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SAMMANFATTNING 

 

Syfte: Undersöka nya sjuksköterskors upplevelser av att bemöta anhöriga vid dödsfall samt 

hur sjuksköterskeutbildningen förbereder sjuksköterskan inför detta. Metod: Kvalitativ studie 

med deskriptiv ansats. Åtta sjuksköterskor intervjuades med semistrukturerade frågor. 

Resultat: Sjuksköterskorna hade både positiva och negativa upplevelser, dock var de 

negativa upplevelserna mest framträdande med känslor som oro, rädsla och sorgsenhet. 

Resultatet visar också hur viktigt det är med praktisk erfarenhet för att sjuksköterskan ska 

kunna bemöta anhöriga och få en bra upplevelse. Sjuksköterskorna beskriver samtidigt hur 

svårt det är att förbereda sig på detta under sjuksköterskeutbildningen utan att få uppleva det 

praktiskt. De termer och ord som används vid dödsbud är ”gått bort” och ”somnat in”. Ord 

som ”död” och ”avliden” undviks. Slutsats: Sjuksköterskorna i denna studie hade både 

positiva och negativa upplevelser i bemötandet av anhöriga vid dödsfall. Resultatet visar att 

sjuksköterskan upplever det svårt att under sjuksköterskeutbildningen förbereda sig inför 

detta och betonar vikten av praktisk erfarenhet. Studien kan användas för att förklara och 

förstå hur sjuksköterskan upplever detta och kan eventuellt förbereda sjuksköterskor på vilka 

känslor som kan uppstå. 

 

 

 

Nyckelord: bemötande, anhöriga, dödsfall, sjuksköterska, omvårdnad 

 



ABSTRACT 

 

Objective: Investigate new nurses’ experiences of taking care of relatives to deceased 

patients and how the nursing education prepares the nurses. Method: Qualitative study using 

descriptive approach. Eight nurses were interviewed with semi-structured questions. Results: 

The nurses had both positive and negative experiences, however, the negative experience are 

most prominent with feelings of anxiety, fear and sadness. The result also shows the 

importance of practical experience for the nurses, to take care of the relatives and get a good 

experience. The nurses also describe how difficult it is to prepare for this during the nursing 

education and at the clinical training. The terms and words used in the news of death are 

“passed away” and “gone”. Words such as “dead” and “deceased” are avoided. Conclusion: 

The nurses in this study had both positive and negative experiences when dealing with 

relatives or death. The results show that nurses find it difficult for nursing education to 

prepare for this and they point out the importance of practical experience. The study can be 

useful for nurses who would like a perception of which feelings that can occur in the specific 

situation. 
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INTRODUKTION 

Definition av närstående och anhöriga 

I lagar och andra texter används inte termerna anhörig och närstående konsekvent utan ofta 

synonymt (Nationellt kompetenscentrum, 2011). Anhörig definieras enligt 

Nationalencyklopedin (2011a; 2011b) ”som är bland de närmaste släktingarna” och vidare 

definieras närstående som ”familjemedlemmar och andra nära släktingar”. I denna uppsats 

används ordet anhörig genom hela arbetet och anses vara synonymt med närstående.  

 

Lagstiftning och rutiner när en patient avlider 

När en patient på en vårdavdelning avlider åligger det hälso- och sjukvården att, förutom att 

ta hand om den avlidne, även ta hand om efterlevande och anhöriga och visa dessa hänsyn 

och omtanke enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Det är verksamhetschefens 

ansvar att anhöriga omedelbart underrättas vid dödsfall. I detta ingår att det ska finnas rutiner 

som säkerställer att så sker, hur och av vem ska avgöras i det enskilda fallet i enlighet med 

hänsyn och omtanke om de anhöriga. Det behöver inte vara en läkare som underrättar 

anhöriga om dödsfallet, dock bör den läkare som fastställt döden säkerställa att en lämplig 

person sköter underrättandet av anhöriga (SOSFS, 1996:29; SPRI, Landstingsförbundet & 

Socialstyrelsen, 1998). Det är vanligt förekommande att sjuksköterskor lämnar dödsbud 

(Peel, 2003; SPRI, 1998) och i flera artiklar framgår det att det inte nödvändigtvis är läkaren 

som är bäst lämpad att lämna dödsbud utan sjuksköterskor som varit nära patienten och de 

anhöriga (Peel, 2003; Reid, McDowell & Hoskins, 2011). 

 

Kommunikation 

Kommunikation är en tvåvägs dialog där användning av verbala och kroppsliga 

kommunikationsmedel ingår (Peel, 2003; Rajashree, 2011). Kommunikationen försämras 

genom att endast fokusera på det talade språket och inte tänka på kroppsspråket (Rajashree, 

2011). Sjuksköterskans kommunikation till patient och anhöriga har fyra syften; etablera en 

positiv relation, förmedla fakta, fastställa behov och optimera användning av resurser (Peel, 

2003). 
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Många anhöriga anser att kommunikation är lika viktigt som den kliniska färdigheten hos 

vårdpersonal och anhöriga har ett behov av att få frågor besvarade, få fakta om patienten och 

att bli kontaktade om förändringar sker (Boyle, Miller & Forbes-Thompson, 2005). 

Kommunikationsfärdigheter kan effektivt tränas upp men uppnås också av att utvärdera och 

se över sjuksköterskans beteende (Rajashree, 2011). 

 

Bemötande av anhöriga 

Sjuksköterskan har ett klart och tydligt ansvar mot de närstående till den avlidne enligt lagen 

(SFS, 1982:763; SOSFS, 1996:29). När sjuksköterskor bemöter anhöriga efter ett dödsfall på 

sjukhus är det viktigt att vara en bra lyssnare (Radziewicz & Baile, 2001) och vara empatisk 

(Loomis, 2009; Sherman, Matzo, Pitorak, Ferell & Malloy, 2005). Om sjuksköterskan istället 

är sympatisk kommer dennes egna känslor att påverkas och reaktioner kommer från sina egna 

behov. När sjuksköterskan är empatisk är det möjligt att sitta med frågor utan svar och 

sjuksköterskans egna känslor påverkas då inte (Loomis, 2009). 

På vårdavdelningar kan dödsfall ofta vara väntade och då går det att planera för döden 

tillsammans med anhöriga. Anhöriga kan då kontaktas så de kan komma till avdelningen när 

patientens tillstånd försämrats och döden närmar sig (Carlander, 2010; Mathisen, 2005). 

