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SAMMANFATTNING  

Syftet med denna studie var att belysa vilka behov och önskemål som fanns hos anhöriga när 

deras närstående plötsligt avled samt vilka åtgärder sjuksköterskor kunde vidta för att 

tillgodose behoven hos anhöriga vid plötsliga dödsfall av närstående. Artiklarna i denna 

litteratur studie skulle vara vetenskapligt granskade och vara skrivna mellan åren 1993 och 

2007. Urvalet begränsades till svensk och engelsk litteratur. Databaser som används var 

ELIN, Blackwell/Synergy, PubMed och EBSCO. Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av 

en modifierad granskningsmall. Anledningen till att författarna valde detta ämne var att de 

upplevde det svårt att bemöta efterlevande. När anhöriga drabbades av ett plötsligt dödsfall 

kunde deras liv vändas upp och ner och bli kaotiskt. I denna situation var det ofta 

sjuksköterskor anhöriga mötte först. Det framkom i flera studier att anhöriga känner ett stort 

behov av närhet, kommunikation, stöd och komfort. Anhöriga ville ha sanningsenlig och 

noggrann information om närståendes död. Många sjuksköterskor upplevde att det var svårt 

att bemöta anhöriga vid plötsliga dödsfall. Trots detta upplevde anhöriga att sjuksköterskor 

hade medkänsla och kunskap om den svåra krisen som drabbat dem. Sjuksköterskor gav 

information och lyssnade på anhöriga, detta bidrog till emotionellt stöd till anhöriga. 

 

 

 

Nyckelord: anhöriga, behov, plötsligt dödsfall, åtgärder 
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INTRODUKTION  

 

I början av 1900-talet var det vanligt att människor dog i hemmet. Familjemedlemmar och 

släkt hjälpte varandra med att ställa i ordning den avlidne. Från mitten av 1900-talet var det 

vanligare att de flesta dödsfall skedde på sjukvårdsinrättningar. Sjuksköterskor tvättade och 

klädde på den avlidne med kläder som anhöriga önskat, ibland i en tekniskt mycket avancerad 

miljö (Kock-Redfors, 2002).  

Purves och Edwards (2005) skrev i artikeln, att ta hand om anhöriga när närstående plötsligt 

avled var en av de svåraste och mest utmanande situationer en sjuksköterska måste kunna 

hantera. 

I socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd stod att vid dödsfall var det hälso- och 

sjukvårdens ansvar att fullfölja sina uppgifter med respekt för den avlidne samt att anhöriga 

skulle visas hänsyn och omtanke (Socialstyrelsen, 1996). 

 

Hall (2005) beskrev att plötsligt oväntat dödsfall alltid var traumatisk för anhöriga. Detta blev 

en psykisk påfrestning som kunde leda till en kris. Vid dödsfallet kunde anhöriga bli upptagna 

av krisen och inget annat existerade. Det inträffade kunde verka orealistisk och anhöriga 

kunde känna en overklighetskänsla vid dödsfallet.  

 

En traumatisk kris var enligt Cullberg (1992) en oväntad eller plötslig yttre händelse som 

påverkade människor i stor omfattning. En människa i kris hade svårt att fungera rationellt.   

Kris var ett tillstånd där psykisk existens, social identitet och trygghet hotades. Framkallande 

orsaker kunde till exempel vara en närståendes död. Erfarenheter sedan tidigare och inlärda 

reaktionssätt var då inte tillräckliga för att hantera den aktuella situationen. En krisreaktion 

innebar genomgång av olika faser. Faserna indelades i fyra olika stadier chock, reaktions, 

bearbetnings och nyorienterings fasen. I chockfasen kunde anhöriga bete sig apatiskt samt 

blockera och förneka dödsfallet. Denna fas var av varierande längd beroende på person och 

omständigheter kring dödsfallet. Chockfasen kunde vara från ett par minuter upp till flera 

dygn. Anhöriga var blockerade under chockfasen och förnekade i de flesta fall det som hade 

hänt.  Information som gavs av sjuksköterskor till anhöriga togs emot men uppfattades inte. 

Anhöriga kunde ställa adekvata frågor, vilket kunde uppfattas av sjuksköterskor som att 

informationen hade tagits emot och förståtts. Reaktionsfasen kom omedelbart efter 

chockfasen och varade från några veckor till några månader. I reaktionsfasen förekom 

sömnstörningar, aptitstörningar samt regression där anhöriga började använda alkohol och 
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lugnande medel för att bedöva sin ångest. Reaktionsfasen övergick sedan i bearbetningsfasen 

det var i denna fas anhöriga började tänka igenom vad som egentligen hänt i samband med 

dödsfallet. Bearbetningsfasen pågick från sex månader till ett år efter närståendes död. 

Anhöriga behövde gå igenom vad som gjorts och sagts för att förstå, samt kunna acceptera det 

som egentligen hade skett. Anhöriga började sedan skapa en framtid och ägnade sig åt nuet 

och inte så mycket åt det som varit.  Nyorienteringsfasen var en pågående process utan slut 

där minnen från dödsfallet fanns kvar men inte hindrade anhöriga från att gå vidare. Anhöriga 

hade nu accepterat att närstående hade avlidit. Det var viktigt som sjuksköterska att vara 

observant på i vilken fas anhöriga befann sig i. Sjuksköterskor som samtalade med anhöriga 

kunde få olika reaktioner från anhöriga beroende på i vilken fas anhöriga befann sig i. I 

akutsjukvården var det vanligt förekommande att sjuksköterskor såg chock- och 

reaktionsfasen hos anhöriga. 

 

Om sjuksköterskor kände till den normala sorgeprocessen kunde detta underlätta arbetet med 

anhöriga. En sorgereaktion som sjuksköterskor ofta såg var att anhöriga grät öppet. Gråten var 

lättaste reaktionen för sjuksköterskorna att hantera. En reaktion som sjuksköterskor också 

mötte var skuldkänslor från anhöriga. Ilska, klander och skuld var närbesläktade och sågs ofta 

tillsammans. Om anhöriga var tillbakadragna var detta svårare för sjuksköterskor att hantera. 

Det var sjuksköterskors ansvar att ge anhöriga en bra början på sorgearbetet. Många anhöriga 

kom aldrig över sorgen, men när de gått igenom de olika krisfaserna kunde anhöriga börja 

acceptera att närstående var avliden. Anhöriga kunde lättare komma tillbaka till funktion och 

välbefinnande relaterat till hur anhöriga fungerade och mådde innan dödsfallet (Davies, 

1997). 

