördes. Sökningen resulterade i 46 träffar varav 13 abstrakt lästes, två artiklar 
granskades därefter och användes i resultatet. En tredje sökning utfördes med orden 
sudden death, unexpected death, nurs* samt experienc*. Femtio träffar uppkom varav 
11 abstrakt lästes. En ny resultatartikel framkom samt två sedan tidigare granskade 
artiklar, alltså dubbletter. 

 

PubMed 

Den första sökningen som resulterade i resultatartiklar gjordes i PubMed med 
sökorden death, social support, cop* och nurs*. Det gav 42 träffar, varav tio abstrakt 
lästes. Två artiklar granskades och en användes i resultatet. I andra sökningen 
användes sökorden sudden death, unexpected death och nurs*. Tvåhundranio artiklar 
uppkom, varav 67 abstrakt lästes. Därefter granskades sex artiklar varav två användes 
i resultatet. Dessutom framkom två sedan tidigare granskade resultatartiklar. 
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CINAHL 

Sökningen som gav resultatartiklar i databasen CINAHL gjordes med sökorden 
sudden death, unexpected death, nurs* och experienc*. Det resulterade i 35 träffar, 
varav 15 abstrakt lästes. Därefter granskades två nyfunna artiklar varav båda 
användes som resultatartiklar. Även sex sedan tidigare granskade artiklar framkom.  

 

Databearbetning 

De valda resultatartiklarna lästes först var för sig. Därefter diskuterades och 
granskades artiklarna tillsammans enligt Carlsson och Eimans (2003) 
granskningsmall. Det är en mall som innebär att de olika delarna i en vetenskaplig 
artikel bedöms och poängsätts. Poängen räknas därefter om till procent som avgör 
artikelns kvalitet. De granskade artiklarna skulle uppnå grad I till III. Grad I 
motsvarar 100-80%, grad II 79-70% och grad III 69-60% där grad I är av högsta 
kvalitet och grad III av lägre kvalitet (bilaga C). Fem av resultatartiklarna var av grad 
I, tre av resultatartiklarna var av grad II och en resultatartikel erhöll grad III. 

De nio framkomna resultatartiklarna delades upp i fyra respektive fem artiklar mellan 
studenterna. Sedan lästes artiklarna enskilt och varje stycke sammanfattades med en 
kort mening vid sidan av texten. Artiklarna skiftades därefter mellan studenterna och 
samma sak upprepades för att på så sätt komplettera eventuella missar. Därpå 
diskuterades innehållet gentemot syftet vilket resulterade i tre olika kategorier. De 
framkomna kategorierna färgkodades för att lättare kunna se kopplingar mellan 
respektive stycke i de olika artiklarnas resultat. De tre uppkomna kategorierna var 
sjuksköterskans upplevelse av plötslig och oväntad död, sjuksköterskans upplevelse 
av anhöriga samt sjuksköterskans upplevelse efter plötslig och oväntad död. Vid 
bearbetningen av resultatartiklarna behandlades en artikel åt gången. I respektive 
artikel låg sedan fokus på att ta ut information från en kategori i taget. Meningarna 
sammanställdes därefter i ett dokument och när alla artiklar hade bearbetats, försökte 
ett sammanhang ses.  

Under databearbetningen har de fyra vetenskapliga kvalitetsindikatorerna 
trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet tagits hänsyn till 
(Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Forskningsetiska överväganden 
För att uppnå en god etisk forskningskvalitet skulle de granskade artiklarna erhålla 
grad I, II eller III enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Vid 
inhämtning av data har de nationella samt internationella etiska riktlinjerna i form av 
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Belmontrapporten varit av stor betydelse. De etiska riktlinjerna är respekt för 
personer, göra gott principen samt rättviseprincipen (Belmontrapporten (1978) 
refererat i Kjellström, 2012). För att öka trovärdigheten i arbetet var det även av vikt 
att ha kännedom om den egna förförståelsen av ämnet samt att inte låta egna eller 
forskares åsikter lysa igenom i texten. Vid inhämtandet av artiklar skulle dessutom ett 
kritiskt förhållningssätt finnas gentemot materialet. 

I åtta av de nio artiklarna står det uttryckligen att de har fått etiskt godkännande. Den 
nionde artikeln beslutades att användas då den, liksom de andra artiklarna var peer 
reviewed och på så sätt erhöll hög forskningskvalitet. Dessutom uppfyllde artikeln 
god kvalitet enligt Carlssons och Eimans (2003) granskningsmall. 

 

Resultat 
Resultatöversikt 
En översikt över vilka resultatartiklar som är med under respektive resultatrubrik. 

 

 
Författare: 

Sjuksköterskans 
upplevelse av 
patienters 
plötsliga och 
oväntade 
dödsfall 

Sjuksköterskans 
upplevelse av 
anhöriga  

Sjuksköterskans 
upplevelse efter 
plötslig och 
oväntad död 

Adriaenssens, 
de Gucht & 
Maes, 2012 

x 

 

x 

Brysiewicz & 
Uys, 2006 x x x 

Costello, 
2006 

x   

Kent, 
Anderson & 
Owens, 2012 

x 

 

x 

Mak, Chiang 
& Chui, 2013 x x x 

Meyer, 2013 x x x 
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Palese, 
Petean & 
Cernce, 2014 

x 

  

Rejnö, 
Danielson & 
von Post, 
2013 

x x 

 

Scott, 2011  x x 

 

 

Sjuksköterskans upplevelse av plötslig och oväntad död 
Dödsfall kan för sjuksköterskan uppfattas som antingen fridfulla eller ovärdiga, där 
situation och tidpunkt på avdelningen kan vara en bidragande faktor till hur det 
upplevs. En fridfull död kan av sjuksköterskan upplevas som att patientens behov har 
tillgodosetts och att situationen där döden inträffade var under kontroll (Costello, 
2006). Kent, Anderson och Owens (2012) beskriver att upplevelsen av patienters död 
kan vara positiv för sjuksköterskan i de fall där den har uppfattats som just fridfull. 
Till exempel kan en känsla hos sjuksköterskan infinna sig om att patienten har funnit 
frid och slipper lida mer. En ovärdig död beskrivs av Costello (2006) som oväntad 
och plötslig. Det på grund av att patientens tillstånd och situation i sådana lägen kan 
ha uppfattats som mindre kritiskt än vad det egentligen visade sig vara. Känslor som 
skuld och otillräcklighet kan därför uppstå hos sjuksköterskan. Det eftersom att 
sjuksköterskan misstolkade situationen och inte hann informera närstående om det 
kritiska läget. En ovärdig död kan därför medföra att sjuksköterskan, beroende på hur 
patienten har gått bort, känner skuld. Costello (2006) påpekar även att det finns 
situationer där sjuksköterskan har valt att ljuga eller undanhålla information från 
anhöriga om hur deras närstående har gått bort. Det kan till exempel ha skett när 
patienter plötsligt och oväntat har gått bort på vad som kan anses vara en ovärdig 
plats, till exempel på en röntgenavdelning som beskrivs av Costello (2006). 
Ytterligare ett exempel är det som Palese, Petean och Cernce (2014) beskriver där 
patienter plötsligt och oväntat har gått bort under ett nattpass. Patienten kan då ha 
funnits död flera timmar efter själva dödstillfället. Sjuksköterskan undvek därför att 
berätta hela sanningen i rädsla för de anhörigas reaktion och att sjuksköterskan skulle 
bli anklagad för att ha brustit i sin profession. 