Dödsbud bör lämnas personligen och inte över telefon, detta särskild vid oväntade dödsfall 

(Carlander, 2010; Mathisen, 2005; Reid et al., 2011). Dock kan ett etiskt dilemma uppstå för 

sjuksköterskan vid telefonkontakt med de anhöriga om patienten redan har avlidit. 

Sjuksköterskan måste då välja att berätta att patienten redan dött eller avvakta och kanske 

ljuga tills anhöriga kommer till sjukhuset (Reid et al., 2011). På sjukhuset ska sjuksköterskan 

lämna beskedet till anhöriga i ett lugnt rum och sitta ned med de närstående och visa 

förståelse och deltagande i sorgen (Mathisen, 2005; Pattison, 2008; Reid et al., 2011). 

Lyssna, visa närhet men inte forcera fram samtal är viktigt och tystnaden är ett redskap som 

bör tillåtas och användas (Mathisen, 2005). Om sjuksköterskan inte vet vad hon eller han ska 

svara är det viktigt att vara lugn och hålla sig till fakta och inte visa sina egna känslor men 

kan beskriva dem med ord (Radziewicz & Baile, 2001). 

De termer och ord som används vid lämnandet av dödsbudet är av stor vikt och till exempel 

”somnat in” och ”gått bort” ska inte användas då de kan missuppfattas (Mathisen, 2005; Reid 

et al., 2011).  Död och avliden är ord som bör användas och sägas flera gånger så de anhöriga 

förstår och budskapet är klart och inte lämnar något som kan missuppfattas (Reid et al., 
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2011). Det är viktigt att sjuksköterskan är förberedd innan hon eller han kontaktar anhöriga, 

vet vem eller vilka som ska kontaktas och under vilka omständigheter anhöriga och patient 

vill att det ska ske (Mathisen, 2005; Pattison, 2008). Det är viktigt att ha tid för de närstående 

vid dödsbudet oavsett om beskedet sker via telefon eller på avdelningen (Mathisen, 2005). 

 

Sjuksköterskans upplevelser 

Sorg kan uppstå hos sjuksköterskor när deras patienter dör samtidigt som de ska ta hand om 

sörjande anhöriga till den avlidne patienten. Det kan då vara svårt att finna rätt balans mellan 

sjuksköterskans egen sorg och förmågan att känna in de anhörigas behov (Pattison, 2008). 

Sjuksköterskan kan också känna sig ledsen i situationen (Shorter & Stayt, 2010). Sorgen och 

att vara ledsen kommer att vara varierande beroende på hur involverad sjuksköterskan har 

varit i patientens vård och hur mycket kontakt sjuksköterskan har haft med de anhöriga till 

patienten (Gerow et al, 2010; Shorter & Stayt, 2010). Samtidigt är sjuksköterskans sorg inte 

likadan som de anhörigas sorg (Gerow et al., 2010). Sjuksköterskan har olika strategier att 

hantera sin sorg till exempel, informell support, genom att prata av sig med kollegor i 

fikarummet (Shorter & Stayt, 2010). Samtidigt kan det vara svårt i början av sin 

sjuksköterskekarriär att visa sina känslor öppet för kollegor och anhöriga (Gerow et al., 

2010). I en intervjustudie av Pattison (2008) beskrivs sjuksköterskors komplexitet att kunna 

bemöta anhörigas sorg samtidigt som de ska ta hand om deras egna känslor och vårda andra 

patienter. Det beskrivs också hur komplext det är då sjuksköterskan inte har träffat de 

anhöriga tidigare.  

Sjuksköterskan kan uppleva det svårt att informera anhöriga om en patients död eller en 

försämring av en döende patient (Carlander, 2010; Stayt, 2009). Det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att vara helt ärlig på grund av om en sjuksköterska är helt ärlig kan det 

innebära att hon eller han känner att de tar bort allt hopp ifrån anhöriga (Stayt, 2009). 

Sjuksköterskans erfarenheter från tidigare händelser i sin karriär lägger grund för hur 

sjuksköterskan kommer att hantera liknande situationer i framtiden (Gerow et al, 2010). 

Vilken typ av dödsfall, exempelvis väntade eller oväntade, och hur döden är för patienten är 

avgörande för sjuksköterskans upplevelse. Om sjuksköterskan känner att han/hon inte har 

kontroll över situationen och inte är förberedd på att patienten ska dö och inte lärt känna 

anhöriga blir upplevelsen inte bra för sjuksköterskan. Om döden istället kommer som en 
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befrielse för patienten kan upplevelsen av dödsfallet bli bättre för sjuksköterskan. När 

sjuksköterskan har kontroll och kan hjälpa patienten och de anhöriga blir upplevelsen bättre 

(Costello, 2006).  

Sjuksköterskor ser det som en viktig erfarenhet i sin yrkeskarriär att få vara med om dödsfall 

och att ta hand om anhöriga och detta är mycket känsloladdat med känslor som sorg, oro, 

hjälplöshet, frustration, ångest, skuld och rädsla. Sjuksköterskor kan också känna sig 

oförberedda och obekväma att bemöta och kommunicera med anhöriga (Wong, Lee & Mok, 

2001).    

 

Utbildning och nya sjuksköterskor 

I socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) framgår det att 

en sjuksköterska som nyanställs och eller är nyexaminerad har ett behov att få en god 

introduktion. Innan sjuksköterskan ska utföra krävande arbetsuppgifter krävs det att han eller 

hon får öva upp sina färdigheter.   

 

Utbildning av sjuksköterskor om döden och att ta hand om anhöriga vid dödsfall handlar om 

att få sjuksköterskor att bli bekväma med sin egen dödlighet. Samt att dem ska känna sig 

bekväma med patienten och dess anhöriga (Sherman et al., 2005). Bristen på erfarenhet kan 

också få sjuksköterskor att känna sig obekväma i situationer med anhöriga (Radziewicz & 

Baile, 2001) men sjuksköterskor kan utveckla färdigheter i att bemöta anhöriga genom 

övning i emotionell självkontroll (Peel, 2003; Radziewicz & Baile, 2001). En studie av 

Payne, Dean och Kalus (1998) visar att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård på 

hospice känner sig tryggare inför sin egen död än sjuksköterskor som arbetar inom 

akutsjukvården och detta förberedde dem inför mötet med anhöriga vid dödsfall. 