 

Beroende på familjers olika kulturer så hanterades sorgen olika. Familjer med stort socialt 

nätverk fick ofta bra hjälp från nätverket (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002).  

Kön, ålder och kulturella skillnader hade betydelse för hur sörjande anhöriga kunde hantera 

sin sorg. Det fanns beteendeskillnader i sorgen mellan manliga och kvinnliga anhöriga som 

hade en närstående som avled. Kvinnorna kunde ge mer uttryck i sina känslor som till 

exempel ilska och gråt medan männen hade större svårigheter att visa sina känslor. Männen 

fokuserade på problem som kunde uppkomma efter dödsfallet. Männen kände ansvaret att 

vara starka och stötta familjen. Männen hade svårare än kvinnorna att ta emot emotionell 

hjälp från professionella i sjukvården (Li, Chan  & Lee, 2002). 
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Hodgkinson, Joseph, Yule och Williams (1995) fann i sin studie att omständigheterna kring 

dödsfallet kunde göra skillnad på sorgearbetet. Efter ett plötsligt dödsfall upplevde anhöriga 

sorgen under en längre tid och med större intensitet än vid ett dödsfall som var förväntat. I 

studien gjordes jämförelser mellan anhöriga som förlorat en närstående plötsligt och anhöriga 

som varit medvetna om att närstående skulle avlida. 

 

I en studie av Kaltman och Bonanno (2003) upptäcktes inget direkt samband mellan anhörigas 

reaktioner efter ett plötsligt dödsfall av närstående eller hur döden inträffade. Studien 

baserades på änkor/änklingar. Författarna påpekade dock att det fanns allt fler studier som 

visade att anhöriga som förlorade en närstående under traumatiska omständigheter upplevde 

fler PTSD–symtom (Post traumatic stress disorder). Symtomen på PTSD delades i tre 

kategorier. Kriterierna var påträngande symtom som leder till mardrömmar, upprördhet, 

hjärtklappning och spänning vid påminnelse om händelsen. Undvikande symtom kunde vara 

minnesluckor och undvikande av allt som kunde påminna om händelsen. Arousala symtom 

som kunde ge sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter. Graden av dessa symtom 

ökade vid plötsliga dödsfall som till exempel vid en trafikolycka. Anhöriga som förlorade en 

närstående genom självmord riskerade ett livslångt sörjande.   

Det första mötet mellan anhöriga och sjuksköterskor kunde vara avgörande för hur anhöriga 

skulle kunna hantera sorgearbetet. Ett negativt första möte mellan anhöriga och 

sjuksköterskor kunde förlänga sorgearbetet samt att anhöriga kunde drabbas av psykisk och 

somatisk sjukdom (Kock-Redfors, 2002).  

 

Purves och Edwards (2005) skrev att det hade betydelse för hur anhöriga fick meddelandet 

om att deras närstående hade avlidit. Att lämna ett dödsbesked till anhöriga var det svåraste 

och känsligaste en sjuksköterska måste lära sig göra. Sjuksköterskorna vet inte hur anhöriga 

kommer att ta emot beskedet, en del anhöriga blev förvirrade, ledsna och en del blev 

aggressiva. Om sjuksköterskor meddelade dödsfallet genom att säga ”han har passerat 

vidare”, ”han har halkat bort” eller ”vi tappade honom” (”he has passed on”, he has slipped 

away” and ”we have lost her” a.a. s.30) kunde detta lätt leda till missförstånd. Det var bättre 

att säga att den närstående hade dött eller avlidit. Att använda orden dött eller avlidit gjorde 

att anhöriga inte kunde missförstå vad som hade hänt. Anhöriga kunde annars tro att deras 

närstående fortfarande levde. Anhöriga kom ihåg flera år senare hur dödsbeskedet framfördes. 

Anhöriga kom även ihåg ansiktsuttryck, röstläget och orden beskedet sades på. 
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Enligt Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor SOFS 1995:5 

betonades det att sjuksköterskor skulle bemöta och stödja anhöriga (Socialstyrelsen, 1995). 

Författarna till denna litteraturstudie ansåg att det var viktigt att studera vilka behov som 

uppkom hos anhöriga när en närstående plötsligt avled för att sjuksköterskor skulle kunna 

tillgodose behoven direkt efter närståendes död. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa vilka behov och önskemål som fanns hos anhöriga när deras 

närstående plötsligt avled samt vilka åtgärder kunde sjuksköterskor vidta för att tillgodose 

behoven hos anhöriga vid plötsliga dödsfall av närstående. 

 

Frågeställningar 

1. Vilka behov och önskemål fanns hos anhöriga när deras närstående plötsligt avled? 

2. Vilka åtgärder vidtog sjuksköterskor för att tillgodose de uppkomna behoven hos 

anhöriga då närstående plötsligt avlidit. 

 

 
Definitioner 

Anhöriga – föräldrar, make, maka, barn, syskon, nära släkt och vänner (enligt författarna till 

denna studie). 

Närstående – personen som avlidit (enligt författarna till denna studie). 

Post traumatic stress disorder - Extrema psykiska traumaupplevelser är en specifik typ av 

stress. Efter besvärligheter av denna karaktär kan ett antal olika psykiska och psykosomatiska 

sjukdomstillstånd uppstå (Stressmottagningen). 

Arousal – sympatiska nervsystemet, kroppens varningssystem är ständigt överaktivt, vilket 

kan orsaka t.ex. sömnrubbningar (Stressmottagningen). 

 

 

METOD  

 

Design 

Systematisk litteraturstudie 
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Urval 

Artiklarna skulle handla om plötsliga dödsfall och beröra både anhöriga och sjuksköterskor, 

för att passa syfte och frågeställningar. Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade och 

vara skrivna mellan åren 1997 – 2007. Genom en manuell sökning inkluderades även en 

artikel från 1993. Urvalet begränsas till svensk och engelsk litteratur. Artiklarna skulle vara i 

fulltext och kostnadsfria.  

 

 

Analys  

Artiklarna värderades med modifierade granskningsmallar av Forsberg och Wengström 

(2003) samt Willman och Stoltz (2006) enligt studiehandledningen för högskolan Dalarna år 

2007. Artiklarna skulle efter bedömning med granskningsmallar vara av hög eller medelhög 

kvalitetsgrad. Mallarna fanns i två olika utföranden, kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Kvantitativ artikel gav poängen 0-29 (Låg 0-16 poäng, medel 17-22 poäng, hög 23-29 poäng). 