Det sjuksköterskan finner sig mest emotionellt påverkade av är när barn och 
ungdomar plötslig och oväntat går bort (Adriaenssens, de Gucht & Maes, 2012; Mak 
et al., 2013; Meyer, 2014). Sådana händelser medför ofta känslor som vemod och 
hjärtesorg (Meyer, 2014). En annan situation som uppfattas som komplicerad av 
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sjuksköterskan är den Rejnö, Danielson och von Post (2013) beskriver: plötsliga och 
oväntade dödsfall till följd av stroke. Där upplever sjuksköterskan det som svårt att 
möta patienterna i deras sista tid eftersom att de inte kan kommunicera. Bilden av 
patienten byggs vid sådana tillfällen upp av vad de anhöriga beskriver. Det som 
framkommer som allra svårast är att veta om patientens behov verkligen tillgodoses. 

Patienter som upplevs som ensamma kan leda till att sjuksköterskan vill ge extra 
omvårdnad till den patienten då anhöriga inte finns där. Upplevelse av otillräcklighet 
är därför vanligt förekommande eftersom att sjuksköterskan kan behöva göra 
prioriteringar i omvårdnaden av döende patienter och det dagliga arbetet (Rejnö et al., 
2013). Sjuksköterskan upplever ofta att ju effektivare de och personalgruppen kan 
arbeta, desto fler liv kan räddas (Brysiewicz & Uys, 2006). 

Palese et al. (2014) beskriver plötsliga och oväntade dödsfall som har inträffat under 
nattskift. Sjuksköterskan behöver då använda och lita på tidigare given information 
från överrapportering samt sin kliniska blick för att avgöra vilka patienter som kan 
behöva extra tillsyn och kontroller under natten. På grund av den begränsade 
personalstyrkan kan därför prioriteringar bland patienterna bli aktuella. Palese et al. 
(2014) fortsätter vidare med att beskriva att den plötsliga och oväntade döden många 
gånger drabbade de patienter vars tillstånd ansågs som stabilt och som sjuksköterskan 
rutinmässigt kollade till några gånger under nattskiftet i tron om att de sov. Sådana 
händelser beskrevs (att de upplevdes?) som mardrömslika och gav ofta upphov till 
stor skuld gentemot den döde patienten och dennes anhöriga. Det på grund av att 
sjuksköterskan ansåg sig ha brustit i sin yrkesroll. Rejnö et al. (2013) presenterar att 
även under det dagliga arbetet kräver plötslig och oväntad död sjuksköterskans fulla 
engagemang. Det går ofta inte hand i hand med arbetssituationen och de rutiner som 
finns. Svårigheter kan därför upplevas i hur tiden ska prioriteras för att kunna hjälpa 
den patient som är av störst behov. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av anhöriga 
Vid plötslig och oväntad död kan det vara först vid mötet med anhöriga som 
sjuksköterskan upplever och kommer till insikt med att patienten har varit någons 
make, maka, förälder eller barn (Scott, 2011). En sjuksköterska bör ha förmågan att 
känna empati samt kunna bemöta och hjälpa anhöriga i deras sorg (Brysiewicz et al., 
2006). Plötslig och oväntad död upplevs många gånger som chockartat för de 
anhöriga eftersom att det till skillnad från en väntad död inte har funnits tid till att 
komma till insikt med att personen var på väg att dö (Rejnö et al., 2013). Vid de 
plötsliga och oväntade dödsfallen där sjuksköterskan inte tog sig tid till att visa sitt 
stöd till patienterna och deras anhöriga, kan göra att sjuksköterskan har upplevt 
missnöje med sin egen professionella roll (Mak et al., 2013). 
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Precis som sjuksköterskan, kan anhöriga känna skuld då de oväntade och plötsliga 
dödsfallen många gånger sker när de inte är i närheten (Brysiewicz et al., 2006). Vid 
de tillfällen sjuksköterskan har brustit i sin kommunikation med anhöriga, har 
upplevelse och känslor av skuld uppkommit som en följd av likgiltighet gentemot 
anhöriga (Mak et al., 2013). Det är av betydelse att sjuksköterskan berättar för de 
anhöriga vad som har hänt och förklarar att ingenting mer kunde ha gjorts för att 
rädda personens liv (Rejnö et al., 2013). Som vid väntade dödsfall, är det vid plötsliga 
och oväntade dödsfall viktigt att som sjuksköterska uppmuntra anhöriga till att 
verkligen ta farväl för att få ett avslut för att på så sätt kunna gå vidare i 
sorgeprocessen (Brysiewicz et al., 2006).  

Sjuksköterskans upplevelse kan påverkas av hur anhöriga reagerar vid plötsliga och 
oväntade dödsfall. Det kan vara reaktioner såsom tårar, böner eller andra kulturellt 
betingade reaktioner (Meyer, 2014). Som sjuksköterska kan det upplevas som 
svårhanterligt då sjuksköterskan kan få ta emot reaktioner som till exempel aggression 
från anhöriga när de plötsligt och oväntat har mist en närstående (Mak et al., 2013). 
Det är då som sjuksköterska angeläget att ha i åtanke att de anhöriga befinner sig i en 
kris. Sjuksköterskan bör därför ge muntlig information flera gånger men också 
skriftligt. Det är dessutom betydelsefullt att sjuksköterskan blir försäkrad om att de 
anhöriga har förstått situationen och den givna informationen samt att ha en öppen 
kommunikation (Brysiewicz et al., 2006). Bristande förtroende och information kan 
leda till att anhöriga reagerar med aggression gentemot vårdpersonal. Den uppkomna 
situationen bör därför förklaras för de anhöriga så att de känner sig säkra på att 
ingenting mer för patienten kunde ha gjorts för att på så sätt få förtroende för 
vårdpersonalen (Rejnö et al., 2013).  

Som sjuksköterska bör en medvetenhet finnas om att sättet dåliga nyheter eller 
information ges på kan ha en livslång inverkan hos de drabbade närstående 
(Brysiewicz et al., 2006). Om sjuksköterskan inte lägger fram beskedet på ett 
omsorgsfullt sätt, kan det därför resultera i skuldkänslor hos sjuksköterskan (Mak et 
al., 2013). Brysiewicz et al. (2006) påtalar vikten av att som sjuksköterska finnas där 
som stöd och lyssna samt att ge beröring då det behövs. Det är även viktigt att som 
sjuksköterska vara medveten om de icke-verbala signalerna. Dels att vara medveten 
om sina egna men också ha förmågan att uppfatta de anhörigas behov som de ofta 
sätter åt sidan. Det kan innebära att som sjuksköterska hålla ett vakande öga över dem 
samt att uppmuntra dem till att äta och dricka (Brysiewicz et al., 2006).  

