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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Att förlora en anhörig är något som är väldigt traumatiskt och 

omtumlande. Reaktioner på krisen brukar visa sig enligt olika faser, dessa är 

chockfasen, reaktionsfasen, bearbetning- och reperationsfasen samt 

nyorienteringsfasen. Det är viktigt att kommunikationen är ärlig och ska alltid vara 

hjälpande för patienten eller anhöriga.  

Syfte: Syftet med den här studien är att sammanställa befintliga vetenskapliga 

artiklar för att belysa situationen för anhöriga och personal vid plötsligt dödsfall. 

Metod: En litteraturstudie gjordes som baserades på 13st vetenskapliga artiklar. 

Litteratursökningen gjordes med hjälp av databaserna CINAHL och PubMed.  

Resultat: Resultatet av studien visade på att anhöriga behövde olika stöd i olika 

stadier och att informationen gavs på ett så rakt och ärligt sätt. Personalen upplevde 

att utbildning var viktigt för hantering av omhändertagande och att de sökte stöd och 

kunskap hos mer erfarna kollegor. 

Slutsats: Informationen om dödsorsaken till de anhöriga var mycket viktig och att 

personalen var öppna och ärliga. Anhöriga uppskattade att personalen fanns 

tillgängliga. Att som sjuksköterska ha tillräcklig utbildning gör att självförtroende 

ökar och hanteringen av svåra situationer underlättas samt kunskapen hjälper att 

kunna stödja anhöriga bättre. 

 
Nyckelord: Anhöriga, kommunikation, plötslig död, sjuksköterska och stöd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Background: Losing a loved one is something that is very traumatic and 

bewildering. Reactions to the crisis usually appear under different phases, these are 

the shock phase, reaction phase, processing- and repair phase and reorientation 

phase. It is important that communication is honest and that it always will be 

helping for the patient or the relatives. 

Purpose: The purpose of this study is to compile existing research articles to 

highlight the situation of family members and staff of sudden death. 

Method: A literature review conceders on 13 scientific articles. The literature 

search conceders the databases CINAHL and PubMed. 

Results: The results of the study showed that relatives needed different support at 

different stages and that the information is given in such a straight and honest way 

as possible. Staff felt that education was important for the management of care and 

that they sought the support and expertise of more experienced colleagues. 

Conclusion: The information about the cause of death to the families was very 

important and that the staff were open and honest. Relatives appreciated that the 

staff were available. Nurses that have sufficient training increases self-confidence 

enables the handling of difficult situations and knowledge will help to support 

families better. 

 

Keywords: Communication, family, nurses, sudden death and support. 
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INLEDNING 

 

Att förlora någon som står en nära är något som är väldigt traumatiskt för de flesta 

av oss, när det händer plötsligt och oväntad kan det vara mer traumatiskt och 

omskakande. Enligt Malmqvist (u.å) så definieras plötslig död när döden sker utan 

förvarning. Plötslig död innebär att en person avlider av ett olycksfall eller en 

sjukdom utan tidigare symtom eller att symtomen varit mycket korta. 

 

Som blivande sjuksköterskor känner vi att det är intressant att veta hur vi ska få en 

fördjupad förståelse i att bemöta anhöriga i samband med ett oväntat dödsfall. 

Detta då vi känner att vi inte fått tillräcklig kunskap om detta i vår utbildning. Våra 

förhoppningar med denna studie är att få bredare kunskaper inom detta område 

och på så sätt kunna vara ett bra stöd för anhöriga och ge dem den omvårdnad som 

de behöver.   

 

   

BAKGRUND 

 

Plötsliga dödsfall 

 

Enligt Socialstyrelsens (2015) sammanställning av dödsfall i Sverige 2014 var det 

totalt 89 062 personer som avled. I rapporten framgår det inte vilka dödsfall som 

var plötsliga, men vissa orsaker är alltid oväntade så som yttre orsaker till sjukdom 

och död, olycksfall, mord, dråp och annat övergrepp av annan person och 

skadehändelse med oklar avsikt. Av dessa orsaker dog totalt 4384 personer år 

2014. Det framgår ur rapporten att cirkulationssjukdomar var de vanligaste, 

omkring 35 procent, orsakerna till dödsfall och på andra plats kommer 

tumörsjukdomar, omkring 25 procent (a.a.).  

 

Kock-Redfors (2002) tar upp att det skett en stor förändring i döendet från att ha 

inträffat i hemmet till att det nu oftare sker på sjukhus. De anhöriga har gått från 
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att vara de centrala i vårdandet till att nu vara passiva åskådare.  Ett oväntat 

dödsfall kan leda till att de närstående reagerar kraftigare på dödsfallet och mer 

stöd kan behövas. Det kan då som sjuksköterska vara svårt att hantera detta och 

veta hur bemötande ska ske. När dödsfallet sker plötsligt finns heller ingen tid för 

att förbereda sig mentalt och heller ingen tid till att ta farväl av den avlidne (a.a.). 

 

Plötslig död är något som gör sorgen och förlusten så mycket mer komplex och 

svårhanterlig. Förlusten gör att det blir så mycket svårare att sörja än vid andra mer 

förväntade dödsfall (Worden, 2006). Några problem som kan dyka upp är att de 

anhöriga lägger skulden på sig själva eller att de lägger skulden på det som hänt på 

personalen. Detta kan vara svårt att möta som personal det gäller att kunna hantera 

sina egna känslor i sådana situationer (a.a.).  

 

I samband med ett dödsfall bör ett dödsbesked ges till de anhöriga samt en orsak 

till dödsfallet.  Men olika omständigheter kan göra att beskedet inte kan tas emot 

av de anhöriga och det kan då behövas ges när de anhöriga är mer mottagliga. 

Anhöriga bör få information om vem de ska kontakta, detta enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSLF-FS 2015:15), 8 §. Thulesius (2014) beskriver att det är 

verksamhetschefens ansvar att lokala riktlinjer finns på avdelningen för hur 

omhändertagandet av den döde går till vid ett plötsligt dödsfall.  

 

Krisreaktioner 

Cullberg (2006) beskriver hur ”många vittnar om att krisreaktioner uppvisar en 

förvånansvärd enhetlighet i förloppet, oavsett vad som utlöst dem” (s.142). De 

vanligaste faserna som gås igenom vid en traumatisk kris är: 

Chockfasen- i denna fas kan variera i längd från några sekunder till flera dygn. Här 

kan personen inte hantera verkligheten utan håller den ifrån sig, de kan inte ta in 

eller bearbeta det som skett. Det kan vara svårt att komma ihåg vad som sagts eller 

gjorts. 

Reaktionsfasen- i denna börjar personerna att öppna upp sig för verkligheten och 
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förstå det som skett. Här kan personalen börja se att den anhöriga försöker finna en 

mening och söker svar på frågor.  

Bearbetningsfasen- i denna fas är som mest utmärkande ett halvt till ett år efter 

traumat. Här kan den anhöriga börja se och planera framtiden istället för att vara 

fast i det trauma som skett.  

Nyorienteringsfasen- denna fas har inget direkt slut utan här har personen kommit 

på ett sätt att leva med det som skett, händelsen finns alltid kvar som ett ärr. Att 

kunna gå vidare med livet kräver vanligtvis att den anhöriga försonats med det 

som skett (Cullberg, 2006). 