Att som sjuksköterska ta hand om avlidna patienter och deras anhöriga tidigt i karriären är 

något som påverkar sjuksköterskans framtida yrkeskarriär mycket (Wong & Lee, 2000). Det 

är något som sjuksköterskor minns och bär med sig och påverkas av i sitt förhållningssätt. 

Sjuksköterskor ser sig själva som viktiga i vården av anhöriga (Wong & Lee, 2000). Nya 

sjuksköterskor känner också ofta mer djupgående känslor än rutinerade sjuksköterskor 

(Shorter & Stayt, 2010). 
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Problemformulering 

Sjuksköterskans uppgift i bemötandet av anhöriga vid dödsfall är komplex. Den avlidne ska 

visas hänsyn och omsorg, anhöriga ska underrättas och tas om hand och dessutom ska 

sjuksköterskan hantera sina egna känslor. Det finns beskrivet i litteraturen hur sjuksköterskan 

ska gå till väga och vilka rutiner som finns (Kautto & Westergaard, 2003; SPRI, 1998). Dock 

finns det få studier gjorda på hur sjuksköterskan känner och upplever bemötandet av anhöriga 

vid dödsfall på sjukhus, samt hur sjuksköterskan agerar inför anhöriga vid dödsfall i 

praktiken. 

 

Syfte 

Att undersöka nya sjuksköterskors upplevelser av att bemöta anhöriga vid dödsfall samt hur 

sjuksköterskeutbildningen förbereder sjuksköterskan inför detta. 

 

METOD 

Design 

Kvalitativ studie med deskriptiv ansats. 

Urval 

Urvalet var strategiskt och urvalskriterierna var; 

- Sjuksköterskeexamen från och med vårterminen 2010. 

- Arbetat i max två år som sjuksköterska. 

- Varit patientansvarig vid dödsfall och informerat/träffat anhöriga.  

En jämn könsfördelning eftersträvades men detta gick inte att tillgodose på grund av det låga 

antalet av sjuksköterskor som uppfyllde kriterierna och ville delta. I studien ingick totalt åtta 

informanter varav två var män. Informanterna hade arbetat som sjuksköterskor mellan sju och 

18 månader samt hade en ålder mellan 24 och 28 år. 
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Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes med intervjuer. Intervjufrågorna var semistrukturerade och 

egenkonstruerade för att besvara studiens syfte (bilaga 1). Genom att ha semistrukturerade 

frågor kunde informanterna tala fritt som sina erfarenheter och upplevelser. Sådan struktur 

ger även möjlighet till följdfrågor (Polit & Beck, 2008).  Intervjuerna var beräknade till cirka 

30 minuter och tog mellan 22 och 32 minuter. Båda författarna var med under intervjuerna 

och en informant intervjuades vid varje tillfälle. En av författarna ledde intervjuerna och den 

andra antecknade och ställde följdfrågor vid tillfälle. Intervjuerna spelades in med 

ljudinspelare och mikrofon. 

 

Tillvägagångssätt 

Informanterna rekryterades på frivillig basis vid medicin- och kirurgavdelningar på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige med hjälp av avdelningschefer och gruppchefer. 

Godkännande att rekrytera sjuksköterskor hämtades från respektive avdelningschef på 

respektive avdelning. Avdelningscheferna kontaktades först via mejl och sedan via personliga 

besök på respektive avdelning och informerades om studien. Avdelningschefer och 

gruppchefer informerade sedan arbetsgrupperna om studien med informationsbrev (bilaga 2) 

och förmedlade kontakten mellan författarna och sjuksköterskorna. Informationsbrevet 

anslogs också på avdelningarna. I några fall kontaktade sjuksköterskorna själva författarna till 

studien för att medverka. 

Vid studiens start rekryterades informanter endast från medicinavdelningar. Efterhand fick 

rekryteringen breddas till att innefatta kirurgiska avdelningar på grund av svårighet att 

rekrytera de antal sjuksköterskor studien krävde. På de kirurgiska avdelningarna skedde 

rekryteringen på samma vis som på de medicinska avdelningarna. 

Intervjuerna genomfördes alla i avskilda rum på sjukhuset. Tre sjuksköterskor intervjuades på 

avdelningen under arbetstid i samråd med avdelningschef. Fem sjuksköterskor intervjuades 

utanför deras arbetstid i lokal bokad av författarna till studien.  

Informanterna informerades innan intervjuerna om studiens syfte, sekretess, möjligheten att 

avbryta studien när som helst utan att behöva ange orsak samt att intervjuerna spelades in. 
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Vidare informerades att det inspelade materialet skulle behandlas konfidentiellt och förstöras 

efter studien är färdig. 

 

Etiska överväganden 

Någon etisk prövning av detta projekt behövde inte göras enligt lag om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS, 2003:460), eftersom denna studie utfördes inom ramen 

för högskolestudier på grundnivå. Intervjuerna utfördes på frivillig grund och de 

medverkande fick avbryta sin medverkan när som helst utan att uppge orsak. All information 

behandlades konfidentiellt enligt CODEX (2011). Allt inspelat material kommer att förstöras 

efter denna studie är färdig. 

 

Bearbetning och analys 

Efter varje enskild intervju transkriberades den samma dag med hjälp av författarnas egen 

transkriptionsnyckel (bilaga 3) som skapades med hjälp av relevant litteratur (Anward, 2006). 

Transkriberingarna gjordes i programmet Express Scribe som är ett program för PC, därefter 

fördes transkriberingarna över till ett ordbehandlingsprogram och lästes igenom av båda 

författarna flera gånger. 

På det transkriberade materialet utfördes sedan innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Bearbetningen gjordes utifrån ett manifest perspektiv. Från transkriberingarna 

plockades meningsbärande enheter ut som svarade på syftet vilka sedan kondenserades för att 

sedan kodas. Tre övergripande kategorier identifierades som svarade på studiens syfte. Från 

dessa tre kategorier identifierades flertalet underkategorier i vilka de olika koderna 

placerades. I tabell 1 redovisas exempel på hur innehållsanalysen har utförts (tabell 1). 

Under analysen gick författarna igenom materialet ett flertal gånger gemensamt och det var 

en process där meningsbärande enheter valdes ut, kondenserande enheter och koder skapades 

och formulerades om i förhållande till studiens syfte. 
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Tabell 1. Exempel på utförandet av innehållsanalys. 