 

Sjuksköterskans upplevelse efter plötslig och oväntad död 
Sjuksköterskan kan precis som många andra människor uppleva sorg vid patienters 
plötsliga och oväntade bortgång. Sjuksköterskan har också känslor som måste 
hanteras, skillnaden är att sjuksköterskan bör vänta med sorgeutloppet (Brysiewicz et 
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al., 2006). För att kunna fortsätta med sitt arbete sätter sjuksköterskan många gånger 
upp en känslomässig barriär. Först när rätt plats och rätt tillfälle ges får 
sjuksköterskan lov att ta itu med de upplevda känslorna som till exempel sorg och 
skuld (Meyer, 2013). Ångest och oro är känslor som kan uppkomma hos 
sjuksköterskan vid patienters plötsliga och oväntade död då det ofta väcker tankar om 
den egna dödligheten men också tankar om de egna närståendes dödlighet (Scott, 
2011). Sjuksköterskan upplever det många gånger som svårt att släppa tankarna vid 
händelsen av det plötsliga och oväntade dödsfallet. Dessutom har anhörigas reaktioner 
stark inverkan på sjuksköterskan som kan resultera i känslor av hjälplöshet (Mak et 
al., 2013). 

När något traumatiskt har inträffat, som plötslig och oväntad död, kan tillgång till 
samt avsaknad av copingstrategier påverka sjuksköterskan (Adriaenssens et al., 2012). 
Copingstrategier bestäms av tidigare erfarenheter, relationer samt miljö. Det är något 
sjuksköterskan behöver ha, bland annat för att kunna nå uppsatta mål, kunna hantera 
upplevelsen av det plötslig och oväntad dödsfallet samt för att kunna stötta anhöriga 
(Brysiewicz et al., 2006). Kent et al. (2012) påpekar att sjuksköterskor, speciellt 
nyutexaminerade många gånger upplever sig oförberedda inför hanteringen av död. 
Brysiewicz et al. (2006) menar att sjuksköterskan kan uppleva svårigheter i att hantera 
de känslomässiga kraven gentemot den avlidne patienten och dennes närstående. Just 
problemfokuserad coping har visats ha en minskad effekt på psykisk ohälsa och 
upplevd trötthet (Adriaenssens et al., 2012). Välfungerande copingstrategier har även 
resulterat i att en större öppensinnighet har infunnit sig gentemot hanteringen av 
plötslig och oväntad död. Dessutom har en mer positiv inställning till livet 
framkommit (Mak et al., 2013).  

Att ständigt utsättas för traumatiska upplevelser såsom plötslig och oväntad död, i 
kombination med brist på copingstrategier kan leda till psykiska besvär. Till exempel 
posttraumatiskt stressyndrom men även kroppsliga besvär, som till exempel 
somatiska problem i form av oro, depression och trötthet (Adriaenssens et al., 2012). 
Mak et al. (2013) beskriver situationer där avsaknad av coping har förekommit. Till 
exempel att sjuksköterskan i sådana lägen har undvikit att gå in till den avlidne 
patienten och dennes familj på grund av upplevelsen av rädsla för att inte kunna 
hantera situationen och de egna känslorna (Mak et al., 2013).  

Brysiewicz et al. (2006) påtalar att det är av betydelse att inom ett vårdteam 
upprätthålla en god kommunikation samt att var och en har tillgång till 
copingstrategier för att på så sätt kunna stötta varandra. Att veta vad kollegor 
använder för copingstrategier kan också det vara av betydelse. Det för att uppleva och 
känna en trygghet i att andra många gånger känner och upplever plötsliga och 
oväntade dödsfall på liknande sätt. Stöd från utomstående är även väsentligt för 
sjuksköterskan på grund av de tuffa arbetssituationerna som många gånger kan 
uppstå. Det är därför angeläget att få möjlighet att tala ut om upplevelserna av det 
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plötsliga och oväntade dödsfallet snarast efter händelsen (Brysiewicz et al., 2006). 
Exempel på människor att prata med förutom kollegor och chefer kan vara partner, 
familj, kurator eller präst (Kent et al., 2012). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
En förberedande osystematisk litteratursökning utfördes för att se vad som tidigare 
fanns forskat om inom ämnet samt för att se om syftet var genomförbart. Den 
förberedande osystematiska sökningen uträttades dessutom för att få fram relevanta 
sökord relaterat till syftet. En systematisk databassökning genomfördes därefter med 
sökord relaterat till syftet. Artikelsökningar valdes att utföras i databaserna CINAHL 
och PubMed på grund av att de är störst och för att de inriktar sig på omvårdnad. 
Databasen PsycINFO inkluderades på grund av att den inriktar sig på psykologisk 
forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013) vilket är relevant i 
relation till valt syfte. MESH-termer samt subheadings uteslöts och endast 
fritextsökningar har gjorts för att på så sätt undvika att utesluta artiklar då ämnet är 
förhållandevis smalt. De valda sökorden skulle vara med i antingen titel, abstrakt eller 
i sökordsfälten. Många sökord har använts vilket gör att risken är relativt liten för att 
någonting kan ha uteslutits. Sökningarna har därefter utförts med samma sökord i alla 
tre databaser med samma kriterier vilket kan öka studiens pålitlighet. Då antalet 
träffar var stort med endast sökorden death (död) samt nurs* (sjukskötersk*), valdes 
orden social support (socialt stöd) samt cop* (cop*) att inkluderas i sökningen. 
Resultatet kan till viss del ha föregåtts med sökorden cop* (cop*) och social support 
(socialt stöd). Det framkom dock efter den osystematiska sökningen att båda orden 
belystes i flera artiklar som handlade om plötslig och oväntad död och därför beslöts 
de att inkluderas. Användandet av ovanstående nämnda sökord death (död), nurs* 
(sjukskötersk), social support (socialt stöd) och cop* (cop*) resulterade i tre nya 
resultatartiklar samt en sedan tidigare granskad resultatartikel, något som påvisar 
relevanta sökord relaterat till syftet. Efter att ha gjort en systematisk litteratursökning i 
de tre databaserna fattades ett beslut om att inte utöka sökningen till fler databaser. 
Det på grund av att antal funna resultatartiklar uppfattades som god relaterat till 
syftet. Dessutom framkom flera tidigare granskade artiklar i alla tre databaser under 
sökordskombinationerna vilket påvisar hög pålitlighet och trovärdighet men även 
relevanta sökord. 