 

Dessa faser kan sammanfattas med ”en kris blir så ett stycke av livet och inte något 

som ska glömmas bort och avkapslas. Många upplever också efteråt att händelsen 

får nya betydelser under kommande livsperioder” (Cullberg, 2006, s.154). 

Cullberg (2006) beskriver att en reaktion på en förlust kan utrycka sig på olika sätt 

det kan bero på hur nära man stått den avlidne. Sorgen kan yttra sig fysiskt och kan 

i vissa fall leda till somatiska sjukdomar. 

 

Sorgens reaktioner 

Vid en förlust av något slag så är sorgen en normal reaktion på detta. Hur det 

upplevs är individuellt men vid ett dödsfall är reaktionen ofta kraftigare och mer 

smärtsamma. Vanliga reaktioner på sorg är en känsla av bedövning, 

humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, oregelbunden sömn, förändrade 

matvanor och energiförlust (Svenska institutet för sorgebearbetning, 2016).  

 

För att veta hur en människa som sörjer vill bli bemött är det viktigt att förstå mer 

om sorgen vid en förlust och hur den ter sig. Worden (2006) förklarar hur det i en 

normal sorg finns olika stadier. De är till exempel nedstämdhet, vrede och 

skuldkänslor eller självförebråelser. Vreden kan ses som den mest ”farliga” 

känslan då den kan vändas inåt mot personen själv eller utåt mot andra personer 

eller sjukvårdspersonal (a.a.).  
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Sjuksköterskans ansvar 

 

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudområde och det centrala i yrket. 

Professionens övergripande mål är att uppnå hälsa, lindra symtom och upplevelse 

av ohälsa. Detta ska uppnås genom att alltid ha personens individuella upplevelser 

i fokus. Omvårdnadsarbetet i sig ska utgå från att sjuksköterskan har ett 

helhetsperspektiv och detta innebär att fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 

andliga behov tillgodoses detta enligt Svensksjuksköterskeförening (SSF, 2010).  

 

I ”värdegrund för omvårdnad” (SSF, 2010) beskrivs att omvårdnad är något som 

bedrivs på personnivå och vanligtvis innehåller en relationsaspekt och en 

sakaspekt. Omvårdnaden till patienten kan bestå av stöd, vägledning eller aktiv 

hjälp med något, detta är en sakaspekt. Relationsaspekten är bemötandet till 

patienten och ska alltid utgå från patientens önskemål. En sjuksköterska ska alltid 

verka för att omvårdnadsrelationen med patienter eller anhöriga blir så god som 

möjligt och att de känner sig delaktiga, känner trygghet och upplever respekt.  

 

I vården är patienten i beroendeställning och vårdaren har kontroll över inte bara 

det fysiska utan även också över patienten och dennes eget bestämmande och 

förståelse över sin kropp eller situationen. Sjuksköterskan bör ha goda kunskaper i 

de praktiska färdigheterna och ha de teoretiska färdigheter som krävs för att 

patienten ska uppnå god hälsa. 

 

I högskoleförordningen (1993:100) beskrivs examensmålen för sjuksköterska som 

tar upp att sjuksköterskan ska använda sig av ett professionellt förhållningssätt 

gentemot patienter och deras närstående och ha en helhetssyn på människan för att 

kunna göra relevanta och evidensbaserade åtgärder.       
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Relationen i vården enligt Joyce Travelbee 

 

”The purpose of nursing is to assist an individual, family or community to prevent 

or cope with the experience of illness and suffering and, if necessary, to find 

meaning in these experiences” (Travelbee, 1971, s.16). Detta betyder att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienter eller familjer att hantera sjukdomen och 

lidandet och det är nödvändigt för att hitta en mening i detta.  

 

Travelbee beskriver betydelsen med att etablera en relation för god omvårdnad och 

att allt sjuksköterskan gör bidrar till att uppnå detta syfte. Ett mått på 

sjuksköterskans kompetens är i vilken omfattning detta mål uppnås. Hon beskriver 

vidare att för att kunna skapa en relation mellan sjuksköterskan och patienten 

måste människorna bakom rollerna identifieras. Det är när människan bakom 

patienten eller sjuksköterskan uppfattas som en relation kan skapas.  

 

Relationen mellan sjuksköterskan och patienten är inget som ”bara händer”. Denna 

byggs upp varje gång sjuksköterskan interagerar med patienten, vilket gör att 

sjuksköterskan måste veta vad hon gör, tänker, känner och upplever i alla 

situationer. Sjuksköterskan måste vara fullt medveten om vilket budskap som 

förmedlas samt använda sig av den tillgänglig kunskap som finns (Travelbee, 

1971).  

 

Kommunikation 

Ordet kommunikation härstammar från latinets communicare, vilket betyder att 

göra något gemensamt eller att göra någon annan delaktig i. Att kommunicera är 

något som alla människor gjort sedan från födelsen, detta är något som sker med 

både ljud och rörelse (Eide & Eide, 2006). Travelbee (1971) tar upp vikten av att 

ha en god kommunikation och relationen mellan sjuksköterskan och 

patient/anhörig. Hon beskriver att kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

den hon vårdar finns i varje möte dem emellan, vare sig de talar eller är tysta. För 
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en sjuksköterska så är kommunikationen viktigt för att kunna ge en bra och säker 

vård och är en av hörnstenarna i vårdrelationen (Sheldon, Barrett & Ellington, 

2006).  

 

Verbal kommunikation- definieras som ord antingen skrivna eller i tal. 

Ickeverbal kommunikation- innebär att kommunikationen förmedlas på andra sätt 

än med ord, tecken och signaler tillexempel med ansiktsuttryck (Eide & Eide, 

2006; Travelbee, 1971). Travelbee (1971) inkluderar även här olika ljud som gråt, 

jämrande och skrikande. 

 

I mellanmänskliga relationer signalerar vi verbalt och ickeverbalt på många nivåer 

och med olika styrka- rationellt och emotionellt, direkt och indirekt, distanserat 

och empatiskt, kontrollerat och spontant, medvetet och omedvetet. Som exemplet 

visar spelar det ickeverbala ofta en viktig roll som det verbala i kontakten mellan 

människor. (Eide & Eide, 2006, s.14). 

 

Professionell kommunikation 

Att ha en god kommunikation med anhöriga är viktigt i alla lägen. Men som Eide 

och Eide (2009) beskriver så är det skillnad på professionell kommunikation och 

kommunikation i det dagliga livet. Att utveckla den professionella 

kommunikationen som sjuksköterskor är något som är viktigt för att kunna möta 

anhöriga och patienter i olika krissituationer.  

 

Det som utmärker en professionell kommunikation är att den alltid ska vara 

hjälpande för patienter eller anhöriga och att den ska vara yrkesmässigt välgrundad 

(a.a.). Eide och Eide (2009) beskriver vidare att omvårdnadsrelaterade 

kommunikationen bör vara hjälpande för att skapa respekt, trygghet och tillit 

mellan personal och patient/anhörig. Detta för att underlätta för patienter och 

anhöriga att lösa problem och klara av svåra situationer på ett så bra sätt som 

möjligt.   