Kvalitativ artikel gav poängen 0-25 poäng  (Låg 0-14 poäng, medel 15-19 poäng, hög 20-25 

poäng). 

 

 

Datainsamlingsmetod och tillvägagångssätt 

Underlag till litteraturstudien söktes via databaserna på högskolan Dalarnas bibliotek och 

sökmotorerna ELIN, Blackwell/Synergy, PubMed och EBSCO användes. Sökningarna på 

sökmotorerna sammanställdes i tabell 1. Vid sökningarna användes sökorden: bereavement, 

suddenly, relatives, needs, families, family, death, sudden death, measures, experience. 

Sökorden användes var för sig och i olika sökordskombinationer.  I tabell 2 sammanställdes 

artiklarna som ingick i resultatdelen. Artiklarnas titel lästes för att se om de var relevanta till 

syfte och frågeställningar. Titlarna som verkade relevanta till författarnas syfte och 

frågeställningar togs fram i fulltext. Passade abstractet överens med den tänkta studien så 

lästes hela artikeln. Fick författarna svar på frågeställningarna så inkluderades artikeln i 

studien. En manuell sökning gjordes genom att läsa referenslistorna på redan sökta artiklar. 

En litteraturstudie togs med i studien detta på grund av att författarna ansåg att artikelns 

innehåll var relevant till studien. Författarna delade på funna artiklar som verkade relevanta 

till syfte och frågeställningar. Sedan översattes artiklarna till svenska. Författarna översatte 15 

artiklar vardera, varav 19 stycken användes till resultatdelen. 
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Tabell 1. Översikt av antalet artiklar i datasökningen 

 

 

SÖKMOTOR 

 

SÖKORD 

 

BEGRÄNSNING 

ANTAL 

ARTIKLAR 

FÖRSTA 

URVAL 

Läst titel 

ANDRA 

URVAL 

Läst 

abstract 

TREDJE 

URVAL 

Översatta 

artiklar 

FJÄRDE 

URVAL 

Använda 

artiklar 

ELIN Bereavement Endast i titel 701 701 10 1 0 

ELIN Bereavement, 

experience 

Endast i titel 10 10 5 1 0 

ELIN Sudden death Endast i titel 1531 0 0 0 0 

ELIN Sudden death,  

relatives 

Endast i titel 5 5 0 0 0 

ELIN Death, relatives Endast i titel 24 24 8 4 2 

Pubmed 

central 

Death Endast i titel 3358 0 0 0 0 

Pubmed 

central 

Death, 

experience 

Endast i titel 13 13 2 0 0 

Pubmed 

central 

Experience Endast i titel 1946 0 0 0 0 

Pubmed 

central 

Experience, 

families 

Endast i titel 7 7 2 0 0 

ELIN Experience Endast i titel 13848 0 0 0 0 

ELIN Experience, 

families 

Endast i titel 86 86 9 4 2 

ELIN Families  Endast i titel 15841 0 0 0 0 

ELIN Families, needs Endast i titel 198 198 11 4     1    

ELIN Family  Endast i titel 56713 0 0 0 0 

ELIN Family, 

experience 

Endast i titel 241 241 10 3    2   

ELIN Needs  Endast i titel 17781 0 0 0 0 

ELIN Needs, 

experience 

Endast i titel 108 108 2 0 0 

ELIN Family, needs  Endast i titel 244 244 4 3 2 

Blackwell 

/Synergy 

Suddenly  Endast i titel 22379 

 

0 0 0 0 

Blackwell 

/Synergy 

Suddenly, 

family 

 

Endast i titel 9313 

 

10 1 1 1 
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ELIN  Family, needs, 

experience,  

Abstract  332 332 3 2    2    

Pubmed 

central 

Family, 

suddenly 

Abstract 237 237 4 2 1 

EBSCO Experience, 

death 

Abstract 3540 0 0 0 0 

EBSCO Experience, 

death, family 

Abstract 504  504 6 3 2 

ELIN Experience, 

death, family 

Abstract 288 288 15 2 1 

Pubmed 

central 

Death, needs, 

experience 

Abstract 4619 0 0 0 0 

Pubmed 

central 

Death, needs, 

experience, 

families 

Abstract 6924 0 0 0 0 

ELIN Bereavement, 

measures 

Titel 0 0 0 0 0 

ELIN  Measures, death Titel 16 16 1 0 0 

ELIN Measures, 

death, needs 

Abstract 67 67 2 1 1 

Blackwell 

/Synergy 

Measures, 

family 

Titel 82 82 0 0 0 

 

 

Manuell sökning 

Flam, 1999; Kaunonen, Tarkka, Hautamäki & Paunonen, 2000; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 

2002; Tye, 1993; Papadatou, Yfantopoulos & Kosmidis, 1996; Rashotte, Fothergill-

Bourbonnais & Chamberlain, 1997. 

 

Totalt i resultatdelen ingår 18 artiklar. 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2. Översikt av i resultatet använda artiklar 
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FÖRFATTARE 
 

 
ÅRTAL 

 
TITEL 

 
URVAL 

 
METOD 

Kvalitetspoäng 
enligt  
granskningsmall 
 

Bartels, DM., &  Faber-
Langendoen, K. 
England  

2001 Caring In Crisis: Family 
Perspectives on Ventilator 
Withdrawal at the End of Life. 
 

24 anhöriga Kvalitativ  
Intervju med 
öppna frågor. 

16 (25) 
Medel  

Flam, R.  
Belgien  
 
 

1999 Helping the bereaved at the 
department: A study at the 
Brussels University Hospital. 

38 
akutsjuksköterskor
, 10 akutläkare, 1 
kirurg och 3 
barnläkare. 
 