För att utöka antalet träffar i de olika databaserna har trunkering i form av den 
asteriska symbolen (*) använts (Östlundh, 2012). Det eftersom att ändelsen på nurs* 
(sjukskötersk*), cop* (cop*) och experienc* (upplev*) inte har haft någon betydelse 
för utfallet. Den booleska operatorn AND användes för att få med ytterligare sökord 
för att på så sätt specificera resultatet utifrån syftet. OR har använts i sökningar för att 
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ge ett bredare spektrum av resultat (Forsberg & Wengström, 2013). Årtalen som 
valdes för artiklarna var åren 2006-2016, alltså inte äldre än tio år. Det på grund av att 
resultatet skulle vara aktuellt i relation till dagens fortskridande utveckling. Samtidigt 
var ett femårsspann inte aktuellt då det under den tiden inte har publicerats tillräckligt 
med artiklar som motsvarar syftet. Dock är endast två av resultatartiklarna äldre än 
fem år, därav bygger resultatet på övervägande ny forskning vilket stärker 
pålitligheten samt överförbarheten i studien. Sammanlagt framkom 644 träffar i 
databaserna varav 180 abstrakt lästes. Fjorton artiklar granskades därefter varav nio 
artiklar användes i resultatet. Många av artiklarna som uppkom vid sökningarna 
uteslöts direkt på grund av att titel, abstrakt eller sökordsfälten inte överensstämde 
med syftet. Flera av de artiklar som uteslöts överensstämde inte heller med 
allmänsjuksköterskans ansvarsområde. Artiklarna inriktade sig många gånger endast 
på de anhörigas perspektiv och uppfyllde därmed inte inklusionskriterierna. De 
artiklar som granskades men ändå valdes att uteslutas var på grund av att de efter en 
djupare insikt inte överensstämde med syftet. Anledningen till att just sjukhus valdes 
var för att arbetet skulle inrikta sig mot allmänsjuksköterskan. Det innebar att bland 
annat vårdhem, psykiatrisk slutenvård samt prehospitala insatser såsom ambulans 
uteslöts. 

I PsycINFO granskades sammanlagt sex artiklar och fyra nya resultatartiklar 
framkom. Av de sex granskade resultatartiklarna var två av artiklarna granskade 
sedan tidigare, alltså dubbletter. I PubMed granskades 13 artiklar varav tre användes i 
resultatet. Där framkom sammanlagt fem sedan tidigare granskade artiklar efter 
sökningarna. Två nya artiklar från CINAHL granskades och användes i resultatet. 
Elva artiklar i CINAHL granskades varav nio var sedan tidigare granskade artiklar. 
En systematisk artikelsökning gjordes med relevanta sökord vilket påvisas av att 
många tidigare granskade artiklar framkom vid sökningarna i de olika databaserna. En 
kvantitativ artikeln har valts att användas men trots att den är kvantitativ ansågs det 
inte som en svaghet då den genom olika mätinstrument beskrev sjuksköterskans 
subjektiva upplevelser av patienters plötsliga och oväntade död. Dessutom erhöll 
artikeln hög grad efter granskning. En artikel från PubMed höll grad III efter 
granskning och valdes att inkluderas. Det på grund av att den belyste relevant 
information i förhållande till valt syfte samt att den var peer reviewed vilket påvisar 
fullt godkänd kvalitet. För att inte utesluta resultatartiklar togs beslutet att inte kryssa i 
fulltext i respektive databas. Det kan i sin tur vara en indikator på ökad pålitlighet då 
inkluderandet av artiklar utan fulltext i respektive databas kan finnas att tillgå på 
annat sätt. Två granskade artiklar varav en som användes i resultatet framkom genom 
det utförandet. 

Efter granskning av resultatartiklar enligt Carlssson och Eimans (2003) 
granskningsmall erhöll fem av artiklarna grad I, tre av artiklarna grad II och en artikel 
grad III. Adriaenssens et al. (2012), Kent et al. (2012), Mak et al. (2013), Palese et al. 
(2014) och Rejnö et al. (2013) fick samtliga grad I efter granskning. Delvis på grund 
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av att de hade tydliga syften, att samtliga informanter var avsedda för respektive 
studier och att etiska aspekter belystes. Tydliga resultatbeskrivningar samt 
problemanknytningar till tidigare forskning fanns att tillgå och ogrundade slutsatser 
saknades. Bortfallet i Kents (2012) artikel var högt vilket var en svaghet. Däremot 
hade artikeln många positiva faktorer som vägde upp den slutliga procentsiffran, till 
exempel tydligt syfte, triangulering samt en god diskussion av egenkritik och 
felkällor. Brysiewicz et al. (2006), Costello (2006) samt Meyer (2013) erhöll grad II 
efter granskning enligt Carlssson och Eimans (2003) granskningsmall. Samtliga tre 
artiklar hade tydliga syften och relevanta metodval. Problemanknytningen i 
diskussionerna var tydliga och ogrundade slutsatser saknades i samtliga artiklar. 
Däremot var anknytning till tidigare forskning låg samt att beskrivningar av bortfall 
av deltagare i de tre studierna saknades. Artikeln som erhöll grad III var av Scott 
(2006). Artikeln fick grad III bland annat på grund av att bortfallet i studien inte var 
angivet samt diskussion av egenkritik och anknytning till tidigare forskning saknades. 
Artikeln beslutades att användas på grund av att den belyste intressant information i 
resultatet, hade tydligt syfte samt tydlig resultatbeskrivning. Under granskning av 
artiklarna enligt Carlssson och Eimans (2003) granskningsmall har ett kritiskt 
förhållningssätt erhållits. Genom ett kritiskt förhållningssätt kan de granskade 
resultatartiklarna ha fått en lägre grad eftersom att det inom mallen finns utrymme för 
egen tolkning av innehållets värde. Ett kritiskt förhållningssätt vid granskning kan 
indikera stärkt pålitlighet och bekräftelsebarhet. Övervägande resultatartiklar erhöll 
grad I vilket stärker resultatets pålitlighet, trovärdighet, bekräftelsebarhet samt 
överförbarhet på dagens kliniska verksamhet.  

Artiklar från länder runt om i världen har inkluderats. Artiklarna är från 
Nederländerna, Sydafrika, Storbritannien, Nya Zeeland, Kina, USA, Italien och 
Sverige. Utifrån artiklarnas resultat framkom det att det inte fanns några större 
skillnader i hur plötslig och oväntad död upplevs av sjuksköterskor i de olika länderna 
vilket kan påvisa hög överförbarhet.  

Artiklar om plötslig spädbarnsdöd uteslöts eftersom att sådana dödsfall ofta sker i 
hemmet och inte på sjukhus. Just vård av spädbarn inriktar sig många gånger även 
mer på specialistsjuksköterskor. En artikel från en barnavdelning valdes att inkluderas 
i resultatet. Det på grund av att den tar upp allmänsjuksköterskans upplevelser av när 
barn plötsligt och oväntat dör på sjukhus, något som många artiklar belyser som extra 
svårt att hantera. 