 

7 
 

McCarthy (2014) tar upp i sitt arbete vad som av patienter upplevs som god 

kommunikation från omvårdnadspersonal. Det hon tar upp är att den ska vara 

personcentrerad, känslosam och empatisk. Det ska lämnas rum för patienten att 

ställa frågor och uttrycka sina känslor. Frågorna som patienten ställer ska besvaras 

ärligt och på ett plan som patienten förstår.  

 

Travelbee (1971) beskriver att alla sjuksköterskor kommunicerar. Det ickeverbala 

och hur kroppen kommunicerar är inte något som alla är medvetna om. I dessa 

situationer kan det verbala och ickeverbala sända ut olika signaler. Det är därför 

viktigt att som sjuksköterska att vara medveten om sitt ickeverbala sätt att 

kommunicera.  

 

Omvårdnadsorienterad kommunikation ska enligt ICN:s etiska kod (2014) ”att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt lindra lindande”. Hur 

anhöriga uppfattar informationen som ges av personal beskriver Wong, 

Liamputtong, Koch och Rawson (2014). Talar personalen för snabbt eller uttrycker 

sig oförskämt så upplevs informationen inte stöttande. När kommunikationen är 

dålig så kan det leda till många konsekvenser, något som Jack et al. (2013) tar upp 

i sin studie. De uppmärksammar konsekvenser som ökade vårdkostnader, 

försämrad diagnossättande och ökad klagomål från patienter.  

 

PROBLEMFORMULERING 

God kommunikation till patienter och anhöriga är väldigt viktigt. Det framkommer 

i tidigare forskning att brister i kommunikation hos omvårdnadspersonal leder till 

anhöriga har svårare att ta emot hjälp från dessa. Att ge rätt stöd till anhöriga kan 

även minska långvariga psykiska men.  I kris-/chocksituationer ställs det ändå 

större krav på personalen för att kunna ge en god hjälp. Att då veta hur människor 

som drabbats av sorg beter sig underlättar förståelsen av deras reaktioner.  Inför 

vår kommande roll som sjuksköterskor anser vi att det är viktigt att belysa hur vi 

kan hjälpa och stötta de anhöriga i denna mycket svåra situation. Detta för att 



 

8 
 

kunna ge en så god omvårdnad som möjligt till de anhöriga och för att skapa en 

större trygghet i vår egen kunskap och hanterande av liknande situationer. 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa situationen för anhöriga och 

personal vid plötsligt dödsfall. 

  

 

  

DEFINITION AV CENTRALA BEGREPP  

 

Socialstyrelsen definierar anhöriga som person inom familjen eller bland de 

närmaste släktingarna. 

(http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTerm=YW5ow7ZyaWc=&fsrcLang

=sv&trgLang=en&fSubject=) 

Plötslig död definieras enligt Malmqvist (u.å) när döden sker utan förvarning. 

 

   

 

METOD 

 

Design 

 

Metoden för denna studie är en litteraturstudie. Information samlades ifrån 

publicerade kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga artiklar. Litteraturen har 

granskats och analyserats enligt Polit och Beck (2012) där nyckelord identifieras i 

artiklarna, det vill säga ord med samma centrala mening. Dessa delas upp i 

kategorier för att få en överblick över artiklarna.  Artiklarna som användes har en 

empirisk förankring som beskrivs av Forsberg och Wengström (2013).  

 

http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTerm=YW5ow7ZyaWc=&fsrcLang=sv&trgLang=en&fSubject
http://socialstyrelsen.iterm.se/showterm.php?fTerm=YW5ow7ZyaWc=&fsrcLang=sv&trgLang=en&fSubject
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Urval 

 

De databaser som använts för att finna forskning om detta område är Cinahl och 

PubMed, som har en inriktning mot omvårdnad. Databassökningen gjordes med 

hjälp av MESH-termer och sökord. Vissa av artiklarna har fått sökas i google scholar 

för att få fulltext. Sökorden som använts är sudden death; unexpected death; sudden 

unexpected death; nurs*; nurses role; nursing care; nursing; family support; family; 

family bereavement; professional-family relations; care of family; grief; support; 

psychosocial; bereavement; sudden bereavement; next of kin; infant. De booleska 

operatorer som används är AND, OR och NOT. NOT användes enbart vid en 

sökning med sökordet infant. Sökningen avgränsades till att artiklarna inte skulle 

vara äldre än 10 år och skrivna på engelska, se tabell 1.  

Inklusionskriterier: Empiriska studier som tar upp anhöriga med erfarenhet av 

plötsligt dödsfall och personal med erfarenhet av plötsliga dödsfall i sitt yrke. 

Exklusionskriterier: Icke empiriska studier så som översikter och teoretiska 

artiklar. Empiriska studier som berör suicid, palliativvård, spädbarnsdöd, yngre än 

fem och äldre än 75 år. 

 

En sammanställning av artiklarna är utformad för att ligga som översikt till 

resultatet (se bilaga 1). 

 

 

Tabell 1 sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och 
utvalda artiklar. 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal utvalda 

artiklar till 

resultat, n=13 

CINAHL 

 

 

Sudden death OR 

Unexpected death  

AND 

Family support AND 

Nurses role 

5,438 

5,691 

5,459 

5,440 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

0 

CINAHL Sudden death OR 

Unexpected death 

AND 

professional-family 

relations AND 

nursing care 

 

5,438 

5,691 

 

5,439 

5,438 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 
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Värdering av artiklarnas kvalitet 

 

Värdering av artiklarna har gjorts med hjälp av Högskolan Dalarnas modifierande 

version av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg och Wengström 

(2008) att kvalitetsgranska. Poängen sattes utifrån granskningsmallarna (se bilaga 2 

och 3) för att kunna bedöma artiklarnas kvalitet. I mallen så besvarades frågorna 

med ja och nej, där ja gav ett poäng och nej gav noll poäng. Författarna besvarade 

frågorna och poängsatte artiklarna efter detta. Artiklarna värderas till låg (under 60 

%), medel (60-70 %) eller hög (80 % och högre) kvalitet. I denna studie valdes 

CINAHL Sudden death or 

unexpected death 

AND 

Care of family AND 

Nursing AND 

Bereavement NOT 

Infant 

 

5,691 

199 

57 

17 

14 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 

0 

0 

0 

0 

1 

 

 

 

 

 

1 

CINAHL Unexpected death 

AND 

Professional- family 

relations  

552 

 

14 

0 

 

0 

0 

 

0 

 

 

0 

PubMed Sudden death AND 

Family AND 

Nurses role 

17,179 

1,682 

28 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

 

 

0 

PubMed Sudden unexpected 

death AND Family 

bereavement  

1,380 

26 

0 

1 

0 

1 

 

1 

PubMed Sudden unexpected 

death AND Nursing 

AND  

Family bereavement  

1,380 

43 

9 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

 

 

0 

PubMed Sudden bereavement 

AND Nurs* 

160 

39 

1 

4 

0 

4 

 

4 

CINAHL 

 

 

Bereavement AND 

Support AND 

Psychosocial AND 

Nursing AND 

Family AND 

Sudden death 

3139 

1108 

871 

183 

122 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

 

 

 

 

 

2 

CINAHL Sudden Death AND 

Support AND 

Next of kin 

5034 

279 

2 

0 

0 

2 

0 

0 

1 

 

 

1 

CINAHL Grief AND 

Support AND 

Psychosocial AND 

Sudden death 

3290 

1091 

897 

31 

0 

0 

0 

6 

0 

0 

0 

6 

 

 

 

4 
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enbart artiklar med hög eller medel kvalitet (Forsberg & Wengström, 2008). Totalt 

granskades 15 artiklar men två valdes bort då de inte gick att bedöma dessa efter 

granskningsmallarna. 