 Meningsbärande enheter Kondenserad 
text 

Kod Underkategori Kategori 

.. nää.. jag tycker.. nej jag 
tror inte det. Det är klart att 
man kanske hinner bli 
tårögd men det är ganska 
lätt, nej men.. Nu är man här 
för deras skulle och det är 
dem som ska sörja. 

Kanske blir 
tårögd med det 
tar man bort 
man är där för 
deras skull och 
dem ska få 
sörja 

Ta bort 
tårar och 

stötta 

Visa känslor Sjuksköterskans 
upplevelse av 

att bemöta 
anhöriga 

det visar att man inte är en 
robot och att man är berörd 
av att någon gått bort. Man 
behöver inte känna den här 
människan för att ha 
medlidande. 

Att man visar 
känslor när 
någon gått bort 
visar att man 
inte är en robot 
och man 
behöver inte 
känna denna 
människa.  

Visa 
känslor för 
anhöriga 

Visa känslor Sjuksköterskans 
upplevelse av 

att bemöta 
anhöriga 
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RESULTAT 

I studien identifierades tio underkategorier vilka presenteras under tre kategorier; 

Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta anhöriga, Sjuksköterskans tillvägagångssätt vid 

bemötandet och Utbildning och erfarenhet. Här presenteras resultatet tema för tema med de 

olika kategorierna som underrubriker (figur 1). 

 

 

Figur 1. Översikt kategorier och underkategorier. 

 

Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta anhöriga 

Positiva upplevelser 

Sjuksköterskorna upplevde många positiva känslor vid bemötandet av anhöriga. De flesta 

upplevde en god relation till anhöriga vilket underlättade bemötandet efter dödsfallet. Hälften 

av sjuksköterskorna beskrev att dialogen mellan dem och de anhöriga kändes naturlig och 

bara flöt på. Sex sjuksköterskor hade upplevt väntade dödsfall och två av sjuksköterskorna 

hade upplevt oväntade dödsfall. Om dödsfallen var väntade var det enklare för sjuksköterskan 

att tillsammans med anhöriga följa förloppet hos den döende patienten och förbereda 

Nya sjuksköterskors upplevelser  

Sjuksköterskans upplevelse av att 
bemöta anhöriga 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt 
vid bemötandet 

Utbildning och erfarenhet 

Positiva upplevelser 

Negativa upplevelser 

Stöd från kollegor 

Visa känslor 

Uppträdande inför anhöriga 

Informera anhöriga 

Ordval och fraser 

Vikten av erfarenhet 

Sjuksköterskeprogrammets 
förberedelser 

Handledning 
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anhöriga på att försöka kontrollera sorgen. Sedan när döden inträffade upplevde några 

sjuksköterskor att patienten nu hade få slut på sitt lidande och även anhöriga kunde få ro.   

”när det varit väntat så har det varit mycket lättare, det har varit mer kontrollerad sorg hos 

anhöriga” SSK Rosa 

”Har de god tillit får man en god relation och bra bemötande med.” SSK Grön 

 

Lugnt, fint och naturligt är upplevelser som beskrivs av flera sjuksköterskor. 

”så där så att det blev liksom en väldigt lugn och fin stund och det kändes inte så konstigt att 

jag var med” SSK Blå 

 

Flera av sjuksköterskorna beskriver att när anhöriga har varit öppna och bjudit in 

sjuksköterskorna till samtal har det underlättat bemötandet. Två sjuksköterskor beskrev att 

tacksamhet ofta visades hos anhöriga för att man ringt upp och informerat dem om vad som 

har hänt.  

”jag tycker det kändes ok i dem situationerna för att dem var ju öppna som personer också, 

det är så olika hur folk är. Men dem jag varit med om då har dem anhöriga varit väl 

förberedda så när det väl har hänt” SSK Orange 

 

Negativa upplevelser 

Alla sjuksköterskor hade haft negativa upplevelser vid bemötandet av anhöriga. Flera 

sjuksköterskor upplevde en oro, osäkerhet och nervositet inför och i samband med kontakten 

med de anhöriga, samt över hur anhörigas reaktion skulle kunna bli när sjuksköterskorna 

meddelade dödsbud. Den vanligaste orsaken till oro och nervositet var att inte klara av att 

svara på frågor från anhöriga och veta med vilka känslor som sjuksköterskan själv eller de 

anhöriga skulle reagera med. Även vad följderna hos anhöriga kan tänkas bli av 

informationen som sjuksköterskan lämnade påverkade oro och nervositet hos sjuksköterskan. 
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”Det är nog just.. vad säger man bland det första man säger och hur agerar anhöriga tänk 

om.. nu var det här i det här fallet väntat och eh.. men tänk om dem anhöriga skulle.. nej jag 

vet inte.. bli helt.. alltså jätteledsna åhh.. hur gör man?” SSK Brun 

”man tänker hela tiden "De här kommer gå åt skogen" jag kommer säga någonting fel och 

dem blir jätteledsna...eller arga på en...” SSK Lila 

 

Att meddela dödsbud beskrevs som en tung, tråkig och svår uppgift men viktig och som 

behövde göras. Tre sjuksköterskor nämnde att det är en läkaruppgift men att det oftast var 

sjuksköterskor som meddelade anhöriga eftersom de oftast hade haft en närmare kontakt med 

patienten. Två sjuksköterskor beklagade sig över att det var de som var tvungna att meddela 

och ville hålla på att det var en läkarens uppgift. 

”när man ska ringa och berätta att någon har avlidit är det inte så kul. Det känns som det är 

läkarens uppgift faktiskt” SSK Grön 

”jag tycker inte att jag ska vara den som säger när en patient avlidit för det tycker jag är en 

läkaruppgift” SSK Rosa 

”de kändes väl inte allt för kul men… någon av sköterskorna var ju tvungna att göra det” 

SSK Lila  

 

Flera sjuksköterskor talade om stress och hög belastning som något negativt och en 

sjuksköterska hade upplevt skuld inför anhöriga när tiden inte räckte till. Två sjuksköterskor 

beskrev att ett dödsfall kräver prioriteringar, tid och kraft från personalen. En sjuksköterska 

förklarade i intervjun att det inte var lätt att hela tiden vara hos patienten då hon hade flera 

andra patienter som också krävde vård och fokus.    

”Jag kände skuld, inte mycket men att det ändå var jag som hade hand om honom. Hon 

klandrade sig för att hon gått iväg men jag klandrade mig för att jag var här” SSK Grå 

 

Sjuksköterskor har också upplevt känslor som sorg och att de blivit ledsna och nedstämda. 