Förförståelsen inför arbetet var relativt låg. Dels på grund av att de egna 
erfarenheterna av plötsliga och oväntade dödsfall på sjukhus var obefintliga samt att 
utbildning inom ämnet är bristfällig. En svag förförståelse kan ha gjort att egna åsikter 
inte har påverkat arbetet. Däremot kan insikten vara bristfällig i hur rutiner runt 
omvårdnadsarbetet vid plötslig och oväntad död fungerar.  
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Det finns få vetenskapliga artiklar som lägger störst vikt vid att belysa 
sjuksköterskans upplevelser, perspektiv samt omvårdnadsåtgärder vid plötslig och 
oväntad död. Omvårdnadsåtgärder som belyses i kandidatuppsatsen fick därför 
kopplas till vård i livets slutskede vilket möjligtvis kan påverka överförbarheten 
negativt. Det på grund av att de omvårdnadsåtgärder som utförs vid livets slutskede 
sällan ges möjlighet till att utföras fullt ut vid plötslig och oväntad död. Något som 
kan tänkas bero på att sådana dödstillfällen är just plötsliga och oväntade vilket gör att 
tiden för de önskade omvårdnadsåtgärderna blir knapp.  

 

Resultatdiskussion 
Döden är bland det mest naturliga i livets gång och ändå är det en sådan tragedi som 
lämnar stora tomrum. Döden är något som kan vara svårt för sjuksköterskan att 
hantera (Keyes et al., 2014) och det kan även ge upphov till ångest och oro (Scott, 
2011). Det blir inte bara en påminnelse om ens egen dödlighet, det är också något som 
kan väcka tankar och minnen om nära och käras liv och dödlighet (Scott, 2011). I 
resultatet beskriver Costello (2006) fridfull och ovärdig död där den ovärdiga döden 
ofta ses som plötslig och oväntad. Det är något som kan inträffa både nattetid (Palese 
et al., 2014) och dagtid (Rejnö et al., 2013). Bakgrundsartiklarna belyser inte plötslig 
och oväntad död som varken fridfull eller ovärdig, det är något som framkommer 
först i resultatartiklarna. Potter (2007) beskriver sjuksköterskans ansvar efter ett 
dödsfall. Sjuksköterskans ansvarsområden vid oförutsägbara händelser såsom plötslig 
och oväntad död har dock visats vara svårt att finna information om. Det som har 
framkommit, bland annat från Brysiewicz et al. (2006), är att vikten av fungerande 
copingstrategier för att hantera sådana händelser är av stor betydelse. Både för att 
kunna hantera egna upplevelser och känslor såsom skuld, sorg och otillräcklighet men 
även för att kunna finnas där för de anhöriga i deras sorg. Egna tankar kan vara att 
plötslig och oväntad död kan upplevas som en befrielse, exempelvis vid 
sjukdomstillfällen där döden är oundviklig och patienten i fråga inte behöver 
genomgå en utdragen sjukdomsprocess med mycket lidande. Sjuksköterskan kan ha 
en större förståelse för det hela. Att patienten inte behöver genomgå en utdragen 
sjukdomsprocess med mycket lidande kan förmodligen innebära en lättnad för 
sjuksköterskan. Det på grund av att sjuksköterskan sedan tidigare kan ha upplevelser 
och därigenom besitta kunskap och erfarenhet i hur vissa sjukdomsförlopp ter sig där 
döden är just oundviklig. Det kan i sin tur betyda att sjukdomslidandet kan upphöra, 
men istället ersättas av det lidande sorg skapar. 

Med utgångspunkt för vad Palese et al. (2014) och Costello (2006) belyser angående 
förekomsten av lögner, går det att finna ett mönster i hur etiska dilemman kan uppstå. 
International Council of Nurses (ICN) (2012) erhåller etiska riktlinjer som bland 
annat belyser att sjuksköterskan genom sin profession ska vara lyhörd, visa 
medkänsla, trovärdighet, integritet samt respektfullhet. Kommunikation är enligt 
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Rejnö et al. (2013) en viktig hörnsten i arbetet, både inom vårdteamet men också 
gentemot patienten och dess anhöriga. Trots vikten av kommunikation händer det att 
det brister och då skapar etiska dilemman för sjuksköterskan. Det på grund av att 
sådana situationer kan upplevas som psykiskt svårhanterliga. Speciellt om det inte är 
en erfaren sjuksköterska med välfungerande copingstrategier, något som framkommer 
av Kent et al. (2012). Som Brysiewicz et al. (2006) beskriver kan sättet 
sjuksköterskan lägger fram dåliga nyheter på ha en livslång inverkan på de 
närstående. Att ha det i åtanke, bland annat vid plötslig och oväntad död, kan göra att 
sjuksköterskan upplever det som komplicerat att ge sådan information och därför 
väljer att ljuga för de anhöriga. Både för att minska lidande men också för att rädda 
sig själva då de missbedömde situationen, något som framkommer av Palese et al. 
(2014). Som ICN:s (2012) etiska riktlinjer påtalar, ingår det i sjuksköterskans 
ansvarsområde att bland annat visa trovärdighet och respektfullhet gentemot patienten 
och dennes anhöriga. En egen reflektion är att trovärdigheten och respektfullheten 
försvinner i de fall sjuksköterskan väljer att inte tala sanning. Ett annat ansvar som 
sjuksköterskan har är att se till att information framkommer på ett omsorgsfullt sätt 
och även att tala sanning. Tankar till varför lögner kan förekomma hos 
sjuksköterskan, kan vara för rädslan för att hamna i en situation där inte bara ens 
professionella roll ifrågasätts, utan även den personliga. En annan orsak kan tänkas 
vara att undgå att få de allra starkaste reaktionerna från anhöriga riktade mot sig. 

Adriaenssens et al. (2012), Mak et al. (2013) samt Meyer (2014) påpekar att det 
sjuksköterskor känner sig mest påverkade av är när barn och ungdomar plötsligt och 
oväntat dör. Det kan jämföras med definitionen av plötslig och oväntad död som 
innebär att döden inträffar tidigare än vad som är förväntat (Chinen et al., 2006). Det 
beskrivs inte varför barns plötsliga och oväntade död upplevs som tyngst men det kan 
bland annat tänkas bero på att barn, som definitionen belyser, dör tidigare än vad som 
var förväntat samt att de ses som oskyldiga. En tanke kan vara att det i samhället finns 
ett påstående om att en förälder inte ska behöva förlora sitt barn och att det antagligen 
är en av de svåraste upplevelserna som finns. En anledning till varför många 
sjuksköterskor upplever barn och ungdomars dödsfall som tyngst kan vara för att det 
många gånger är sjuksköterskan som utvecklar en djupare relation till patienten, något 
som även Peterson et al. (2010) påpekar. Dessutom har sjuksköterskan ansvaret i att 
stötta anhöriga i deras sorg. En ytterligare tanke kan vara att om sjuksköterskan själv 
har egna barn, kan det förmodligen vara ännu en faktor till varför det upplevs som 
svårt. Det på grund av att det inte bara blir en påminnelse om sin egen dödlighet utan 
även familjens, vilket också är något som presenteras av Scott (2011). 