 

Tillvägagångssätt 

Ett ämne valdes ut där ett syfte och en problemformulering formulerades. En 

gemensam provsökning gjordes med hjälp av bibliotekarie för att identifiera aktuella 

sökord och MESH-termer. Därefter gjordes gemensamma sökningar av författarna 

för att hitta relevanta artiklar för det valda ämnet i de valda databaserna. Sökningar 

pågick tills att inga relevanta artiklar påträffades. Vid träffar på sökorden lästes titlar 

på artiklar. I de artiklar som syntes motsvara syftet lästes abstractet och 

överensstämde även detta lästes hela artiklar. Artiklarna lästes var för sig för att 

sedan värderas gemensamt av författarna.  Artiklarna med hög och medel kvalitet 

sparades och andra exkluderades. Artiklar som blev valda lästes flertal gånger av 

och diskuterades och analyserades gemensamt. 

 

 

Analys och tolkning av data 

 

Insamlandet av informationen gjordes med inspiration av en kvalitativ 

innehållsanalys.  Detta innebär att centrala begrepp i artiklarna identifierades och 

sorterades in i olika kategorier (Polit & Beck, 2012).  Artiklarna lästes flera gånger 

för att identifiera de olika kategorierna och finna likheter och skillnader hos dessa, 

som resultatet grundades på (Friberg, 2012). Två huvudområden framträdde starkt i 

artiklarna och valdes då ut till resultatet, dessa är: Anhörigas behov och Personalens 

behov. Artiklarnas fullständiga resultat översattes och analyserades mer noggrant 

för att hitta skillnader och likheter. Analysen fortsatte med vägledning av syftet för 

att leda till uppdelning av underkategorier.  Artiklarna lades in i en tabell (se bilaga 

1) där artiklarnas resultat kortfattat sammanställdes för att lättare få en överblick 

över likheter och skillnader.   
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Etiska överväganden  

 

Författarna har försökt att använda artiklar där deltagarna i studierna har varit väl 

informerade om studiens syfte. De ska också haft möjlighet att lämna studien om så 

önskats och deltagarnas identitet ska varit anonyma. En mängd regler och 

föreskrifter styr all forskning och detta gäller inte minst när människor är 

involverade, vilket alltid medför en viss risk. Forskare har ett eget ansvar att 

forskningen som bedrivs ska vara av god kvalitet och moraliskt accepterande. 

Grunden för forskningsetik är forskarens egna etiska ansvar, vilket betyder att allt 

material ska vara etiskt beprövad (Codex, 2015). Materialet till denna litteraturstudie 

har etiska överväganden och stärker på så vis denna studies etiska aspekter. Polit 

och Beck (2012) tar upp de etiska aspekterna som har betydelse för en 

litteraturöversikt.  

 

 

   

RESULTAT 

 

Analysen baseras på 13 artiklar. Av dessa är det 10 kvalitativa, 2 kvantitativ och 1 

är av mixad design. De artiklar som har används har utförts i USA (n=3), Australien 

(n=3), Sydafrika (n=1), Irland (n=2), Japan (n=1), Kina (n=1), England (n=1) och 

Sverige (n=1). Två övergripande områden har framkommit som har betydelse för 

studiens syfte. Resultatet kategoriserades i anhörigas behov med underrubrikerna: 

det akuta stadiet, senare i sorgeprocessen och familjens betydelse. Den andra 

kategorin var personalens behov med underrubrikerna: utbildning och stöd. 
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Anhörigas behov 

 

Det akuta stadiet 

I det tidiga akuta stadiet visade sig att anhöriga var i mest behov av att få de fysiska 

behoven tillfredsställda. Flera deltagande anhöriga i studierna påpekade att ibland 

behövdes inte något sägas utan att bara finnas där som personal uppskattades av de 

anhöriga. Små enkla gester uppskattades och/eller att personalen bara frågade något 

så enkelt som, - vill du ha något att dricka? (Brysiewicz, 2008; Rejnö, Danielsson 

& von Post, 2013; Walker & Deacon, 2016). Rejnö, Danielsson och von Post (2013) 

beskriver att anhöriga ofta är i större behov av sjuksköterskans omvårdnad än den 

döende patienten. De beskriver vidare att de anhöriga lätt kan glömma bort sina mest 

basala behov, som äta, dricka och vila. Här ville de inte bli påkastade all information 

om vad, varför och hur det skett då det kan vara svårt att ta emot den och kunna 

förstå då den anhörige kan vara i ett stadium av chock.  

 

Flera studier visar dock hur viktigt det är med information till de anhöriga, då det 

visade sig i flera studier att få svar om vad som skett med den avlidne var betydande 

för de anhöriga. Det kan vara att lämna skriftlig information om vilka som varit 

inblandade i vårdsituationen, så att de anhöriga vid senare tillfälle kan kontakta den 

berörda personalen när informationen kan bearbetas och förstås av den anhörige. 

Det visade sig i flera studier att det var extra viktigt vid de oväntade dödsfallen att 

få skriftlig information då det kan vara svårt att ta till sig den muntligt i ett stadium 

av chock (Brysiewicz, 2008; Rodger, Sherwood, O´Connor & Leslie, 2006; Walker 

& Deacon, 2016).  

 

I en studie av Brysiewicz (2008) beskriver hon att anhöriga uppskattade när de såg 

att personalen visade respekt för den avlidne och gjorde små gester som upplevdes 

som speciella av de anhöriga, tillexempel som att kamma håret på den avlidne och 

att kroppen hanterades på ett respektfullt sätt. 
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Senare i sorgeprocessen 

I det senare stadiet börjar frågorna komma och det är då viktigt för anhöriga att få 

svar på sina frågor. Att veta vilka de ska vända sig till underlättar och tiden som det 

skulle ta att ”leta” efter berörd personal kan de anhöriga istället lägga på sin sorg 

bearbetning (Brysiewicz, 2008). Att få prata med den berörda personalen som varit 

inblandad i vården av den anhöriga är något som upplevts positivt och som 

underlättade för de anhöriga att komma vidare i livet (Rodger, Sherwood, O´Connor 

& Leslie, 2006). Att få sina frågor och funderingar besvarade minskar risken för 

depression, ångest och andra psykiska åkommor (Mayer, Rosenfeld & Gilbert, 

2013; Wiegand, 2012). 

 

Uppföljning i sorgen behöver inte vara fysiska träffar utan kan även ske via telefon 

eller brev. Detta underlättar för personer son har det svårt att ta sig till möten utan 

för hemmet (Walsh, Foreman, Curry, O´Driscoll & McCormack, 2008).  

