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Palliation til indbragte døde og 
deres pårørende i en akutafdeling

brought in dead; bereavement; dead on arrival; dead on location: nursing; palliative Care

Død er en fiasko i en akut hospitalsafdeling, men praksis 
er, at også døde personer modtages i akutafdelinger. Via 
interviews og observationer undersøges, hvordan det op-
leves at være pårørende til en nærtstående, der ankommer 
som afdød i en akutafdeling. De pårørende føler sig ikke 
velkomne på hospitalet, idet de oplever hospitalet som et 
sted for de levende. Mødet med afdelingen er kort, kaotisk 
og intenst, men vigtigt for deres sorgproces. Resultaterne 
er tentative, men indikerer udækkede palliative behov hos 
pårørende til indbragte døde.

Baggrund
Akutafdelinger fungerer som indgangsporte til hospi
taler i de nordisk lande. Fokus i akutafdelinger er på 
behandling af akut sygdom, og de fysiske rammer er 
præget af højteknologisk udstyr målrettet at redde liv. 
Død betragtes som en fiasko, og de levende prioriteres 
altid frem for de døde (1, 2). Desuden har akutafdelin-
ger, både nationalt og internationalt, også opgaven 
at modtage indbragte døde personer, herunder at 
drage omsorg for deres pårørende. Indbragte døde 
er personer, som bringes ind i en akutafdeling efter at 
være døde uventet, fundet døde eller være afgået ved 
døden i en ambulance på vej til hospitalet eller på en 
traumestue efter forgæves genoplivningsforsøg.

På den undersøgte afdeling, en akutafdeling på et 
mellemstort dansk hospital, modtages i gennemsnit 
30 indbragte døde per måned svarende til én gennem
snitligt indbragt død person hver dag. Hver død person 
har i gennemsnit fire nære pårørende. Det er ikke mu
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ligt at beskrive eller identificere antallet af indbragte 
døde i Danmark eller andre nordiske lande, da dette 
ikke registreres i dødsårsagsregisteret (3).

Det er akutsygeplejerskers opgave at soignere afdøde 
og yde omsorg for de pårørende – herunder fremvise 
afdøde. At fremvise en død person betyder, at sygeplejer
sken forlader afdelingen for enten at gå i kælderen eller 
til anden bygning, hvor fremvisningsrum eller kapel 
er beliggende. Dette betyder, at hun må overdrage sine 
andre opgaver til kollegaer i et ubestemt tidsrum. Egen 
empiri viser, at en fremvisning varer fra 20 min. til fire 
timer afhængigt af omstændighederne. En afdød kan 
fremvises flere gange inden for et døgn, i takt med at 
andre pårørende bliver informeret og ønsker at se afdøde.

At miste en nærtstående vil naturligt være forbun
det med sorg, og hos nogle bliver sorgen mere intens, 
langvarig og kompliceret (4). Traumatiske oplevelser 
i  forbindelse med dødsfaldet, pludseligt og uventet 
dødsfald, tæt tilknytning til afdøde, manglende støtte 
i netværket, høj eller lav alder eller lavt uddannelses
niveau hos de pårørende er risikofaktorer for udvikling 
af kompliceret sorg med rapporterede prævalenser fra 
1071 % (4,5). Kompliceret sorg er associeret med øget 

risiko for cancer, immunologisk dysfunktion, hjerte
sygdom, funktionsnedsættelser, indlæggelser og sund
hedsmæssig risikoadfærd samt nedsat livskvalitet (57). 
Ud over at være en yderst pinefuld tilstand for den 
enkelte betyder dette, at kompliceret sorg også har sto
re sundheds og samfundsøkonomiske omkostninger 
i form af tabt arbejdsevne, morbiditet og mortalitet.

Der findes litteratur om døende i en akutafdeling, 
men i en kontekst, hvor patient, pårørende og sund
hedsprofessionelle har en etableret en relation forud 
for døden, og hvor døden oftest er mere eller mindre 
forventelig (810), eller hvor afdøde er barn/ung (11). 
Omsorgen for voksne indbragte døde og deres pårøren
de er derimod ubeskrevet. I en kortlægningsrapport om 
viden og kompetencer inden for ældre og sorg i Dan
mark fokuseres udelukkende på sorgprocesser som en 
del af et palliativt tilbud, og akutafdelinger beskrives 
ikke som aktører på sorgområdet (5).