Vid hög belastning på sjukhuset behöver prioriteringar göras och prioriteringarna görs 
utifrån de patienter som är i störst behov av hjälp (Palese et al., 2014). Som 
definitionen av plötslig och oväntad död framhåller går en sådan död inte att förutse 
(Chinen et al., 2006). Om patientens tillstånd inte har ansetts vara kritiskt har 
patienten vid sådana tillfällen prioriterats lågt. Palese et al. (2014) beskriver tillfällen 



 

 17 

där nattsjuksköterskor har funnit en patient avliden flera timmar efter dödstillfället 
vilket resulterade i upplevelser som skuld och otillräcklighet hos sjuksköterskan. 
Skuld, otillräcklighet och ångest visade sig vara återkommande upplevelser hos 
sjuksköterskan i flera artiklar, både i bakgrunden men även i resultatet. Det kan bland 
annat tänkas bero på brist av fungerande copingstrategier och bristfälligt stöd från 
chefer och kollegor. I bakgrunden beskrivs det av Kellogg et al. (2014) att det i 
sjuksköterskans funktion ingår att utöver den uppkomna situationen, bland annat 
ansvara för de övriga patienterna på avdelningen. Som Brysiewicz et al. (2006) 
framhäver i resultatdelen kan sjuksköterskan behöva vänta med sorgearbetet till dess 
att rätt plats och rätt tillfälle ges. Meyer (2013) presenterar att en känslomässig barriär 
då sätts upp för att klara av de uppkomna känslorna. Om sorgearbetet ständigt skjuts 
upp kan det tänkas resultera i flera olika besvär, både fysiska och psykiska. Är det en 
process som upprepas för sjuksköterskan kan egna tankar vara att det i det långa 
loppet till slut kan upplevas som svårt att plocka ner barriären. Ett dödsfall är trots allt 
är ett liv som gått förlorat och det är ingenting som en människa, trots sin profession 
ska behöva bli van vid att uppleva och hantera ensam. Vikten av fungerande 
copingstrategier och då speciellt i form av socialt stöd, både hemifrån men också på 
arbetsplatser är något som Brysiewicz et al. (2006) belyser är av stort värde. Det är 
något som bör finnas på en arbetsplats. Det är förmodligen av stor betydelse att 
sjuksköterskan vet om och upplever sig bekväm i att prata med någon när behovet 
finns.  

 

Konklusion och implikation 
Sjuksköterskans upplevelse av plötslig och oväntad död är ofta kopplad till känslor av 
skuld, sorg och otillräcklighet. För att kunna fortsätta med arbetet sätter 
sjuksköterskan många gånger upp en känslomässig barriär för att orka, men det är 
fortfarande viktigt att få ge utlopp för upplevelser och känslor när rätt tillfälle och 
plats ges. Det är även betydelsefullt att sjuksköterskan känner till de anhörigas 
sorgeprocess vid plötslig och oväntad död, för att på så sätt förstå att deras 
känsloutlopp inte alltid är menat mot sjuksköterskan. Sättet dåliga nyheter eller 
information framförs på kan ha en livslång inverkan, inte bara på anhöriga utan även 
på sjuksköterskan i form av skuldkänslor. Copingstrategier, främst i form av 
kommunikation inom vårdteamet är därför av stor betydelse för att kunna hantera 
plötslig och oväntad död. Socialt stöd, både hemifrån och på arbetsplatsen är även det 
en copingstrategi som är av stor vikt vid hanteringen av sådana dödsfall. 

Kandidatuppsatsen kan förhoppningsvis bidra till en djupare förståelse för att 
sjuksköterskan trots allt bara är en människa med en profession. En tanke är att 
sjuksköterskan genom litteraturstudien ska kunna identifiera sig med texten i arbetet 
och även få en bild och förståelse för sjuksköterskans känslor och handlande. Att veta 
att andra tänker och upplever liknande känslor och behov kan skapa en trygghet. Det 
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kan därför vara gynnsamt med utbildning och föreläsningar i både dödshantering men 
även stresshantering. 

Plötslig och oväntad död är ett ämne med hög relevans vilket kan vara en indikator på 
att mer forskning inom ämnet bör genomföras. Bland annat för att det är en 
upplevelse som är svårhanterlig och något som sjuksköterskan kan komma att ställas 
inför under sin yrkeskarriär. Vidare forskning hade kunnat tänkas vara om hur 
sjuksköterskan kan främja till god kommunikation med personer vars närstående 
plötsligt och oväntat har gått bort. En annan idé kan vara hur anhöriga upplever att få 
ett sådant besked av sjuksköterskan.
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Sjukskötersk* Nurs* Nurs* Nurs* 

Plötslig död Sudden death Sudden death Sudden death 

Oväntad död Unexpected death Unexpected death Unexpected death 

Upplevelse* Experienc* Experienc* Experienc* 

Död Death Death Death 

Socialt stöd Social support Social support Social support 

Cop* Cop* Cop* Cop* 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

2016-02-26 CINAHL 

(Sudden death OR Unexpected 
death) AND Nurs* AND 
Experienc* (Fritext) 
Limits: Peer-reviewed; 2006-2016; 
Language: English 35 15 8 (6) 8 (6) 

 PubMed 

(Sudden death OR Unexpected 
death) AND Nurs* AND 
Experienc* (Fritext) 
Limits:  Abstract; 10 years 124  31 3 (3) 3 (3) 

 PsycINFO 

(Sudden death OR Unexpected 
death) AND Nurs* AND 
Experienc* (Fritext) 
Limiters: Abstract Available; 
Published date: 20060101-
20161231; Peer Reviewed; 
Language: English 50 11 3 (2) 3 (2) 

2016-02-24 CINAHL 

 ("Sudden death" OR "Unexpected 
death") AND Nurs* (Fritext) 
Limiters: Abstract Available; 
Published date: 20060101-
20161231; Peer Reviewed; 
Language: English 37 15  2 (2) 2 (2) 

 PubMed 

("Sudden death" OR "Unexpected 
death") AND Nurs* (Fritext) 
Limits: Abstract; 10 years 209 67 8 (2) 4 (2) 

  PsycINFO 

("Sudden death" OR "Unexpected 
death") AND Nurs* (Fritext) 
Limits: Peer-reviewed; 2006-2016; 
Language: English 46 13 2 2 

2016-02-23 
 
CINAHL 

Death AND (Social support) AND 
Cop* AND Nurs* (Fritext) 
Limiters: Abstract Available; 
Published date: 20060101-
20161231; Peer Reviewed; 
Language: English 13 3 1 (1) 1 (1) 

 PubMed 

Death AND (Social support) AND 
Cop* AND Nurs* (Fritext) Limits: 
Abstract; 10 years 42 10 2 1 

 PsycINFO 

Death AND (Social support) AND 
Cop* AND Nurs* (Fritext) 
Limits: Peer-reviewed; 2006-2016; 
Language: English 88 15 1 1 

  

 
644 180 14 9 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

 

Referens Adriaenssens, J., de Gucht, V., & Maes, S. (2012). The impact of traumatics events on emergency 
room nurses: Findings from a questionnaire survey. International Journal of Nursing Studies, 
49(11), 1411-1422. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2012.07.003 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PsycINFO 

Syfte Syftet med denna studie var: (1) att undersöka hur ofta sjuksköterskor som arbetar 
akutvårdsavdelning utsätts för traumatiska händelser; (2) att undersöka hur stor andel som har 
rapporterat symtom på posttraumatisk stress (PTSD), ångest, depression, somatiska besvär, 
sömnproblem och trötthet; (3) att studera hur socialt stöd påverkar frekvensen av tidigare nämnda 
symtom hos akutsjuksköterskor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Tvärsnittsstudie 

Urval Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar från flamländska allmänsjukhus med minst sex månaders 
erfarenhet från akutsjukvård. 248 av 302 enkäter kom tillbaka. 