 

Anhöriga upplever det lättare att öppna sig för och reflektera med personer som varit 

med om liknande händelser (Breen & O´Connor, 2009).  Detta är tillexempel vid 

möten med andra anhöriga i sorg. Att reflektera kring frågor angående den avlidne 

med familjemedlemmar har upplevts som positivt för att skapa en mening i det som 

hänt (Mayer, Rosenfeld & Gilbert, 2013).  

 

I flera artiklar framkommer det att sorgen har olika karaktärer och tar olika lång tid 

att bearbeta, de anhörigas psykiska mående påverkas olika. Sorgen efter en förlust 

är något som aldrig tar slut (Breen & O´Connor, 2009; Mayer, Rosenfeld & Gilbert, 

2013; Miyabayashi & Yasuda, 2007; Walsh, Foreman, Curry, O´Driscoll & 

McCormack, 2008). Miyabayashi och Yasuda (2007) stärker detta genom att 

beskriva att anhöriga är kvar i sörjandet och den mentala hälsan är fortsatt dåligt 

även efter 5år.                                  

 

Familjens betydelse 

Wiegand (2012) beskriver i sin studie hur viktigt det kan vara med en stabil 

familjestruktur. Familjen hjälpte varandra i sorgen så att det var lättare att gå vidare 

genom att vara omhändertagande och stöttande mot varandra. Hon tar även upp att 
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somliga familjer blir stärkta och kommer varandra närmre, medan andra familjer 

splittras (a.a.). Mayer, Rosenfeld och Gilbert (2013) styrker Wiegands påstående 

bekräftande att familjer kan komma varandra närmre. De tar även upp att 

familjemedlemmar kan komma att flytta närmare varandra för att kunna stötta 

varandra och kommunicera bättre (a.a.).  

 

Walsh, Foreman, Curry, O´Driscoll och McCormack (2008) tar upp i sin studie att 

familjens stöd är mycket viktigt och det är 73 % av de tillfrågade i studien som 

uppger sig ta hjälp av familjemedlemmar och vänner i första hand.  

 

Ofta kan det vara svårt för vänner och familjemedlemmar som inte är allra närmast 

att förstå och veta hur de ska bemöta den sörjande. Detta kan bero på rädsla att säga 

fel eller på något annat sätt förvärra situationen för den sörjande och få denna att må 

sämre än tidigare (Breen & O´Connor, 2009). Brysiewicz (2008) stärker även detta 

i sin studie genom att påvisa att familjer och vänner undvek de sörjande, vilket var 

extra jobbigt eftersom de förväntade sig att få stöd därifrån.  

 

 

 

Personalens behov 

 

Utbildning 

I flera av artiklarna framgår det hur viktigt det är att ha utbildning inom området, 

detta för att personalen känner sig säkrare på sina uppgifter och vet att de ger den 

omvårdnad som är relevant för situationen (Breen & O´Connor, 2009; Dosser & 

Kennedy, 2014; Redshaw, Harryson, Johnson & Chang, 2013; Walker & Deacon, 

2016; Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013).  

 

En av artiklarna beskriver vikten av kommunikationsutbildning och hur 

betydelsefull den varit för personalen. Resultatet av utbildningen var att personalen 

fick bättre självförtroende och kände sig tryggare med kommunikationen i svåra 

situationer (Dosser & Kennedy, 2014). 
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Något som har betydelse för hanteringen och kommunikationen i situationer med 

döende patienter och deras familj har visats sig vara utbildning i detta. 

Sjuksköterskorna i denna artikel uppgav att deras egna mående blev bättre och att 

de gav bättre omvårdnad (Yim Wah, Vico Chung Lim & Wai To, 2013).  

 

 

Stöd 

Något som visats sig vara framgångsrikt på Johns Hopkins children´s center är att 

de har ett stödprogram för vårdpersonalen. Detta program går ut på att personalen 

har organiserade träffar med en utbildad handledare, där de får tala fritt om 

situationer där patienter avlidit oväntat. Reflektioner gjordes tillsammans och 

personalen kände sig stärkta av detta och hade det lättare att hantera liknande 

situationer (Keene, Hutton, Hall & Rushton, 2010). Reflektionsträffar mellan 

personalen och dess betydelse tar även Yim Wah, Vico Chung Lim och Wai To 

(2013) upp.  

 

Att ta hjälp av kollegor eller lära sig av mer erfarna kollegor är något som Yim Wah, 

Vico Chung Lim och Wai To (2013) tar upp. Detta upplevs vara av mening för 

vidareutvecklingen av deras egen kompetens och i hur familjer bemöttes i framtida 

liknande situationer.  

 

Stödjande samtal efter ett dödsfall är något som visat sig ha en stor betydelse. 

Personal som är involverad i den palliativa vården, enligt en Australiensk studie av 

Redshaw, Harrison, Johnson och Chang, (2013) som inte har tillgång till stödjande 

samtal kan traumatiseras och det kan leda till psykiska men för dem. Därför är det 

viktigt att organisationen tillhandahåller möjligheten till stödjande samtal. En annan 

aspekt på detta är att minska personalens känsla av otillräcklighet och osäkerhet i 

sin yrkesroll (Redshaw, Harrison, Johnson & Chang, 2013; Yim Wah, Vico Chung 

Lim & Wai To, 2013).  
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DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultatet 

 

Anhöriga uppskattade när personalen visade dem uppmärksamhet genom små enkla 

gester och att ärlighet var väldigt viktigt. Att ge den information som behövdes vid 

rätt tidpunkt hade betydelse och att kunna få med sig informationsblad underlättade 

vid senare frågor. Anhöriga uppskattade att vid tillfälle kunna kontakta inblandad 

personal på ett enkelt sätt. I familjer där de hade en stabil relation till varandra kunde 

lättare hantera sorgen efter ett plötsligt dödsfall och underlättade i sorgeprocessen. 

Brister som personal har påpekat är för lite utbildning inom området och hur 

anhöriga ska bemötas, detta leder till osäkerhet om hur de ska hantera situationerna. 

Att få ta dela av kollegors erfarenheter och få möjlighet till stödjande samtal är också 

något som visar sig vara tillgodo för personalen. Personal som har erfarenhet av 

plötsligt dödsfall i sin närhet upplever sig kunna ta med sig den erfarenheten i yrket. 

Att ha en tillräcklig utbildning gör att sjuksköterskan får ett ökat självförtroende och 

hanteringen av svåra situationer underlättas samt kunskapen hjälper att kunna stödja 

anhöriga bättre. 

 

 

 

Resultatdiskussion 

 

I yrkesrollen som sjuksköterska kommer svåra möten med patienter och anhöriga 

att inträffa. Trots att utbildningen till sjuksköterska är lång så finns ändå brister i hur 

kommunikationsförmågan lärs ut. Detta leder till att sjuksköterskan känner sig 

osäker i mötet med de anhöriga och bidrar till att vården och bemötande blir sämre. 

 

I väldigt akuta situationer som trafikolyckor ställs det höga krav på personalen att 

hjälpa och stötta anhöriga. I värdegrund för omvårdnad (SSF, 2010) står det att vi 

har ansvar som sjuksköterskor att hjälpa människor i svåra livssituationer att orka 

överleva och uthärda. Breen och O´Connor (2009) tar upp att just detta brister i 

många situationer.   
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Brysiewicz (2006) och Rodger, Sherwood, O´Connor och Leslie (2006) beskriver 

att den plötsligt sörjande personen är i behov av att få informationen till sig på ett 

öppet, enkelt och ärligt sätt. Att ta sig tid att se de anhöriga i en akut situation är inte 

alltid lätt men det har visat sig i studier i England att det som anhöriga anser som 

viktigt är att personalen visar medkänsla och bara finnas där för dem (Purves & 

Edward’s, 2005).  