Omsorg for pårørende er en naturlig og central del 
af en palliativ indsats (12), men i akutafdelinger eksiste
rer der meget lidt viden om palliation. Akutafdelingers 
forskellige faggrupper er ikke trænet i at identificere 

og intervenere i forhold til familiers palliative behov. 
Den omsorg og støtte, der tilbydes indbragte døde 
og deres pårørende, bliver derfor tilfældig og ikke 
vidensbaseret.

Forskning inden for kræft viser meget konsistent, at 
effektiv kommunikation, ud over at informere, også er 
støttende, tryghedsskabende og giver håb og mestrings
evne, hvorimod ineffektiv kommunikation introdu
cerer utryghed, forvirring og manglende tro hos de 
pårørende på, at de besidder evner til at kunne håndtere 
den givne situation (13). Måden, akutsygeplejersker 
kommunikerer og drager omsorg for de pårørende til 
indbragte døde på, må derfor antages at have betydning 
for de pårørendes efterfølgende sorgproces. Men der 
mangler viden om, hvad de pårørende efterspørger af 
støtte i den akutte fase.

Metode
Formål og design
Denne artikel præsenterer udvalgte og tentative fund 
fra et kvalitativt projekt, som har det overordnede 
formål at generere viden om, hvordan omsorgen for 
indbragte døde personer og deres pårørende kan for

bedres. Metode og design er detaljeret beskrevet i en 
protokol artikel (14).

Formålet med denne artikel er at sætte fokus på 
ikke tidligere beskrevne eller anerkendte palliative 
behov hos indbragte døde og deres pårørende ud fra 
forskningsspørgsmålet: Hvordan opleves det at være 
pårørende til en indbragt død på en akutafdeling?

Data er basereret på semistrukturerede interviews 
med 11 pårørende til indbragte døde samt 20 timers 
deltagende observation i forbindelse med fremvisninger 
af afdøde. Data er indsamlet i perioden februar 2019 til 
februar 2020. Informanterne er 3075 år. Tre ud af elleve 
er mænd, og de har mistet en ægtefælle eller forældre 
på grund af henholdsvis akut og kronisk sygdom, tra
fikulykke og selvmord. Analysen og dataindsamlingen 
er foretaget i en iterativ proces. Analysen har været 
induktiv og består overordnet af en meningskonden
sering og en meningsfortolkning (14).

Etiske overvejelser
De pårørende vil naturligt være præget af sorg over 
tabet af en nærtstående, men der ses ingen etiske pro

»Eksisterende omsorg for indbragte 
døde og deres pårørende er 

tilfældig og ikke vidensbaseret.«
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blemer i at tale med pårørende om emner relateret til 
døden, når det gøres inden for en klar ramme af er
farne sundhedsprofessionelle og med sensitivitet (15). 
Projektet kræver via dansk lovgivning ikke tilladelse 
fra Videnskabs Etisk Komité. Datatilsynets tilladelse 
til dataopbevaring er indhentet [VD2001903]. Der 
indhentes skriftligt informeret samtykke fra alle in
formanter til interviews og mundtligt samtykke til ob
servation. De etiske overvejelser er beskrevet i detaljer 
i en protokolartikel (14).

Foreløbige resultater
Mødet med akutafdelingen
Når de pårørende ankommer til hospitalet og akut
afdelingen, føler de sig ikke velkomne. De beskriver 
hospitalet og særligt akutafdelingen og skadestuen som 
et sted for de levende, og de oplever, at de er fejlplace
rede og kommer til ulejlighed.

Selvom mødet med akutafdelingen og akutsygeple
jerskerne er kort, opleves det intenst og som noget, de 
pårørende genkalder sig i detaljer i dagene og ugerne 
efter. De pårørende beskriver, hvordan de husker alt, 
hvad der er blevet sagt på akutafdelingen, ligesom de 
også husker syns, høre og lugteindtryk.

Jeg kunne faktisk ikke forstå, hvad jeg skulle på den 
skadestue. Hvorfor skulle jeg ringe til en skadestue? 
Jeg syntes ikke, at akutafdelingen og skadestuen er 
passende til det. De må fandme have et andet telefon
nummer, som man kan ringe til 

(hustru 74 år).

De pårørende føler sig sårbare og eksponerede, mens 
de sidder i venteværelset (skadestuen). De beskriver, 
hvordan deres liv er et kaos, og hvordan de slet ikke kan 
overskue de næste minutter, timer eller dage.