Kvantitativ 
Enkät 

24 (29) 
Hög 

Gavaghan, SR., & 
Carroll, DL.  
USA

2002 Families of critically ill patients 
and the effect of nursing 
interventions. 
 
 

84 artiklar Litteraturstudie  

Hallgrimsdottir, EM.  
Scottland  
 

2000 Accident and emergency 
nurses' perceptions and 
experiences of caring for 
families. 
 

54 sjuksköterskor 
på tre 
akut/intensivvårds 
avdelningar  
 

Kvantitativ 
Enkät 

27 (29) 
Hög 

Hallgrimsdottir, EM.  
Scottland och Island 

2004 Caring for families in A&E 
departments: Scottish and 
Icelandic nurses`opinions and 
experiences. 
 

108 sjuksköterskor Kvantitativ 
Enkät 

27 (29) 
Hög 

Kaunonen, M., Tarkka, 
M-T., Hautamäki, K., & 
Paunonen, M. (2000).  
Finland  

2000 The staff`s experience of the 
death of a child and of 
supporting the family. 

102 personal, som 
hade varit i kontakt 
med 52 spädbarn 
som dött 
 

Kvantitativ 
Enkät 

26 (29) 
Hög 

Laakso, H., & 
Paunonen-Ilmonen, M.  
Finland  

2001 Mothers`grief following the 
death of a child. 

174 mödrar 
tillfrågades varav 
91 mödrar ställde 
upp på intervjuerna 
 

Kvalitativ 
Intervju 

22 ( 25) 
Hög 

Laakso, H., & 
Paunonen-Ilmonen, M.  
Finland 
 

2002 Mothers`experience of social 
support following the death of 
a child. 
 

91 mödrar som 
hade haft barn 
under sju år och 
hade dött under 
åren 1990-1994 
 

Kvantitativ och 
kvalitativ  
Enkät och 
intervju 

27 (29) 
Hög 
22 (25) 
Hög 
 

Li, SP., Chan, CWH,. & 
Lee, DTF.  
Kina 

2002 Helpfulness of nursing actions 
to suddenly bereaved family 
members in an accident and 
emergency setting in Hong 
Kong. 
 
 

76 anhöriga (32 
män och 44 
kvinnor). 

Kvalitativ 
Telefonintervju 
 

25 (25) 
Hög  

Merlevede, E., Spooren, 
D., Henderick, H., 
Portzky, G., Buylaert, 
W., Jannes, C., Calle, 
P., Van Staey, M., De 
Rock, C., Smeesters, L., 
Michem, N., &  van 
Heeringen, K.  
Belgien  
 
 
 
 

2004 Perceptions, needs and 
mourning reactions of bereaved 
relatives confronted with a 
sudden unexpected death. 

74 anhöriga till 53 
patienter. 

Kvalitativ och 
Kvantitativ 
Intervjuer och 
enkät 

25 (25) 
Hög 
29 (29) 
Hög 
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Papadatou, D., 
Yfantopoulos, J., & 
Kosmidis, H. (1996).  
Grekland  

1996 Death of a child at home or in 
hospital: Experiences of Greek 
mothers. 
 
 

15 mödrar Kvantitativ 
Enkät 

22 (29) 
Medel 

Rashotte, J., Fothergill-
Bourbonnais, F., & 
Chamberlain, M.  
Canada  
 
 
 

1997 Pediatric intensive care nurses 
and their grief experiences : A 
phenomenological study. 
 

6 Legitimerade 
sjuksköterskor 

Kvalitativ. 
Semistrukturera
de intervjuer 
enligt Colaizzi's 
metod. 

22 (25) 
Hög 

Redley, B., LeVasseur, 
SA., Peters, G., &  
Bethune, E.  
Australien  

2003 Families’ needs in emergency 
departments: instrument 
development. 
 
 

84 anhöriga Kvantitativ. 
Enkät  

28 (29) 
Hög  

Socorro, LL., Tolson, 
D., & Fleming, V.  
Spanien  

2001 Exploring Spanish emergency 
nurses`lived experience of the 
care provided for suddenly 
bereaved families. 
 

7 akut 
sjuksköterskor (2 
män och 5 
kvinnor). 

Kvalitativ. 
Hermeneutisk 
och 
fenomenologisk 
design. 
Semistrukturera
de intervjuer. 
 

23 (25) 
Hög 

Söderström, I-M., 
Benzein, E., & 
Saveman, B-I. 
Sverige   

2003 Nurses’ experiences of 
interactions with family 
members in intensive care 
units. 
 

10 erfarna 
sjuksköterskor på 
intensivvårdsavdel
ning 
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RESULTAT 

 

Behov och önskemål som fanns hos anhöriga  

Närhet, kommunikation, stöd och bekvämlighet var viktiga behov från anhöriga. Information 

var också ett behov som anhöriga ansåg vara viktigt (Redley, LeVasseur, Peters & Bethune, 

2003). Anhörigas främsta behov var att få uppriktiga svar på funderingar i samband med 

dödsfallet. Att få vara känslomässigt och fysiskt nära den avlidne samt få information om vad 

som hade hänt. När sanningsenlig information gavs till anhöriga kunde detta undvika att 

fantasin tog överhand, detta kunde därmed minska ångest hos anhöriga. Anhöriga hade stort 

behov av emotionellt stöd. Om släktingar och vänner var tillgängliga kunde de vara viktiga 

som stödpersoner. Studierna visade att anhöriga hade primära behov av uppmuntran, närhet 

och information (Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004; Yin King Lee & Lau, 2003). 

Det var även viktigt för anhöriga att ha möjlighet att säga farväl till sin närstående i direkt 

anslutning till dödsfallet. Detta gjorde att dödsfallet blev verkligt då anhöriga fick se den 

avlidne (Li et al. 2002).  

 

En studie av Merlevede et al. (2004) uppmärksammade att anhöriga som hade fått 

dödsbeskedet utanför sjukhuset ansåg sig inte fått tillräcklig information om händelsen, som 

till exempel orsak och omständigheter runt dödsfallet. Anhöriga blev lämnade ensamma efter 

dödsbeskedet utan information om vart de kunde vända sig för att gå vidare. Två månader 

efter dödsfallet hade anhöriga fortfarande obesvarade frågor om orsak och omständigheter 

runt dödsfallet. Dessa frågor var tillexempel orsaken till dödfallet, om han/hon hade ont och   

hans/hennes sista ord. Vanliga tankar som beskrevs var att klandra sig själv och andra som till 

exempel ”gjorde jag rätt”, och gjorde sjukvårdpersonal allt de kunde. Anhöriga hade också 

behov att få fråga om krisreaktioner. Anhöriga uttryckte oro och hade svårt att fungera 

normalt i det dagliga livet. Det var framförallt två orsaker till att anhöriga inte fick den 

informationen de var i behov av. Den första orsaken var att personalen på akuten fick nya 

patienter att ta hand om. Den andra orsaken var att anhöriga, som inte var närvarande vid 

dödsfallet, kunde få beskedet genom polis som saknade information om händelsen.  Brist på 

information var vanligt förekommande klagomål från anhöriga. Tänkbara orsaker till den 

uteblivna upplysningen kunde vara att den givna informationen kunde ha missförståtts på 

grund av anhörigas chockreaktion. Anhöriga var oförmögna att ta emot information och inse 

vad som hänt eller informationen gavs inte på ett empatiskt och tydligt sätt. Några anhöriga 

påpekade att de skulle ha velat att informationen om dödfallet gavs av läkare. Medicinsk 
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information och information om krishantering var ett önskvärt behov från anhöriga. Anhöriga 

ville att sjuksköterskor skulle ha uppföljningssamtal efter ett plötsligt dödsfall. 