Två sjuksköterskor uttryckte rädsla inför mötet av anhöriga. 
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”Rädsla eftersom det var första gången öh.. och jag har gått och oroat mig för det här, hur 

det skulle bli” SSK Brun 

 

Stöd från kollegor 

De flesta upplevde att stödet från kollegorna var bra men att det inte fanns några riktlinjer om 

hur stödet ska förmedlas på avdelningar. Både verbalt och praktiskt stöd från kollegor fanns 

på avdelningarna. Sjuksköterskorna berättar att de själva aktivt får söka detta stöd. Dock var 

sjuksköterskorna överens att om de känner ett behov av att prata så finns möjligheter till detta 

i personalgruppen hos chefer, sjuksköterskor och undersköterskor. Några av sjuksköterskorna 

ansåg att det borde vara rutin på avdelningen att alltid tala med den patientansvariga 

sjuksköterskan efter att de varit med om ett dödsfall för första gången. De ville få frågan hur 

det var med dem och hur det hade gått.  

”Även om man pratar kollegor emellan kanske inte det alltid räcker.” SSK Orange 

 

Två av sjuksköterskorna beskrev att de kände trygghet i och med att ha en rutinerad 

undersköterska med sig som klarade av att både stötta anhöriga och sjuksköterskan.  

”om någon annan sjuksköterska kommer till just den sjuksköterskan ”är du ok?”, ”behöver 

du hjälp?” så det finns nog. Vi brukar ha sådan.. attityd eller vad man ska säga, man hjälper 

varandra.” SSK Röd 

 

Visa känslor 

De flesta sjuksköterskor tyckte det var acceptabelt att visa sina känslor inför anhöriga så 

länge de fortfarande kan fungera som ett stöd och inte tar över anhörigas känslor. Två 

sjuksköterskor anser att det är acceptabelt att fälla tårar, bara anhörigas uppmärksamhet inte 

flyttas från den avlidne till sjuksköterskan. Att visa sina känslor beskrevs av två 

sjuksköterskor som ett sätt att visa empati och att man verkligen brytt sig om patienten under 

vårdtiden. En sjuksköterska ansåg att anhöriga inte tar illa upp om sjuksköterskan börjar 

gråta.  Att fälla en liten tår inför anhöriga tyckte några sjuksköterskor var acceptabelt medan 

några skulle gå bort från situationen om de blev tårögda och dela sina känslor med andra i 
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personalgruppen. De ansåg att sjuksköterskan förlorar sin stödfunktion om han eller hon 

började gråta. 

”om man nu skulle bli involverad ska man absolut få börja gråta, jag tror inte att anhöriga 

tar illa upp av det. Det visar ju bara att man verkligen har brytt sig.” SSK Grön 

”Jag kanske inte tycker det är ok att börja gråta eller så” SSK Rosa 

”klart att man får ha rätt att bli ledsen och vi jobbar ju ändå i en väldigt speciell bransch på 

det viset och det är känsligt och jobbigt ibland och man får kanske ändå ta det lite från 

situation till situation” SSK Blå 

 

Sjuksköterskans tillvägagångssätt vid bemötandet 

Uppträdande inför anhöriga 

De flesta sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att få en bra relation till de anhöriga där 

en tvåvägskommunikation fungerar. Hälften av sjuksköterskorna anser att de får en bra 

relation genom att våga visa sig för sörjande anhöriga och ta tag i jobbiga situationer och 

samtal. Tre sjuksköterskor uttryckte i intervjuerna att nervositet i jobbiga situationer släpper 

nästan omedelbart efter att man tagit tag i situationen. Två av sjuksköterskorna uttryckte att 

de försökte vara empatiska. Majoriteten av sjuksköterskorna beskrev att de visade ett lugn, 

var samlade och avvaktande inför anhörigas reaktion. Att använda tystnad och lyssna 

beskrevs av två sjuksköterskor som ett praktiskt redskap för att visa anhöriga att man bryr sig. 

”Försöka vara empatisk bara. Jag försöker mest bara var lugn och inte säga så mycket utan 

bara finns där.” SSK Röd 

 

Några sjuksköterskor valde att avvakta och känna in anhörigas reaktion vid dödsfallet för att 

sedan välja hur de själva ska agera. En sjuksköterska ansåg att användandet av detta 

förhållningssätt avslöjar på vilken nivå sjuksköterskan får visa sina känslor, eftersom varje 

situation är unik.     

”först är man avvaktande och ser vad de visar för reaktion. Det påverkar sen ens egna 

reaktion lite.” SSK Grön 
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Raka och tydliga besked beskrev fyra sjuksköterskor som viktigt i kontakten med de 

anhöriga.  

 ”i det fallet kändes det som att det kanske var lika bra att gå rakt på sak.. inte.. ja linda in 

det” SSK Blå 

 

Informera anhöriga 

Fem sjuksköterskor föredrog att anhöriga var på plats på avdelningen vid själva dödsfallet. 

Detta underlättade sjuksköterskans bemötande av anhöriga. Tre sjuksköterskor förklarade det 

genom att anhöriga lättare tar in informationen och sedan enklare att gå vidare. En 

sjuksköterska uttryckte att den enda fördelen med att anhöriga inte är närvarande är att de 

slipper se patienten innan personal har tagit bort slangar och eventuell övrig utrustning. 

”Helst ser man, eller jag skulle nog föredra att de faktiskt är där på plats så jag inte tar det 

via telefon” SSK Lila 

”lugn, det tycker jag att man ska vara. Sen inleder jag med hej det är (xxx) från avdelning 

(xxx) och sen sa jag bara rakt ut att ”nu har din man somnat in”. SSK Grå 

 

Fyra sjuksköterskor som informerat anhöriga över telefon uttryckte att det var viktigt att 

inleda samtalet med att presentera sig, hålla sig lugn och beklaga. Två sjuksköterskor 

poängterade vikten av att inleda telefonsamtalet med att verkligen kontrollera vem man 

pratade med för att undvika en obekväm situation. En sjuksköterska tyckte att det kunde vara 

riskabelt att ringa med tanke på okunskap om följderna och var personen befann sig.  