Tusind tanker. Alt, det hele fløj forbi (græder). Jeg kan 
ikke engang sige, hvad jeg tænkte, for det var bare 
kæmpe kaos

(hustru 69 år).

På akutafdelingen er de pårørende både fysisk og men
talt præget af de foregående timer/døgns hændelser. 
Deres historier er forskellige, men de er alle chokerede 
over, uventet og ikkeplanlagt, at have mistet en nært
stående. De klager over fysiske symptomer som kvalme 
og hovedpine, og de fryser og ryster.

Du fryser og har kvalme, og det havde jeg i både tre og 
fire dage efterfølgende. Man har en indre kulde. Du er 

ikke kold, men du fryser, og så har du kvalme uden at 
kaste op, og hovedpine, fordi man skal tude hele tiden. 
Det sagde min datter også; hun gik også med en eller 
anden underlig kvalme og frøs

(hustru, 78 år).

Flere har ikke sovet i et døgn og har hverken fået mad 
eller drikke i mange timer. Andre pårørende har søgt 
trøst i alkohol, store mængder kaffe og/eller cigaretter.

Min far, han gik jo bare og drak øl hele den dag, 10 øl 
fik han drukket på seks timer, fordi han kunne ikke 
noget som helst. Han kunne ikke snakke. Vi stod i den 
her sorgproces, og man kan ikke komme ud af det

(datter, 30 år).

Inden de pårørende følges ind i lokalet, hvor de skal se 
afdøde, efterspørger de, at sygeplejersken forbereder 
dem, og ikke mindst at hun går først ind i rummet og 
sikrer, at alt er i orden. De pårørende vil gerne vide, 
hvad der venter dem inde på den anden side af døren. 
Hvad kommer de til at se, mærke og lugte, og hvad er 
reglerne: Må de røre, lægge blomster, tage fotos m.m. 
Det er svært for de pårørende at træde ind i rummet, 
hvor afdøde ligger, og det er ligeså svært for dem at 
forlade rummet og afdøde igen.

Jeg syntes, det var tarveligt at gå. Vi forlod ham alle 
sammen, og det var tarveligt. Og det gik jeg meget og 
tænkte på, da jeg kom hjem. Nu skal han ligge derude 
mutters alene. Det var skidetarveligt. Jeg fik først rig
tigt fred med det, da han var brændt

(hustru 75 år).

Døren ind til fremvisningsrummet repræsenterer for 
de pårørende meget mere end en adskillelse mellem 
to rum.

Diskussion
De foreløbige og udvalgte resultater understreger et 
behov for mere viden om, hvilke palliative indsatser der 
giver mening og understøtter den akutte sorgproces hos 
pårørende til indbragte døde. Behovet og effekten af at 
støtte pårørende til maligne eller nonmaligne patienter 
er beskrevet og dokumenteret inden for det palliative 
felt (12), men med afsæt i en etableret relation mellem 
sundhedsprofessionelle, afdøde og pårørende. Denne 
relation eksisterer ikke mellem sundhedsprofessionelle, 
indbragte døde og deres pårørende.

Det kan diskuteres, om det er hensigtsmæssigt, at 
omsorgen for indbragte døde og deres pårørende vare
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tages af akutafdelinger og af akutsygeplejersker. Ville 
opgaven med fremvisning og omsorg for de pårørende 
til indbragte døde kunne varetages bedre af f.eks. per
sonale fra en palliativ enhed med erfaring og interesse 
i palliation og sorg? Eller kunne der i akutafdelinger 
etableres teams med særlige kompetencer i forhold til 
denne populations behov? Vi mangler viden om, hvor
dan omsorgen for indbragte døde bedst organiseres, så 
det giver mening for både sundhedsprofessionelle og 
de pårørende.

Denne artikel er baseret på foreløbige fund fra et 
igangværende større forskningsprojekt, og anbefalinger 
for praksis kan derfor ikke formuleres på nuværende 
tidspunkt. Vores formål er at sætte fokus på ikke tid
ligere beskrevne eller anerkendte palliative behov hos 
indbragte døde og deres pårørende. Indbragte døde og 
deres pårørende udgør en forholdsvis stor population 
i en akutafdeling og bør prioriteres og drages omsorg 
for på lige fod med levende indlagte. Omsorg for på
rørende til indbragte døde vil, ud over at lindre lidelse, 
potentielt medvirke til at forebygge forlænget og kom
pliceret sorg. En pinefuld tilstand for den enkelte med 
store sundheds og samfundsmæssige konsekvenser.
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