 

Anhöriga kände stort behov av sanningsenlig information, fysisk närhet och att kunna vistas i 

ett enskilt rum (Gavaghan & Carroll, 2002). Anhöriga som sörjde kunde börja ifrågasätta 

sanningen i informationen och visade en öppen ilska om de inte fick sina behov tillgodosedda 

omgående. Skriftlig information uppfattades av anhöriga som viktigt och hjälpande. Muntlig 

information kunde vara svårt att ta till sig direkt efter dödsfallet (Li et al. 2002). 

Sjuksköterskor förväntades förmedla experthjälp när anhöriga kände behovet av psykologiskt 

stöd. Anhöriga hade även behov att tala om sina känslor samt diskutera omständigheterna 

kring dödsfallet (Gavaghan & Carroll, 2002).  

 

Vårdmiljöns betydelse såsom anhörigas behov av ett bekvämt rum, tillgång till telefon, 

avskildhet, och egen toalett har skildrats av ett flertal studier (Bartels & Faber-Langendoen, 

2001; Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004; Yin King Lee & Lau, 2003).   

 

På sjukhuset hade mödrarna behov att få information om barnets död. Sättet att få 

informationen på var viktigt, den skulle vara realistisk, sanningsenlig och noggrann då det 

upplevdes av mödrarna att både tillräcklig och otillräcklig information gavs. Något som 

upplevdes negativt var att informationen skilde sig från personal till personal. En grundlig 

information om döden och sorgen var ett behov ifrån anhöriga, att få ytliga svar var inte 

tillräckligt (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; 

Papadatou et al. 1996). 

 

Ett flertal studier belyser vilka behov som mödrar till ett avlidet barn givit utryck för. Mödrar 

hade olika önskemål och förväntningar på professionell personal. Mödrarna ville ha råd om 

praktiska problem, information om krisgrupper och ärlighet från sjuksköterskorna om barnets 

död var väldigt uppskattat hos mödrar. Bästa sättet för mödrarna att hantera sorgen var att 

prata om det döda barnet, att få stöd från stödgrupper och/eller från andra personer med 

liknande erfarenheter. Kontakt från sjukhuset ansågs viktigt efter barnets död för att kunna 

diskutera och få praktiska råd. Mödrar som uppvisade förtvivlan berättade att vänner som stod 

dem nära var i huvudsak de som hjälpte dem mest med sorgearbetet. Att prata med 

utomstående som inte själva hade erfarenhet av att ha mist ett barn kändes inte alltid naturligt. 

Många tyckte att det var en familjeangelägenhet och ville diskutera barnets död på sitt vis. 
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Förlusten av ett barn var lättare att diskutera med andra mödrar som också förlorat ett barn 

(Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; Papadatou et al. 

1996). 

 

Efter ett dödsfall av ett barn var orken att stötta varandra inom familjen nedsatt. Många fick 

hjälp av någon nära vän eller av professionell hjälp. En del familjer som var i behov av stöd 

hade inte mod att söka hjälp (Kaunonen et al. 2000).  Familjer som inte hade så stort socialt 

nätverk hade ett behov av extra stöd och hjälp från sjuksköterskor, präster och kuratorer 

(Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002). Stöd från maken var det mest betydelsefulla även om 

barnets död var jobbigt för förhållandet. Oftast gjorde upplevelsen av barnets död att 

föräldrarna kom varandra nära, men för en del par så ledde det till att makarna gled ifrån 

varandra. Föräldrar sörjde olika och det var viktigt för makarna att vara tillsammans veckorna 

efter dödsfallet (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; 

Papadatou et al. 1996; Rashotte et al. 1997). 

 

Åtgärder som sjuksköterskor vidtog 

Det framkom att många sjuksköterskor inte tyckte att de hade tillräckligt med kompetens för 

att möta anhörigas behov efter ett plötsligt dödsfall. Sjuksköterskor önskade att få hjälp av 

kurator vid meddelande av känsloladdad eller obehaglig information. Sjuksköterskor borde få 

vägledning för hur de skall bemöta och ge stöd till patientens anhöriga (Flam, 1999; 

Hallgrimsdottir, 2000; Socorro, Tolson & Fleming, 2001).  

 

Genom att bara ge information till anhöriga uppnådde sjuksköterskor inte den närhet och det 

förtroende som behövdes för att anhöriga skulle känna sig sedda och vara nöjd med stödet. 

Det behövdes både emotionellt och psykologiskt stöd av sjuksköterskorna för att anhöriga 

skulle känna sig sedda samt vara nöjda med stödet. Informationen var avgörande för ett lyckat 

krisomhändertagande (Redley et al. 2003). 

 

Hur dödsbeskedet framfördes av sjukvårdspersonal till anhöriga hade stor betydelse eftersom 

anhöriga kom att minnas detta under en lång tid framöver. Detta hade även betydelse för hur 

anhöriga kom att sörja och vilka frågor de vågade ställa till sjuksköterskor. Tye (1993) visade 

att det oftast var läkarna som framförde dödsbesked till anhöriga och läkarna var väldigt 

dåliga på detta. Det vore därför bättre att sjuksköterskor som hade haft mest kontakt med 

anhöriga framförde dödsbeskedet eftersom anhöriga kände mer förtroende för dessa 
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sjuksköterskor . Det var viktigt att reagera snabbt på anhörigas behov under chockfasen, detta 

kunde minska den negativa effekt av stress som lätt kunde uppstå. För att möta anhörigas 

behov på intensivvårdsavdelningen måste behovet identifieras exakt och omgående. Läkarna 

gav anhöriga specifik information och sjuksköterskor gav dem allmän information (Yin King 

Lee & Lau, 2003).     

 

Flera studier betonade att sjuksköterskor bör vara fysiskt och känslomässigt nära anhöriga. 