”kändes lite ”risky” att ringa om de sitter i bilen.” SSK Grön 

 

Ordval och fraser 

Sju sjuksköterskor föredrar att använda uttrycket gått bort och somnat in istället för avlidit 

och dött. En sjuksköterska använder ordet avlidit. Fem av sjuksköterskorna anser att ordet 

död känns hårt, opersonligt, oprofessionellt, negativt, brutalt och sterilt.  
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”det känns fan fel för mig att använda de har "dött" eller "avlidit" det känns sterilt liksom 

så.. Neej "Gått bort" tror jag nog jag väljer.” SSK Lila  

”sa jag bara somnat in, det kändes rätt i det tillfället. Det känns så hårt att säga att någon 

har dött.” SSK Grå 

”det är så negativt. Det känns oprofessionellt på ett negativt liksom sätt.” SSK Brun 

 

Utbildning och erfarenhet 

Vikten av erfarenhet 

Sju av sjuksköterskorna var överens om att erfarenhet av dödsfall är viktigt för att hantera 

situationer med anhöriga. Genom att hantera fler dödsfall känner två sjuksköterskor att de blir 

säkrare i sin profession.  

”Desto fler dödsfall man får desto säkrare blir man på hur man ska bete sig” SSK Grön 

 

Två sjuksköterskor påpekade att varje situation var unik och att det därmed kan vara svårt att 

använda sig av tidigare erfarenheter. Två sjuksköterskor anser att det är viktigt att bemötandet 

vid dödsfall inte blir rutinarbete och inte en del av vardagen då sjuksköterskan kan uppfattas 

som hård, kall och oengagerad.  

”Tycker man att det liksom går på rutin att ja men nu har den patienten avlidit.. så då är man 

kanske inte passande för det här yrket.” SSK Brun 

 

Sjuksköterskeprogrammets förberedelser 

Två av sjuksköterskorna tyckte att utbildningen förberett dem dåligt på att bemöta anhöriga 

vid dödsfall. Tre tyckte utbildningen var bra och tre sjuksköterskor minns inte riktigt. Det 

som var bra under utbildningen var samtalsövningar i kombination med teoretisk utbildning. 

Den största orsaken till att några var missnöjda med utbildningen var att situationerna man 

tränat inför inte överensstämde med hur det såg ut i verkligheten. Fast de flesta av 

sjuksköterskorna hade förståelse för detta i och med att det överlag är svårt att förbereda sig 

under utbildningen på att bemöta olika individer.  



16 

”jag tycker nog kanske inte att sjuksköterskeutbildningen har gett mig så bra förberedelser 

men jag har väl en viss förståelse för det i och med att man egentligen måste bli utsatt för 

det” SSK Blå 

”jag tycker det känts bra med förberedelserna för samtidigt så, teori är inte det samma som 

när det händer, när det väl händer är det inte som när man läst om det. Ja, det är stor 

skillnad.” SSK Grå 

 

Handledning 

Tre av sjuksköterskorna beskrev att de tagit hjälp av kollegor när dem själva varit osäkra på 

hur de ska hantera eller agera i en situation vid dödsfall. 

”jag hade vart in där några gånger så jag frågade lite hur ofta ska man gå in till patienten så 

att det inte upplevs att man bara kommer och stör utan att så att man har en mening när man 

går in där och då frågade jag henne hur hon tyckte man skulle göra då, att gå in där och så” 

SSK Brun 

”att fråga kollegor vid första dödsfallet, hur man gör och sådär. Sen så finns det.. de flesta 

uskorna har ändå jobbat längre än sjuksköterskor här så de vet ju också” SSK Röd 

 

DISKUSSION 

Resultatet visar att sjuksköterskorna hade blandade upplevelser av bemötandet av anhöriga 

vid dödsfall, både positiva och negativa. Det positiva var att sjuksköterskorna många gånger 

fick en god och öppen relation med anhöriga. Det negativa var att alla upplevde egna 

negativa känslor som till exempel, känna sig ledsen, rädsla och oro. Sjuksköterskorna 

föredrog att anhöriga var på plats vid dödsfallet och upplevde att det var jobbigt att informera 

över telefon. Många anser att det är svårt att lära sig att bemöta anhöriga vid dödsfall utan 

praktiska erfarenheter. Sjuksköterskorna undviker att använda ord som ”död” och ”avlida” 

inför anhöriga istället använder de termer som ”gått bort” och ”somnat in”. Sjuksköterskorna 

uttrycker också hur svårt det är att förbereda sig under sjuksköterskeutbildningen på att 

bemöta anhöriga vid dödsfall och betonar hur viktigt det är att få praktisk erfarenhet av det. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet är en sammanställning av åtta intervjuer med sjuksköterskor och presenterades i tre 

teman; Sjuksköterskans upplevelse av att bemöta anhöriga, Sjuksköterskans tillvägagångssätt 

vid bemötandet och Utbildning och erfarenhet. Sjuksköterskorna hade blandade upplevelser 

av bemötandet med anhöriga vid dödsfall, både positiva och negativa. Samtliga 

sjuksköterskor hade negativa upplevelser av bemötandet av anhöriga vid dödsfall. Positiva 

upplevelser beskrevs endast av några av sjuksköterskorna.  

Sjuksköterskorna kände sig ledsna, blev nedstämda och upplevde sorg i samband med 

bemötandet av anhöriga vid dödsfall, något som också beskrivs i litteraturen (Gerow et al, 

2010; Shorter & Stayt, 2010).  Rädsla är något som nämns i litteraturen som uppkommer hos 

sjuksköterskor (Wong et al., 2001) vilket också togs upp av de intervjuade sjuksköterskorna. 

Den största rädslan eller oron oss sjuksköterskorna var att de kände sig osäkra på vilken 

reaktion eller frågor som väntar från de anhöriga. Radziewicz och Baile (2001) skriver att i 

stunder då sjuksköterskan inte vet vad han eller hon ska svara är det viktigt att behålla lugnet 

och hålla sig till konkret fakta vilket majoriteten av sjuksköterskorna beskriver att de är. Det 

är en sjuksköterska som uttryckligen säger sorg i studien. Flera sjuksköterskor beskriver hög 

belastning och ansvar. Detta kan medföra att sjuksköterskorna känner skuld inför anhöriga då 

de ibland inte hinner med arbetsuppgifterna som de vill. Wong et al. (2001) beskriver flera 

känslor däribland skuld som kan uppkomma hos sjuksköterskor. Att lämna dödsbud beskrivs 

av flera sjuksköterskor som jobbigt och svårt och två sjuksköterskor anser det vara läkarens 

uppgift vilket kan diskuteras då läkaren inte alltid är bäst lämpad eftersom sjuksköterskan har 

haft mer kontakt med patienten och anhöriga (Peel, 2003; Reid et al., 2011). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att få en bra relation till de anhöriga och det 

skapade de genom att vara tydliga och raka i sin kommunikation och att våga visa sig fysiskt 

med anhöriga. Hur viktig kommunikationen är för de anhöriga beskrivs i olika studier (Boyle 

et al., 2005; Peel, 2003; Rajashree, 2011). Det är viktigt att visa med kroppsspråk och inte 

bara genom talat språk vilket beskrivs av Rajashree (2011) och bekräftas av flera 

sjuksköterskor genom att de förmedlar ett lugn vid bemötandet. 