Datainsamling Potentiella deltagare fick inbjudan till studien med brev som innehöll information om studien samt 
ett samtyckesformulär. Den första författaren, en akutsjuksköterska besökte därefter varje 
akutmottagning och gav ytterligare information samt gav ut frågeformulär som samlades in efter 
två månader. 

Dataanalys För att beräkna statistiken har ett programpaket från Windows använts. Tester utfördes för att 
jämföra oberoende och beroende variabler. Hierarkiska regressionsanalyser användes därefter för 
att uppskatta styrkor i olika samband. 

Bortfall 54. 

Slutsats Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar utsätts ofta för traumatiska upplevelser, till exempel 
plötslig och oväntad död vilket kan leda till psykiska besvär såsom posttraumatiska stressyndrom 
(PTSD), trötthet, depression samt sömnsvårigheter. Drygt en tredjedel av deltagarna hade en 
förhöjd symtomnivå av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Trötthet var vanligt rapporterat och 
ansågs vara på grund av svårigheter i att bearbeta traumatiska händelser. Brist på hantering såsom 
copingstrategier och socialt stöd ansågs bland annat bidra till högre nivåer av symtom på PTSD. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

90% = Grad I 
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Artikel 2 

 

 

 

Referens Brysiewicz, P., & Uys, L. R. (2006). A model for dealing with sudden death. Advances in Nursing 
Science, 29(3), 1-11.	

Land  
Databas 

Sydafrika 
PubMed 

Syfte Att få fram riktlinjer som kan hjälpa vårdpersonal att hantera oväntade dödsfall och på så sätt 
kunna stötta familjemedlemmar samt kollegor inom akutsjukvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Induktiv  

Urval Sex sjuksköterskor från en akutmottagning. Även läkare, drabbade familjer samt bårhuspersonal 
deltog. 

Datainsamling Semistrukturerade och djupgående intervjuer. 

Dataanalys Studien omfattades av fyra perioder. I den första och andra perioden genomfördes intervjuer. I den 
tredje utvecklades riktlinjer för att handskas med plötslig död, det med hjälp av intervjuerna från 
period ett och två. I den fjärde och sista perioden tillämpades cykel tre och de uppkomna 
riktlinjerna ute i verkligheten. 

Bortfall Två sjuksköterskor valde att avbryta men det framkommer inte varför. Hur många av läkarna och 
familjerna som föll bort framkommer inte. 

Slutsats I början av studien upplevde många av vårdpersonalen plötslig och oväntad död som något svårt 
att hantera och därför undveks sådana situationer. I slutet av studien, när den framkomna 
modellen hade beprövats, fanns en större acceptans för döden. Deltagarnas uppfattning om vad 
som var viktigt vid hantering av plötslig och oväntad död hade även ändrats. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

75% = Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Costello, J. (2006). Dying well: nurses’ experiences of ‘good and bad’ deaths in hospital. Journal 
Of Advanced Nursing, 54(5), 594-601. doi:10.1111/j.1365-2648.2006.03867.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av död och döendet på sjukhus. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Etnografisk 

Urval 29 sjuksköterskor från tre olika avdelningar på två sjukhus som vårdade äldre människor. 

Datainsamling Ett bekvämlighetsurval genomfördes där djupintervjuer tillämpades för att samla in data. 

Dataanalys Det insamlade materialet analyserades med semiotisk tolkning för att identifiera strukturer i 
svaren som uppkom. För att därefter kategorisera deltagarnas upplevelser konstruerades 
typologier. 

Bortfall Framkommer inte. 

Slutsats Att hantera oförberedd död är en stor utmaning för sjuksköterskor. Många gånger läggs fokus på 
de levandes livskvalitet då det istället borde läggas vikt vid att patienter ska få en fridfull död. Det 
är av vikt att kommunikationen förbättras när det kommer till diagnos och prognos. Dessutom bör 
riktlinjer ses över så att patienter har en större chans att komma med individuella önskemål om 
hur de vill att deras sista tid i livet ska se ut. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

79% = Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

 

Referens Kent, B., Anderson, N. E., & Owens, R. G. (2012). Nurses’ early experiences with patient death: 
The results of an on-line survey of Registered Nurses in New Zealand. International Journal Of 
Nursing Studies, 49(10), 1255-1265. doi:10.1016/j.ijnurstu.2012.04.005 

Land  
Databas 

Nya Zeeland 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka följande: (1) vid vilken tidpunkt och under vilka kliniska omständigheter kom 
sjuksköterskor i kontakt med sina tidigaste upplevelser av patienters död? (2) Känner 
sjuksköterskor att deras grundutbildning har förberett dem tillräckligt för möten med döden och 
döendet? (3) Fanns det en kvarvarande effekt av det första mötet, på ett personligt eller 
professionellt plan? (4) Upplevs de tidigaste minnena av patienters död som positiva eller 
negativa? 

Metod:  
Design 

Kvalitativ och kvantitativ. 
En mixad metod-design. 

Urval Bekvämlighetsurval med 500 sjuksköterskor som arbetade i offentliga och privata vårdmiljöer. 
174 sjuksköterskor fullföljde studien. 

Datainsamling Skalor utvecklades för att kunna mäta upplevelser. Därefter utvecklades ett frågeformulär med 
flervalsalternativ som skickades ut till deltagarna via mejl. Deltagarna blev även inbjudna till att 
delta i den kvalitativa delen av forskningen, men hur forskarna har valt att gå till väga med den 
delen har de inte tagit upp. 

Dataanalys Svaren lades in i ett datorprogram för analys. Därefter kodades svaren. 

Bortfall 326 sjuksköterskor. 

Slutsats Resultaten påvisar att den första erfarenheten av patienters död finns kvar i minnet under en lång 
tid. I dagens grundutbildning för sjuksköterskor är just utbildning om död låg, utbildning i akuta 
dödsfall är därför av värde på sjukhus. Att stödja sjuksköterskestudenter i vårdandet av döende 
patienter kan lindra upplevelsen. Det är viktigt med beredning och stöd på arbetsplatserna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

88% = Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Mak, Y.W., Chiang V.C., & Chui, W.T. (2013). Experiences and perceptions of nurses caring for 
dying patients and families in the acute medical admission setting. International journal of 
palliative nursing, 19(9), 423-431. doi: 10.12968/ijpn.2013.19.9.423 

Land  
Databas 

Kina 
CINAHL 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar av att vårda döende patienter och 
deras familjer inom akutsjukvården samt att identifiera sjuksköterskornas copingstrategier. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Beskrivande design 

Urval 15 sjuksköterskor från en akutavdelning. 