Detta gör anhöriga lugnare och hjälper till att förstå allvarligheten i situationen (Bartels & 

Faber-Langendoen, 2001; Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004; Yin King Lee & Lau, 

2003). Sjuksköterskor hade förmåga att förbereda, skapa bekvämlighet och byggde upp ett 

förtroende till anhöriga. Dessutom skulle de ansvara för att stödja och vara nära anhöriga om 

de hade frågor om dödsfallet. Emellertid kunde det vara svårt att stötta och påverka anhöriga i 

sådant kritiskt läge men om sjuksköterskor ägnade minst fem minuter till anhöriga uppnåddes 

en bättre kontakt. Sjuksköterskor visade empati och lyssnade på anhöriga. Ett bra förhållande 

mellan sjuksköterskor och anhöriga gjorde det lättare att ge anhöriga stöd och omtanke. När 

ett förtroende var uppbyggt hade även sjuksköterskor lättare att visa sina känslor. 

Sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att kunna visa sina känslor istället för att ha ett stelt 

ansiktsuttryck och framhävde att det var deras arbetsuppgift att informera anhöriga som 

önskade information och att samtala med anhöriga individuellt. Detta gjorde att anhöriga hade 

lättare att prata om emotionella eller andliga behov (Söderström, Benzein & Saveman, 2003). 

 

Sjuksköterskors sätt att närma sig anhöriga baserades på hur anhöriga betedde sig och 

reagerade i chockfasen. Att tidigt bedöma vilket stöd anhöriga var i behov av var viktigt. Fick 

anhöriga stödet och behoven tillgodosedda snabbt, kunde detta underlätta för att återfå 

välbefinnandet som anhöriga hade innan dödsfallet. Tillgång till experthjälp i form av präst, 

kurator eller annan stödperson inom sjukhuset måste kunna förmedlas om så efterfrågas. 

Sjuksköterskor bör vara kompetenta i krisledning och terapeutisk kommunikation för att 

kunna hjälpa anhöriga med deras behov och stöd. Detta inkluderar att vara en aktiv lyssnare 

och svara på anhörigas funderingar på ett begripligt sätt med så lite medicinska termer som 

möjligt. I anhörigrum på sjukhus bör miljön vara sådan att oväsen minskas, att det är rätt 

belysning, behaglig temperatur, att det finns avskildhet samt tid för att stötta anhöriga. 

Sjuksköterskor förväntades vara med anhöriga inne i rummet hos den avlidne närstående 

(Gavaghan & Carroll, 2002). 
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Flam (1999) skrev i sin studie om samtalets betydelse för anhöriga, att sjuksköterskor lugnt 

berättade för dem vad som inträffat. Informationen skulle vara fri från medicinska termer och 

gärna skriftlig för att anhöriga inte skulle känna sig otillfredsställda. Den skulle innehålla 

praktisk information som till exempel vart de kunde vända sig för att se den avlidne en sista 

gång. Telefonnummer till begravningsbyråer som fanns i närheten skulle också ingå i 

informationen. 

När det gällde barn som avlidit var det viktigt att visa empati och tillgodose föräldrarnas 

behov samt att låta dem se och hålla det döda barnet. Sjuksköterskor gav emotionellt stöd 

genom att vara närvarande, lyssna, beröra eller krama föräldrarna. Sjuksköterskor informerade 

föräldrarna om orsaken till dödsfallet, sorgearbetets olika faser, praktiska frågor runt omkring 

obduktionen och begravningen. Vidare gavs information om vart de kunde vända sig för att få 

stöd och konsultation om det behövdes. Det var vanligt att ge skriftlig information som i 

detalj beskrev vad föräldrarna borde tänka på efter att deras barn avlidit. Föräldrarna blev 

erbjudna professionell hjälp om de ansåg sig behöva det. Det var många föräldrar som inte 

visste vilken hjälp som gick att få (Kaunonen et al. 2000; Papadatou et al. 1996). 

Sjuksköterskor som pratade och hade kontakt med föräldrarna skulle vara erfarna att ge 

information. Det var ett problem om sjuksköterskor bara såg föräldrarna som patienter och 

ignorerade dem i deras sorg och förtvivlan. Sjuksköterskor skulle inte säga att de visste hur 

föräldrarna kände, eftersom ingen kunde veta hur föräldrarnas liv kom att förändras efter 

dödsfallet. Sjuksköterskor skulle undvika att använda olika termer när de pratade med 

föräldrarna för det kunde misstolkas. Det var viktigt att sjuksköterskor gav sig tid att prata 

med föräldrarna och tid för att ställa frågor om det var något de undrade över. Föräldrarna 

behövde tid att smälta den information de hade fått. Detta borde sjuksköterskor tänka på när 

de gav information som var traumatisk. Ett sätt var att ge den information som var mest 

nödvändig för tillfället. När föräldrarna kände sig redo för mer information kom de ofta själva 

med frågor. Frågorna föräldrarna ställde hade de valt själva och kunde på det sättet styra 

informationen och få så mycket information som orkades med just då. Sjuksköterskor skulle 

finnas tillhands om föräldrarna ville fråga om något. När sjuksköterskor gav ett traumatiskt 

besked skulle det göras på ett vänligt sätt, i en trevlig miljö och föräldrarna skulle erbjudas 

professionell hjälp (Rashotte et al. 1997).  
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Flera studier visade att när sjuksköterskor kontaktade anhöriga någon vecka efter dödsfallet 

upplevdes detta som positivt av anhöriga, då de kände att sjuksköterskor visade empati 

(Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; Papadatou et al. 

1996; Rashotte et al.1997; Warren, 2002).  

 

 

 

DISKUSSION 

 
Sammanfattning av huvudresultaten 

Det framkommer i resultatet att anhöriga känner stort behov av närhet, kommunikation, stöd 

och komfort. Anhöriga ville ha sanningsenlig och noggrann information om närståendes död 

(Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004; Redley et al. 2003; Yin King Lee & Lau, 

2003). Genom att ge information, vara närvarande, lyssna eller krama anhöriga bidrog det till 

emotionellt stöd från sjuksköterskor till anhöriga (Kaunonen et al. 2000; Papadatou et al. 

1996). Många sjuksköterskor upplevde att det var svårt att bemöta anhöriga vid plötsliga 

dödsfall. Trots detta upplevde anhöriga att sjuksköterskor hade medkänsla och kunskap om 

den svåra krisen som drabbat dem (Flam, 1999; Hallgrimsdottir, 2000; Socorro et al. 2001). 