Det som sjuksköterskor upplevde positivt var att de vid väntade dödsfall kunde känna att 

patienten och anhöriga fick ett avslut i och med dödsfallet, att de anhöriga och patienten på så 

sätt får ro. Costello (2006) beskriver att när döden kommer som en befrielse vid lidande kan 

sjuksköterskan ha större kontroll och få en bättre upplevelse.  
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Majoriteten av sjuksköterskorna berättar att de kan tala med sina kollegor om de tycker de är 

jobbigt vid dödsfall, dock saknas det formella riktlinjer hur detta stöd ska gå till. Detta kan 

jämföras med den informella support som Shorter och Stayt (2010) beskriver där 

sjuksköterskan kan prata av sig med kollegor. Trots att Gerow et al. (2010) beskriver att nya 

sjuksköterskor kan ha svårt att visa sina känslor inför kollegor beskrev ingen sjuksköterska i 

studien detta.  

Radziewicz och Baile (2001) skriver att sjuksköterskan inte ska visa sina egna känslor men 

gärna uttrycka dem med ord. Visa förståelse och deltagande med de anhöriga anses i 

litteraturen viktigt (Mathisen, 2005; Pattison, 2008; Reid et al., 2011) vilket de flesta 

sjuksköterskor uttrycker i intervjuerna. Däremot går åsikterna isär huruvida en sjuksköterska 

får gråta inför anhöriga. 

Vilka termer och ord som används vid lämnandet av dödsbud är av stor vikt enligt litteraturen 

(Mathisen, 2005; Reid et al., 2011) där ord som ”gått bort” och ”somnat in” inte bör användas 

utan istället ska ”död” eller ”avliden” uttryckas. Resultatet ifrån intervjuerna visar den totala 

motsatsen där alla sjuksköterskor föredrar att använda ord som ”gått bort” och ”somnat in” 

framför ordet död. Ordet avlida brukar användas av en sjuksköterska. Litteraturen beskriver 

att ord och termer som ”somnat in” och ”gått bort” kan missuppfattas, dock är det särskilt 

viktigt vid plötslig död att vara tydlig med ord som ”död” och ”avlida”. Dödsfallen 

sjuksköterskorna varit med om har ofta varit väntade och sjuksköterskorna uttrycker att det 

känts hårt och opersonligt att använda ”död” och ”avliden”. 

Sju av sjuksköterskorna var överens om att erfarenhet av dödsfall är viktigt för att hantera 

situationer med anhöriga. Genom att hantera fler dödsfall känner två sjuksköterskor att de blir 

säkrare i sin profession. Detta kan direkt härledas till litteraturen där det står att det är viktig 

för sjuksköterskor att vara med om dödsfall och bemöta anhöriga för att få erfarenhet (Wong 

& Lee, 2000; Wong et al., 2001). 

Sjuksköterskorna varierade i sina svar på frågan hur sjuksköterskeprogrammet förberett dem 

på att bemöta anhöriga vid dödsfall. De flesta sjuksköterskor hade dock förståelse för om 

utbildningen hade förberett dem dåligt, eftersom de ansåg att det är svårt att förbereda sig 

utan praktisk erfarenhet. Sjuksköterskor kan förbereda sig på att bemöta anhöriga genom 

emotionell självkontroll (Peel, 2003; Radziewicz & Baile, 2001). 
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Metoddiskussion 

Datainsamlingsmetoden som valdes var kvalitativ studie med deskriptiv ansats då studien 

avsåg att undersöka ett fenomen. Fenomen beskrivs genom den deskriptiva ansatsen och den 

kvalitativa metoden avser att finna det unika i det undersökta fenomenet (Polit & Beck, 

2008). 

Genom att välja kvalitativa intervjuer som insamlingsmetod gavs vi möjligheten till ingående 

information (Polit & Beck, 2008) från varje unik intervju. De semistrukturerade 

intervjufrågor som användes (bilaga 1) utarbetades mellan författarna, handledare och 

litteratur. 

Urvalskriterierna bestämdes utifrån studiens syfte som var att undersöka nya sjuksköterskors 

upplevelse av bemötande av anhöriga vid dödsfall och då krävdes det att sjuksköterskan inte 

arbetat i mer än två år och hade en examen från inte senare än vårterminen 2010. Denna gräns 

var viktig men även svår då rekryteringsurvalet blev mindre då det inte fanns så många 

sjuksköterskor som hade upplevt ett dödsfall och dessutom kontaktat anhöriga. Detta innebar 

att rekryteringen fick breddas till att även innefatta kirurgiska avdelningar i efterhand. 

Urvalet var strategiskt då vi bestämde oss för att rekrytera sjuksköterskorna på medicinska 

avdelningar på ett universitets sjukhus i Mellansverige eftersom det där, enligt vår erfarenhet, 

finns många patienter som avlider samt många nya sjuksköterskor. Beslutet att bredda urvalet 

till att även innefatta kirurgiska avdelningar anses av oss inte påverka resultatet då de tre 

viktiga urvalskriterierna inte ändrades på. Viktigt vid utformandet av urvalskriterierna var 

också att sjuksköterskorna inte skulle ha arbetat för lång tid efter examen så att de fortfarande 

kunde minnas vad de fick lära sig om dödsfall och bemötande. En jämn könsfördelning 

eftersträvades med detta gick inte att tillgodoses eftersom det var svårt att rekrytera manliga 

sjuksköterskor.   