 

Enligt Kock-Redfors (2002) så kan det vara till stor nytta för personal och 

anhöriga att man utser en sjuksköterska som håller kontakten med de anhöriga i 

akuta/livshotande situationen. Sjuksköterskans uppgift blir då att ta hand om 

anhöriga och inte vara så djupt involverad i patientens vård. Detta för att kunna 

hålla en professionell attityd gentemot anhöriga (a.a.). Även om Kock-Redfors bok 

är äldre än tio år så är ändå informationen användbar. Detta styrks av flertalet 

artiklar i studien som tar upp vikten av att kunna kontakta personal som varit 

involverade i vården av den anhöriga (Brysiewicz, 2008; Rodger, Sherwood, 

O´Connor & Leslie, 2006; Walker & Deacon, 2016). 

 

Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om de olika stadierna i en kris. Att 

kunna bemöta de anhöriga och de olika reaktioner som kan uppvisa sig är något som 

kan ha betydelse för hur omhändertagandet upplevs av anhöriga. I Brysiewicz 

(2008) artikel framkommer det att när personal inte hade tillräcklig kunskap i 

krisbemötande ledde detta till utbrändhet och sämre omvårdnad till familjer och 

patienter.  

 

I chockfasen som beskrivs av Cullberg (2006) framgår det att som anhörig kan det 

vara svårt att förstå och ta in den information som ges. Han skriver att personen kan 

se lugn ut men under ytan är det ett totalt kaos. Här kan det vara viktigt för oss som 

blivande sjuksköterskor att ha det i beaktande för att inte misstolka signalerna.  

 

Något som är värt att beakta och som styrks av både artiklar (Mayer, Rosenfeld & 

Gilbert, 2013; Wiegand, 2012) och litteratur (Cullberg, 2006; Worden 2006) är att 

det psykiska välmående påverkas av hur sorgen bearbetas och hanteras av de 



 

19 
 

anhöriga. Att bli bemött på ett dåligt sätt av personal i det kritiska skedet kan leda 

till att sorgen inte kan börja bearbetas och leder till långvariga men både psykiskt 

och fysiskt (Miyabayashi & Yasuda, 2007).  

 

Travelbees interaktionsteori: Travelbees teori om att etablera en relation mellan 

patient-sjuksköterska kan även överföras relationen mellan anhöriga-sjuksköterska 

vilket är den relation som i denna studie är central. Hon påpekar hur viktigt det är 

att vara medveten om att relationen mellan personerna börjar skapas redan i första 

mötet. Resultaten från denna studie visade på att kommunikationen med de 

anhöriga är väldigt viktig och att den är god. Den har stor betydelse när 

information ska framföras och hur den mottas.  

 

Travelbee (1971) beskriver hur kommunikationen kan haverera då det behövs två 

mottagare för att den ska fungera, slutar ena mottagaren att lyssna bryts den. Detta 

kan hända om till exempel den anhöriga är i stadiet av chock och inte kan ta emot 

informationen som ges. Hon tar vidare upp flera andra faktorer som kan ha 

påverkan över hur kommunikationen fortskrider. Travelbee skriver om hur den kan 

försämras om patienten märker att sjuksköterskan inte är engagerad i samtalet utan 

använder sig av automatiska svar eller klichéer. Detta styrks även av boken 

”Sorgerådgivning och sorgeterapi: en bok för alla som möter och vill hjälpa 

sörjande” och två artiklar (Brysiewicz, 2008; Scott, 2013; Worden, 2006). Rejnö, 

Berg och Danielson (2012) tar även de upp hur viktigt det är att ha skapa ett 

ömsesidigt förtroende för att förbättra kommunikationen mellan personal och 

anhöriga. 

 

Sjuksköterskor kan känna sig osäkra när de inte vet vad de ska säga till de 

anhöriga men något som visat sig inte vara bra är att använda sig av banala 

plattityder eller fraser som ”det kommer att bli bra”, det är inte mycket till tröst för 

de anhöriga (Brysiewicz, 2008; Worden, 2006). Scott (2013) tar även hon upp 

detta i sin studie att det kan vara lätt som personal att använda sig av sådana fraser 
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för att fylla upp obekväma tystnader i samtal med de anhöriga men det är till föga 

hjälp för dem. 

 

Det som var mest framträdande i studien var att kommunikationen är väldigt 

betydande för hur omvårdnaden upplevs i sorg.  Eide och Eide (2006) tar upp att 

kommunikation är så mycket mer än bara det som sägs. I studien av Yim Wah, Vico 

Chung Lim och Wai To (2013) belyser de att personalens brister i utbildning och 

kommunikation får dels dem själva att må dåligt och även de anhöriga. Att 

utbildning är viktigt för personal är något som redan är känt men som flertalet 

artiklar tar upp så är utbildning inom omhändertagandet vid plötsligt dödsfall 

bristande (Breen & O´Connor, 2009; Dosser & Kennedy, 2014; Redshaw, Harryson, 

Johnson & Chang, 2013; Walker & Deacon, 2016; Yim Wah, Vico Chung Lim & 

Wai To, 2013). Vid bristande kunskap kan det leda till att patientsäkerheten 

försämras. Detta går direkt emot vad ”värdegrunden för omvårdnad” säger om att vi 

som sjuksköterskor ska främja hälsa och motverka ohälsa (SSF, 2010).  

 

 

 

Metoddiskussion 

 

Metoden för denna studie var att göra en litteraturöversikt, för att sammanställa 

befintlig forskning inom området stöd till anhöriga vid plötsligt dödsfall och 

omhändertagandet ur personalens perspektiv. Denna studie är främst baserad på 

kvalitativa studier där intervjuer har gjorts med deltagarna. I dessa får deltagarna 

möjlighet att skildra sina upplevelser subjektivt och fler aspekter av berättelserna 

kan fångas upp än om studierna gjorts kvantitativt då dessa baseras på enkäter eller 

observationer. Att inkludera artiklar med både kvalitativa och kvantitativa ansatser 

anser författarna stärker studiens resultat, genom att detta ger en bredare bild av vad 

deltagarna i artiklarnas studier anser vara viktigt (Polit & Beck, 2012).   

 

De databaser som användes för denna studie var CINAHL och PubMed då de är 

inriktad på omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2012). Flertalet av de 
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vetenskapliga artiklarna hittades med CINAHL då författarna upplevde denna 

sökmotor mer lättarbetad. Detta tros inte ha begränsat antalet träffar av 

vetenskapliga artiklar. Sökorden identifierades med hjälp av svenska Mesh för att 

få korrekta engelska MeSH-termer.  