 

Resultatdiskussion 

Den första aspekten handlar om miljöns betydelse. Det framkommer att anhöriga hade stora 

behov av att sjuksköterskor skulle finnas tillgängliga för anhöriga om de hade ett behov att 

fråga om något. Anhöriga ville ha tillgång till ett bekvämt rum där de fick vara ostörda och 

sjuksköterskor kunde ge information utan att bli störda. På rummet var det bra om det fanns 

egen toalett, tillgång till telefon och bekväma stolar eller fåtöljer (Bartels & Faber-

Langendoen, 2001; Gavaghan & Carroll, 2002; Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004; 

Redley, LeVasseur et al. 2003; Yin King Lee & Lau, 2003). Uppsatsförfattarna menar att för 

att anhöriga ska kunna känna att de kan visa sina känslor utan att andra anhöriga tittar på dem 

med nyfikna blickar är det bra med ett enskilt rum. Det är också bra om sjuksköterskor ställer 

in kaffe, saft, smörgås eller mat så det finns en möjlighet för anhöriga att äta och dricka utan 

att gå till matsalen.     
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Anhörigas behov var främst att få uppriktiga svar. Sjuksköterskor kunde förhindra att 

anhörigas fantasi om vad som hade hänt tog överhand genom att ge sanningsenlig information 

(Hallgrimsdottir, 2000; Hallgrimsdottir, 2004; Yin King Lee & Lau, 2003).  

Uppsatsförfattarna menar att om inte sanningsenlig information ges, känner inte anhöriga 

förtroende för sjuksköterskor. Även om det är obehaglig information som ges är detta bättre 

än att dölja sanningen. 

 

Ett behov anhöriga hade var att kunna få säga farväl till sin närstående i direkt anslutning till 

dödsfallet. När anhöriga fick se den avlidne var det lättare att förstå vad som inträffat (Li et al. 

2002). Uppsatsförfattarna förmodar att om anhöriga inte får se den avlidne kan anhöriga ha 

svårt att förstå vad som skett. Anhöriga har lättare att börja bearbeta krisen när de har sett sin 

närstående som avlidit. Om närstående har varit med om en olycka och kroppen är svårt 

sargad är det ändå betydelsefullt för anhöriga att få se den närstående. De kroppsdelar som är 

svårt sargade behöver inte visas utan det kan räcka med bara en hand. Anhöriga bör ges 

möjlighet att se någon kroppsdel av sin närstående om så önskas. 

 

Om information gavs till anhöriga utanför sjukhuset angående dödsbeskedet till exempel i 

hemmet av en polis. Visade studier att anhöriga inte fick tillräckligt med information och 

visste inte vart de kunde vända sig för att få svar på sina frågor. Två månader efter dödsfallet 

fanns det fortfarande frågor obesvarade. Anhöriga tyckte ofta att de fick för lite information 

om dödsfallet. Även om anhöriga hade fått information kunde deras chockreaktion göra att 

informationen missuppfattades (Merlevede et al. 2004). Uppsatsförfattarna tror att om 

informationen ges successivt och upprepade gånger har anhöriga lättare att förstå 

informationen. Viktigt är att sjuksköterskor förvissar sig om att anhöriga har förstått 

informationen. Att lämna telefonnummer till anhöriga om vart de kan vända sig om de har 

frågor om dödsfallet tycker uppsatsförfattarna att alltid borde göras. 

 

Anhöriga hade behov av skriftlig information eftersom det var svårt att ta till sig muntlig 

information när de var i chockfasen (Flam, 1999; Li et al. 2002). Skriftlig information är en 

bra åtgärd tycker uppsatsförfattarna eftersom det kan underlätta för anhöriga. Med tanke på att 

många anhöriga har svårigheter att hantera vardagen efter dödsfallet kan det vara en hjälp att 

få konkreta råd skriftligt. När sjuksköterskor informerar anhöriga i chockfasen glömmer 

anhöriga ofta vad som sades på grund av att de tagit emot mycket information om traumat på 

kort tid. Det är betydelsefullt för anhöriga att kunna gå tillbaka till den skriftliga 
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informationen när de glömt vad som sades. Ofta kanske anhöriga måste få samma information 

flera gånger innan de kommer ihåg vad de läst eller hört.  

 
Mödrar hade behov av att få råd om praktiska saker som till exempel vilken begravningsbyrå 

de kunde vända sig till. Information om krisgrupper var också ett behov som mödrarna hade. 

Om sjuksköterskor kontaktade föräldrarna efter dödsfallet var detta uppskattat. Många mödrar 

tyckte det var lättare att prata med andra mödrar som själva mist ett barn (Laakso & 

Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; Papadatou et al. 1996). Även i 

studierna av Rashotte et al. (1997) och Warren (2002) framkom det att kontakt från 

sjuksköterskor någon vecka efter dödsfallet var uppskattat hos anhöriga. Uppsatsförfattarna 

anser att genom att ta kontakt med anhöriga en tid efter dödsfallet visar sjuksköterskor empati 

och omsorg. Anhöriga kan ha många frågor som de vill ha besvarade och förhoppningsvis kan 

sjuksköterskor svara på frågorna. Vid hembesök eller telefonkontakt kan sjuksköterskor 

upptäcka om anhöriga behöver ytterligare professionell hjälp.  

 

Vid plötsliga dödsfall där familjen inte hade så många anhöriga runt sig kunde det behövas 

extra stöd i form av sjuksköterskor, präster och kuratorer (Gavaghan & Carroll, 2002; Laakso 

& Paunonen-Ilmonen, 2002). Uppsatsförfattarna tycker att det är viktigt att det är kontinuitet i 

vårdarbetet så att det att samma sjuksköterskor som varit med från början stöttar anhöriga 

genom hela sjukhusvistelsen. Anhöriga borde ges möjlighet att träffa och prata med samma 

sjuksköterskor efter några dagar eller veckor om de vill. Har präst eller kurator varit 

inblandade bör det också vara samma personer som tidigare. Det är viktigt att anhöriga får 

träffa samma personal som varit med från första kontakten. Av egna erfarenheter vet 

författarna att det förekommer att sjuksköterskor stannar kvar efter sitt arbetspass för att stötta 

anhöriga.  

 

Det viktigaste stödet tyckte mödrarna att de fick från maken när deras barn plötsligt avled. 