De intervjuade sjuksköterskorna var alla positivt inställda till undersökningen och tyckte den 

var bra och att frågorna var relevanta. Intervjuerna fungerade i de flesta fall på bra då de ägde 

rum i en lugn och avstressad atmosfär. Dock gjordes tre intervjuer på arbetsplatsen under 

arbetstid vilket författarna anser kan ha påverkat sjuksköterskorna negativt då de kan ha känt 

sig stressade. De fem intervjuer som gjordes i lokal bokad av författarna själva med 

sjuksköterskornas önskemål om tid var mer avslappnade och hade en mer öppen atmosfär. 
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Det som kan ha inverkat negativt på intervjuerna var att vi var nya på att intervjua och det 

kan ha varit svårt att hålla sig neutral vid frågor och inte visa vad vi själva kände och tyckte 

genom både ordval och kroppsspråk vilket kan ha påverkat de intervjuade sjuksköterskornas 

svar (Polit & Beck, 2008). Detta upplevdes vid de sista intervjuerna där författarna i princip 

kunde förutse svaren och ingen ny information tillkom och det var extra svårt att hålla sig 

neutral. Materialet ansågs därför vara mättat. De sista intervjuerna var också de som var 

kortast längd vilken kan bero på att vi kunde frågorna och visste vad vi vill ha ut av 

intervjuerna. 

 

Förslag till vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka mer konkret vad sjuksköterskor anser att de 

behöver lära sig mer av både på arbetsplatsen och under studietiden för att bemöta anhöriga 

vid dödsfall. Även att undersöka hur stort behovet är av att ge stöd till sjuksköterskor som är 

patientansvariga vid dödsfall. Det skulle vara intressant att undersöka vad anhöriga förväntar 

sig, och behöver för stöd från sjuksköterskor. Vilka termer och ord som bör användas vid 

vilka tillfällen skulle vara intressant att undersöka vidare. 

 

Studiens teoretiska och kliniska betydelse 

Studien kan användas för att förklara och förstå hur sjuksköterskan upplever bemötandet av 

anhöriga vid dödsfall och kan eventuellt hjälpa sjuksköterskan att förbereda sig på vilka 

känslor som kan uppstå. Studien visar även tydligt på hur viktigt det är med erfarenhet av 

dödsfall och att få vara med och uppleva detta. Den informationen kan användas under den 

kliniska utbildningstiden till att verkligen låta sjuksköterskestudenten få vara med vid 

dödsfall och träffa anhöriga. 

Slutsats 

Sjuksköterskorna i denna studie hade både positiva och negativa upplevelser i bemötandet av 

anhöriga vid dödsfall. Resultatet visar att sjuksköterskan upplever det svårt att under 

sjuksköterskeutbildningen förbereda sig inför detta och betonar vikten av praktisk erfarenhet. 

Studien kan användas för att förklara och förstå hur sjuksköterskan upplever detta och kan 

eventuellt förbereda sjuksköterskor på vilka känslor som kan uppstå. 
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BILAGOR 

Bilaga 1. 
 
 
Intervjuguide 
 
Sjuksköterskan ombeds i början av intervjun att tänka tillbaka på en/flera situation/-er där den 
varit med och kontaktat och bemött anhöriga vid dödsfall. Sjuksköterskan ombeds berätta lite 
om det specifika fallet/fallen, det kommer ej tas med i resultatet. 
 

 

1. Hur upplevde du att det var att kontakta de anhöriga när din patients tillstånd 
försämrades eller om din patient avlidit? 

2. Hur inledde du samtalet med anhöriga vid det specifika fallet/fallen?  
3. Hur förmedlade du budskapet om att din patient försämrats eller avlidit? 
4. Upplevde du att du fick en god relation mellan dig och de anhöriga? Hur skapar du en 

god relation med anhöriga? 
5. Vilka känslor upplevde du vid mötet av de anhöriga, vid första kontakt samt efter 

dödsfallet? 
6. Vilket stöd upplever du att du fått/blivit erbjuden från kollegor när du varit 

patientansvarig vid ett dödsfall?  
7. Hur har sjuksköterskeutbildningen förberett dig på att bemöta anhöriga vid dödsfall?   
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Bilaga 2. 

 
 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Enheten för vårdvetenskap 
 
Studie av sjuksköterskans upplevelser vid bemötandet av anhöriga vid dödsfall 

 
Till dig som arbetar som sjuksköterska vid medicinavdelningar på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala. 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter från Uppsala Universitet, som läser termin sex under hösten. 
Vi söker nu frivilliga sjuksköterskor för intervjuer till vårt examensarbete. Vi vill undersöka 
”sjuksköterskans upplevelser vid bemötandet av anhöriga vid dödsfall”. Det finns beskrivet i 
litteratur hur sjuksköterskan bör gå till väga och vilka rutiner som bör finnas. Dock finns det 
få studier gjorda på hur sjuksköterskan känner och upplever bemötandet av anhöriga vid 
dödsfall på sjukhus, samt hur det fungerar i praktiken.  
 
Vi vill att du som sjuksköterska ska: 
- tagit examen VT-10 eller senare samt arbetat i max två år som sjuksköterska. 
- varit patientansvarig för en patient som avlidit och informerat anhöriga. 
 
Studien genomförs med hjälp av intervjuer. Intervjun beräknas till cirka 30 minuter och sker 
med hjälp av ljudinspelning. Intervjuerna sker på plats i samråd med avdelningschef. Att 
delta är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta ditt deltagande. Studien kommer 
att redovisas konfidentiellt, och vara av sådan karaktär att du inte kan bli igenkänd. Det 
inspelade materialet med all information kommer endast att användas i studien och sedan 
förstöras.  

Vi önskar börja intervjuerna den 3 oktober 2011. 
 
Med vänliga hälsningar: 
 
Pelle Back-Träff  
pelle.back@hotmail.com 
mobil: 0702987186 
 
Joakim Nyström 
nystrom.joakim@hotmail.com  
mobil: 0762401692 

Handledare: 
Mona Pettersson 
Klinisk adjunkt 
sjuksköterskeprogrammet 

mona.pettersson@pubcare.uu.se  
mobil: 0709532446 

 

mailto:nystrom.joakim@hotmail.com
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Bilaga 3. 
 

Transkriptionsnyckel 

Författarna har skapat en egen transkriptionsnyckel med hjälp av litteratur (Anward, 2006).  
 
(.)  paus under max 5s 

(6s) paus i angiven tid  

död  betonat ord 

så… förlängning  

(den) osäker transkribering 

(xxx) ohörbart tal 

DÖD högre uttal än andra ord 

((skratt)) egna kommentarer 

 

 

 

 

 

 