 

Författarna anser inte att sökorden ska ha lett till någon begränsning då dessa 

styrktes med hjälp av bibliotekarier.  De vetenskapliga artiklarna som har används 

i examensarbetet är skrivna på engelska. Dessa översattes av författarna och detta 

kan vara en svaghet då felöversättningar kan leda till feltolkningar. Författarna har 

försökt minimera risker med detta genom att diskutera och resonera gemensamt, 

detta styrker trovärdigheten i resultatet det vill säga att all information presenteras 

sanningsenligt (Polit & Beck, 2012). Granskandet och värderandet av artiklarna 

gjordes gemensamt av författarna vilket ansågs vara till fördel och ökar 

trovärdigheten i analysen. 

 

Författarna tror att det är en styrka att ingen har tidigare yrkeserfarenheter inom 

området och har då inte färgat resultatet med egna åsikter och erfarenheter.  

 

Författarna valde att begränsa sökningen av vetenskapliga artiklarnas publiceringsår 

till tio år. Detta ledde till att ett antal artiklar sållades ut som kan ha haft betydelse 

för studiens syfte och har begränsat antalet artiklar som använts i studien. 

Författarna tror att om spannet med publiceringsår utökats hade ett större antal 

artiklar funnits och kunnat inkluderas i resultatet. De artiklar som används i studien 

är till större delen kvalitativa, enbart två är kvantitativ. Detta beror på att den mesta 

forskningen inom detta område är kvalitativ, författarna vet inte om detta har 

betydelse för studiens resultat. Artiklarna kom ifrån ett flertal olika länder men 

resultatet av dem visade inte på någon nämnvärd skillnad.  

 

Mycket av forskningen inom plötsliga dödsfall är inriktad mot plötslig 

spädbarnsdöd, men författarna har valt att exkludera detta då bemötandet är mer 

specifikt. Detta har medfört att antalet artiklar begränsades. Artiklarna har inte 

avgränsats till ett område inom sjukvården utan olika områden och detta styrker 

studiens överförbarhet. Det vill säga att studiens resultat kan användas vid andra 
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liknande tillfällen (Polit & Beck, 2012). Studiens validitet styrks av att 

problemformuleringen har bekräftats. Enligt Polit och Beck (2012) ska studiens 

problemformulering bekräftas eller förnekas av resultatet.   

 

Det märks att det inte har forskats så mycket på detta område tidigare. Författarna 

reflekterade över att den större delen av artiklarna som valdes ut publicerades de 

senaste åren och att forskningen inte kommit så långt.   

Studiens reliabilitet styrks av att studien ska kunna genomföras av andra personer 

och liknande resultat ska kunna uppvisas (Polit & Beck, 2012). Det har författarna 

eftersträvats genom att skrivit ut sina aktuella sökord samt att metoden är noggrant 

utskriven på ett förstående sätt. 

 

 

 

Etikdiskussion 

 

Författarna har utgått från vetenskapliga artiklar som har ett etiskt godkännande för 

att hålla en tillräcklig hög etisk nivå på studien. Kravet av författarna i studien var 

att deltagandet i studierna till artiklarna var frivilligt och att det kunde avslutas om 

de så ville (Polit & Beck, 2012). En artikel har dock inte ett klart etiskt övervägande 

men det framgår att deltagarna var frivilliga och hade godkänt resultatet som blev 

publicerat. I och med det valde författarna att inkludera denna artikel i resultatet.  

Författarna har inte kunnat utläsa någon skillnad mellan könen i de olika artiklarna 

men då sjuksköterskor är ett kvinnodominerat yrke antas att antal deltagare är 

kvinnor i de olika studierna. Artiklarna är gjorda i åtta olika länder och detta tror 

författarna ger en mångkulturell synvinkel. Detta anser författarna kan stärka 

studiens validitet och trovärdighet.  

 

 

 

KLINISKA BETYDELSER FÖR SAMHÄLLET 

 

Tidspressen inom vården idag leder till att möjligheten för utbildning till 

personalen minskar något som specifikt inom detta område skulle behöva utökas. 
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Inom sjuksköterskeutbildningen idag är det inte speciellt framträdande hur ett 

hanterande av plötsliga dödsfall ska utföras. De fall där utbildning har genomförts 

har visat på goda resultat för både personal och anhörig. Med en ökad förståelse 

för hur anhöriga vill bli omhändertagna kan omvårdnaden anpassas och ges efter 

det. För att ge sjuksköterskan möjlighet att utveckla sina kunskaper inom detta 

område bör tid och möjlighet till utbildning ges. Detta skulle öka sjuksköterskans 

självförtroende och göra vården tryggare och säkrare för både anhöriga och 

patienter. Detta skulle kunna medföra att sjuksköterskors bemötande till anhöriga i 

kriser skulle förbättras och säkerställa att sjuksköterskan vet att omvårdnaden är 

evidensbaserad och säker.   

 

          

 

KONKLUSION/SLUTSATS 

 

Något som gick att identifiera ifrån samtliga artiklar vara hur viktigt sjuksköterskans 

bemötande är för de anhöriga, speciellt i krisreaktionerna och under sorgeprocessen. 

Det som framkom som mest relevant för de anhöriga i analysen av artiklarna var att 

information gavs om dödsfallet fast vid rätt tillfälle och gärna i skriftlig form. Små 

gester från personalen visade sig ha betydelse för anhöriga och deras upplevelse. 

Det som var mest betydande för personalen var att få utbildning inom detta område 

eller att ta del av erfarenheter eller att få stöd från kollegor. Personalen upplevde 

inte att de fått den utbildning eller att de hade den kompetensen som behövs för att 

ta hand om anhöriga vid plötsligt dödsfall.  
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

 

Många av artikelförfattarna uppmanar till vidare forskning för att förbättra 

situationer kring plötsliga dödsfall, för både anhöriga och personal.  

Det som skulle behövas forskas vidare om är hur sjuksköterskor påverkas av 

bristande utbildning inom detta område. Det skulle även vara intressant att veta 

mer om hur anhöriga upplever omvårdnaden i Sverige.  
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Bilaga 1. Sammanställning av artiklar (n=13) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

 

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Breen, LJ. & 

O´Connor, M. 

 

2009 

 

Australien 

Acts of resistance: 

breaking the silence 

of grief following 

traffic crash 

fatalities. 

To facilitated the 

exploration of the 

participants’ 

grief experiences since 

the deaths of their family 

members. The 

topics and issues 

explored included 

finding out about the 

death, 

the psychosocial impact 

of the death, and 

experiences of formal 

support services. 

Kvalitativ. 

 

En intervjuguide. 

n=21 (16 familjer, 16st 

kvinnor och 5st män) 

Artikeln vill visa hela 

sorgeprocessen och vad som 

upplevs av anhöriga. De ville 

bli lyssnade på och inte få 

veta vad de skulle göra eller 

vad de behövde göra.  

Hög, 

84 % 

Brysiewicz, P. 

 

2008 

 

Sydafrika 

The lived experience 

of losing a loved one 

to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, 

South Africa. 

The aim of this study was 

to describe the lived 

experiences of families in 

KwaZulu-Natal, South 

Africa, who had lost a 

loved one to a sudden 

death.  

Kvalitativ. 

 

Öppen grupp intervjuer. 

n=5 (över 18år) Resultatet av studien visade 

på 5st olika teman som hade 

en större vikt hos anhöriga 

vid plötsligt dödsfall.  

Hög, 

92 % 



 

 
 

Dosser, I. & 

Kennedy, C. 