Efter dödsfallet kunde makarna komma varandra närmare men även motsatsen att de gled i 

från varandra förekom. Veckorna efter dödsfallet var det viktigt att makarna fick vara 

tillsammans (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2001; Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002; 

Papadatou et al. 1996; Rashotte et al. 1997). Uppsatsförfattarna har pratat med föräldrar vara 

barn har avlidit och kommer fram till att en sjukskrivning kan vara motiverad för båda 

föräldrarna för att få vara tillsammans och stötta varandra. Om föräldrarna inte diskuterar vad 

som hänt är det förmodligen lätt att föräldrarna anklagar varandra för barnets död. Om 
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föräldrarna pratat igenom dödsfallet flera gånger diskuteras inte dödsfallet så ingående 

framöver. När föräldrarna stöttar varandra kanske de inte säger så mycket utan bara håller om 

varandra eller tar en promenad. Föräldrarna kanske behöver prata om barnets död med någon 

annan anhörig. Om ena föräldern ser att den andre är ledsen och har ett behov att prata om 

barnets död kan det vara bra att prata med en annan anhörig.   

 

När ett barn plötsligt avlider var det viktigt att sjuksköterskor uppmanar föräldrarna att se och 

hålla det döda barnet. Sjuksköterskor skulle finnas tillhands för föräldrarna för att stödja och 

hjälpa till med praktiska saker som till exempel vart de kunde vända sig angående 

begravningen. Skriftlig information om vad föräldrarna skulle tänka på efter dödsfallet 

lämnades ut av sjuksköterskor (Kaunonen et al. 2000; Papadatou et al.1996). 

Uppsatsförfattarna tror att om inte föräldrarna ser och håller barnet blir det svårare att 

bearbeta sorgen. Innan föräldrarna går in och ser det döda barnet är det viktigt att 

sjuksköterskor berättar för föräldrarna hur barnet och rummet ser ut. Att fotografera det döda 

barnet tror författarna kan vara bra för föräldrarna. Föräldrarna kan ta fram korten i framtiden 

när de känner att de orkar titta. Vill inte föräldrarna ha med sig korten hem direkt så kan 

korten arkiveras i journalen. Då finns möjligheten kvar att få kort på det döda barnet i 

framtiden om föräldrarna önskar.  

 

Sjuksköterskor känner ett obehag inför att möta anhöriga vid plötsliga dödsfall. Detta på 

grund av att det saknas utbildning i bemötande av anhöriga vid plötsliga dödsfall (Flam, 1999; 

Hallgrimsdottir, 2000; Socorro et al. 2001). Uppsatsförfattarna tycker att det är svårt att 

bemöta anhöriga vid plötsliga dödsfall, vilket även framkommer i resultatet att sjuksköterskor 

också tycker. Författarna tycker att en grundutbildning i detta ämne borde ges på varje 

arbetsplats där personalen kan komma i kontakt med plötsliga dödsfall. Detta för att anhöriga 

ska få det stöd de behöver. Saknas kompetensen om hur anhöriga ska bemötas vid plötsliga 

dödsfall kan sjuksköterskor bli osäkra och dra sig undan vilket kan resultera i att anhöriga inte 

får det stöd och den hjälp de behöver.  
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Slutsats 

Som slutsats i denna studie har författarna kommit fram till att anhöriga vill ha sanningsenlig 

information och att miljön runt anhöriga har stor betydelse. Sjuksköterskor ska vara finnas 

tillhands för anhöriga så att de kan få emotionellt stöd. Det var viktigt hur dödsbeskedet 

framfördes till anhöriga. Att ha möjlighet att se den avlidne och få en sista chans att säga 

farväl var betydelsefullt för anhöriga.    

 

 

Metoddiskussion  

För att resultatet skulle bli mer lättöverskådligt använde författarna sig av frågeställningarna 

som omformulerades till underrubriker. Det fanns inte så många artiklar i detta ämne som var 

relevant till syftet och frågeställningarna. Författarna begränsade sig fört med årtalen 1997-

2007. Sedan hittades en artikel via en manuell sökning från 1993 som inkluderades i studien, 

därav blev begränsningen av årtalen 1993-2007. En litteraturstudie togs med eftersom 

författarna ansåg att artikeln besvarade syfte och frågeställningar. Författarna har insett att om 

de inte hade begränsat sig till plötsliga dödsfall utan även tagit med om kritiskt sjuka och 

döende hade det funnits fler artiklar att välja på. Författarna valde att läsa många titlar på 

artiklarna för att inte gå miste om artiklar som kunde passa syfte och frågeställningar. Artiklar 

söktes i ELIN, Blackwell/Synergy, PubMed och EBSCO. Dessa databaser har författarna 

tidigare använt sig av vilket underlättade sökningen. Hade andra databaser använts kanske det 

hade resulterat i fler funna artiklar. Tiden till förfogande för studien var inte tillräckligt för att 

lära sig att söka på nya databaser. Om ingen begränsning av årtal gjorts hade troligtvis ett 

större antal av artiklar framkommit vilket hade kunnat ge ett annat resultat. Köpta artiklar 

kunde också ha påverkat resultatet. Kvalitetsbedömning genomfördes med hjälp av 

modifierade granskningsmallar. Författarna har förhållit sig objektiva och sanningsenliga till 

översättning och granskning av artiklarna. Eftersom författarna har svenska som modersmål 

och artiklarna var på engelska samt att författarna aldrig tidigare granskat och poängsatt 

engelska artiklar kan artiklarna ha fått missvisande poäng. Författarna delade på funna artiklar 

och dessa översattes på varsitt håll. Hade båda författarna läst och granskat alla artiklar kunde 

detta ha bidragit till en säkrare tolkning och kvalitetsgranskning.  
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Förslag till vidare forskning 

Författarna till denna studie tycker det vore intressant med vidare forskning av anhörigas 

behov vid plötsliga dödsfall Syftet med denna studie är att utforska om det finns någon 

skillnad i anhörigas behov, när de får meddelandet om plötsligt dödsfall på sjukhus eller i 

hemmet. Med tanke på vad som framkom i resultatet när anhöriga fick dödsbeskedet utanför 

sjukhuset, vore det intressant att undersöka vilka behov som uttrycks och/eller om de hade ett 

större behov av stöd än anhöriga som fick dödsbeskedet på sjukhuset. Viktigt att ”fånga upp” 

denna grupp av anhöriga och kartlägga om behoven är annorlunda, så att även de får sina 

behov tillgodosedda. Lämplig design för studien skulle vara kvalitativ med djupintervju som 

metod. Genom att tillgodose anhörigas behov i ett tidigt skede kanske långtidssjukskrivning 

undviks och samhället sparar pengar. 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING Bilaga I 
 
Kvantitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    
 
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
                                    0-16            17-22         23-29 
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GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts. Bilaga II 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
Maxpoäng: 25 
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
                                    0-14             15-19        20-25 
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