Datainsamling Data insamlades under en fyra-månaders period. Posters placerades ut på olika akutmottagningar 
och därefter skickades inbjudningar ut till potentiella deltagare. Intresserade sjuksköterskor 
ombads sedan ge ut sin kontaktinformation för att efter det bli kontaktade av forskarna för 
ytterligare information. Semistrukturerade intervjuer genomfördes därefter med deltagarna. 

Dataanalys En tematisk analysmetod användes för att koda och analysera inhämtad data. Två forskare läste 
därefter det insamlade materialet flera gånger var för att sedan analysera det insamlade materialet 
var för sig med öppen kodning. Forskarna diskuterade därefter deras resultat innan den tredje 
forskaren anslöt sig och identifierade de mest relevanta teman som representerade studiens syfte. 

Bortfall Framkommer ej. 

Slutsats Sjuksköterskans upplevelse av ett dödsfall kan vara positiv eller negativ beroende på hur 
vårdsituationen vid dödsfallet såg ut. Resultatet påvisar även att kunskap om hur dödsfall ska 
hanteras och vilka copingstrategier som kan användas är bristfällig. Organisatoriskt stöd visade sig 
vara av betydelse för att minska sjuksköterskors uppfattning av otillräcklighet i deras yrkesroll. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

88% = Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

 

Referens Meyer, L.R. (2013). Caring for children who die unexpectedly: Patterns that emerge out of 
chaos. Journal of Pediatric Nursing, 29(1), 23-28. doi: 10.1016/j.pedn.2013.03.00 

Land  
Databas 

USA 
CINAHL 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors som arbetar på barnintensivens upplevelse av att vårda döende 
barn. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Induktiv studie 

Urval 10 sjuksköterskor från en intensivavdelning för barn. 

Datainsamling Sjuksköterskor rekryterades via information från bland annat en poster. Djupgående intervjuer 
utfördes och spelades in där det fokuserades mycket på deltagarnas känslor. 

Dataanalys Det insamlade materialet analyserades och transkriberades för att hitta strukturer och mönster i 
intervjuerna. Pålitlighet, trovärdighet och överförbarhet kontrollerades. Därefter kodades 
materialet och delades in i olika kategorier och teman. Tio teman uppkom som var och en 
beskriver en aspekt i taget av de uppkomna känslorna vid upplevelserna. 

Bortfall Framkommer inte. 

Slutsats Sjuksköterskorna i studien beskriver känslorna som sorgliga då de har varit vittne till att ett barn 
plötsligt och oväntat har gått bort. På barnvårdsintensiven används ofta mycket modern teknik 
för att försöka förhindra dödsfall men när ett dödsfall väl inträffar kan det på grund av alla 
hjälpmedel uppfattas som mekaniskt och ohyggligt. När barn plötsligt och oväntat dör beskrivs 
situationen som hektisk och turbulent och att människor gemensamt går in i en kris. I sådana 
ögonblick växer nya mönster och strukturer fram. Det är dessutom av stor vikt att 
avdelningschefer ger förslag på fasta strukturer som kan vara till hjälp i kommande situationer, 
samt att förbereda och utbilda sjuksköterskor för vad som komma skall. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

77% = Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

 

Referens Palese, A., Petean, M., & Cernce, D. (2014). Unexpected deaths in medical wards during night 
shifts: a narrativt analysis of nurrsing experiences. Journal of Clinical Nursing, 23(17/18), 2599-
2608. doi:10.1111/jocn.12477 

Land  
Databas 

Italien 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av patienters oväntade död under nattskift. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Induktiv design 

Urval 15 sjuksköterskor som varit med om plötslig död under nattskift på sjukhus. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde mellan år 2009-2011. Deltagarna mottog mejl med fyra frågor som var 
tänkta att få igång reflektion samt förbereda dem inför intervjun. Semistrukturerade intervjuer 
utfördes därefter.  

Dataanalys En induktiv kontentanalys av upplevelserna gjordes för att bland annat identifiera deltagarnas 
upplevelse av händelsen. Intervjuerna lästes av två oberoende forskare, först enskilt och sedan 
tillsammans. En innehållsanalys genomfördes och därefter kodades texterna till fem olika rubriker 
i resultatdelen. 

Bortfall Ingen. 

Slutsats Att patienters plötsliga död under ett nattskift är en mardröm för sjuksköterskor då 
personalstyrkan under nattetid alltid är mindre än under dagtid. Det är svårt för sjuksköterskan att 
veta vilken patient som ska prioriteras. Sådana händelser är svåra att släppa och har för de 
drabbade sjuksköterskorna fortsättningsvis lett till att patientövervakningen har intensifierats. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

81% = Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Rejnö, Å., Danielson, E., & von Post, I. (2013). The unexpected force of acute stroke leading to 
patients' sudden death as described by nurses. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 27(1), 
123-130 8p. doi:10.1111/j.1471-6712.2012.01011.x 

Land  
Databas 

Sverige 
PsycINFO 

Syfte Att undersöka sjuksköterskors upplevelse i relation till patienters död av akut stroke.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Deskreptiv design 

Urval Tio sjuksköterskor med erfarenhet från både akut- och rehabiliteringsavdelningar inom 
strokevård. 

Datainsamling Intervjuer genomfördes av den första författaren med öppna frågor. Intervjuerna spelades in och 
antecknades ordagrant.  

Dataanalys Hermeneutisk texttolkning utfördes. Texterna var inte lästa, tolkade eller jämförda förrän all data 
var insamlad. Ett huvudtema uppkom samt tre underteman. 

Bortfall Framkommer inte. 

Slutsats Plötsliga och oväntade dödsfall inom strokevården kan vara krävande att som sjuksköterska ställs 
inför och kan leda till etiska dilemman eller värdekonflikter. I de oväntade situationerna som 
plötsliga och oväntade dödsfall för med sig, krävs det att alla prioriterar om i sitt arbete.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

88% = Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

Referens Scott, T. (2011). Sudden death liminality: Dehumanisation and disengagement. International 
Emergency Nursing, 21(1). 10-16. doi:10.1016/j.ienj.2011.11.005 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att förstå de unika övertygelserna och värderingarna hos akutvårdspersonal som kommer i kontakt 
med plötslig och oväntad död och processen med att acceptera den fina linjen mellan liv och död. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Etnografisk design 

Urval Nio fokusgrupper bestående av sjuksköterskor, ambulanspersonal och trafikpoliser. Det 
framkommer inte hur många som deltog. 

Datainsamling Direkta observationer utfördes av författaren på akutavdelningar. Därefter genomfördes 
semistrukturerade intervjuer i fokus- och diskussionsgrupper där deltagarna fritt fick diskutera 
sina upplevelser och känslor. 

Dataanalys En datorbaserad kvalitativ dataanalys användes för att generera teman för plötslig död. Tio teman 
uppkom av insamlingen som sedan analyserades och sammanfattades. 

Bortfall Framkommer inte. 

Slutsats Sjuksköterskor kommer alltid att hantera dödsfall som har satt ett större eller mindre avtryck hos 
dem vilket gör att graden av hur svåra de är att hantera inte är förutsägbar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

63% = Grad III 
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