 

2014 

 

Irland 

 

Improving family 

carers’ experiences 

of support at the end 

of life by enhancing 

communication: an 

action research 

study. 

The aim of phase two 

was to prioritise key 

points from the analysed 

data provided by carers 

in 

phase one (Dosser and 

Kennedy, 2012), then 

identify an action 

research team to lead and 

facilitate any necessary 

changes. 

The researcher and 

participants in phase two 

identified and discussed 

the points raised by 

carers 

following analysis of 

phase one data. 

Kvalitativ 

 

En uppföljande studie med 

hjälp av PAR strategin. 

n=24 (sjuksköterskor) Författarna har preliminärt 

dragit slutsatsen om att 

förbättra sjuksköterskans 

kommunikationsförmåga och 

den akuta sjukhusmiljön är 

viktig.   

Hög, 

92 % 

Keene, EA., Hutton, 

N., Hall, B. & 

Rushton, C 

 

2010 

 

USA 

 

Bereavement 

debriefing sessions: 

an intervention to 

support health care 

professionals in 

managing their grief 

after the death of a 

patient. 

This article focuses on 

one 

intervention – 

bereavement debriefing 

sessions – which are 

specifically 

aimed at providing 

emotional support 

and increasing one’s 

ability to 

manage grief. 

Kvantitativ 

 

En enkät undersökning. 

n=184 Att erbjuda sorg bearbetning 

är ett exempel på stöd som en 

institution kan ge som en del 

av sitt mångfacetterade 

tillvägagångssätt till stöd för 

sin personal. 

Medel, 

72,4% 

Mayer, D. M., 

Rosenfeld, A. G. & 

Gilbert, K. 

 

Lives forever 

changed: Family 

bereavement 

experiences after 

To describe the 

bereavement experiences 

of families who survived 

the sudden cardiac death 

Kvalitativ 

 

En deskriptiv studie. 

n=7 (familjer, totalt 17 

personer) 

Fem teman identifierades i 

familjernas berättelser. Det 

visade sig även att 

information om hur döden 

Hög, 

92 % 



 

 
 

2013 

 

USA 

sudden cardiac 

death.  

of a family member and 

identify meanings of 

loss. 

gått till hade betydelse för 

familjerna.  

Miyabayashi, S & 

Yasuda, J. 

 

2007 

 

Japan 

Effects of loss from 

suicide, accidents, 

acute illness and 

chronic illness on 

bereaved spouses 

and parents in 

Japan: Their general 

health, depressive 

mood, and grief 

reaction. 

The aim of the 

present study was to 

explore the differences 

among death causes by 

classification in terms of 

both suddenness and 

unnaturalness, 

considering general 

health, depressive mood, 

and grief reaction as 

outcome variables; 

the former two variables 

concern physical and 

mental health, while the 

latter concerns 

psychological 

experiences after 

bereavement regardless 

of whether normal or 

pathological.  

Kvantitativ. 

 

Fem fokusgrupper för att se 

skillnad i sorgeprocessen. 

n=215 (174 kvinnor och 

41 män) 

Efter det statistiska resultatet 

framgick det skillnader 

mellan grupperna mer på 

känslomässig nivå än på 

fysisk nivå. 

Hög, 

90 % 

Redshaw, S., 

Harrison, K., 

Johnson, A. & 

Chang, E. 

 

2013 

 

Australien 

Community nurses’ 

perceptions of 

providing 

bereavement care 

This study aimed to 

explore the perceptions 

of CNs of 

the bereavement support 

they delivered to clients, 

carers and family. 

Kvalitativ 

 

En deskriptiv studie.  

n=10 

(distriktsjuksköterskor) 

Alla distriktsjuksköterskor 

var enade om att stödet inom 

sorg bearbetningen var en 

viktig del i deras yrke. 

Hög, 

84 % 



 

 
 

Rejnö, Å., 

Danielson, E. & von 

Post, I. 

 

2013 

 

Sverige 

The unexpected 

force of acute stroke 

leading to patients' 

sudden death as 

described by nurses. 

To study was to describe 

how nurses experience 

the patient’s death and 

dying, when patients are 

afflicted with acute 

stroke and whose lives 

cannot be saved. 

Kvalitativ. 

 

En hermeneutisk design. 

n=10 (sjuksköterskor, 

jobbande på strokeenheter) 

Ny förståelse om de oväntade 

och krävande situationer som 

sjuksköterskor placeras i kan 

förstås som etisk dilemma 

och värdekonflikter.  

Hög, 

88 % 

Rodger, ML., 

Sherwood, P., 

O´Connor, M. & 

Leslie, G. 

 

2006 

 

Australien 

Living beyond the 

unanticipated sudden 

death of a partner: a 

phenomenological 

study. 

The purpose of the study 

was to explore the 

phenomenon of grief and 

its impact 

upon a group of men and 

women who had 

experienced the sudden 

unanticipated death of 

their partner. 

Kvalitativ. 

 

Fenomenologisk design.  

n=15 (10 kvinnor och 5 

män) 

I resultatet framgår det att det 

finns stora brister i hur 

samhället stöttar personer i 

sorg. Den visar även brister 

inom hälso-och sjukvården, 

något som påvisar att ett 

större engagemang från 

vårdpersonalen behövs.  

Hög, 

100 % 

Walker, W. & 

Deacon, K. 

 

2016 

 

England 

Nurses` experiences 

of caring for the 

suddenly bereaved in 

adult acute and 

critical care settings, 

and the provision of 

person-centered 

care: A qualitative 

study. 

To explore nursing 

interventions for person-

centered bereavement 

care in adult acute and 

critical care settings. 

Kvalitativ  

 

En deskriptiv exploratorisk 

design.  

n=10  (4 inom akutvård, 4 

inom intensivvård och 2 

inom kardiologivård) 

Det visade sig i studien att 

vårda anhöriga enligt en 

person centrerad synvinkel 

gav positiva resultat både för 

anhöriga och personal. 

Hög,  

92 % 

Walsh, T., Foreman, 

M., Curry, P., 

O´Driscoll, S. & 

McCormack, M. 

 

2008 

 

Irland 

Bereavement 

support in an acute 

hospital: An Irish 

model. 

The aim of this article are 

firstly to review relevant 

international 

literature relating to 

services in acute 

hospitals, secondly 

En blandad metod av 

kvalitativ och kvantitativ, 

bedöms som kvalitativ. 

 

En enkätstudie.  

Två fokusgrupper: anhöriga 

och sjukhuspersonal. Data 

n=339 (fullständigt 

besvarade enkäter) 

Resultatet av denna studie 

visar som förväntat att varje 

sorg är unik. Beaumont 

modellen visade sig ha god 

effekt för sorgearbetet hos 

anhöriga.   

Medel, 

72 % 



 

 
 

to locate this specific 

service within its Irish 

context, thirdly to 

describe the service 

model itself, and finally 

to present and discuss 

findings from a study 

that elicited feedback 

from bereaved next-of-

kin 

and hospital staff.  

insamlades med standard 

SPSS program.    

Wiegand, D. L. 

 

2012 

 

USA  

Family management 

after the sudden 

death of a family 

member.  

To define Family 

Management Styles 

(FMSs) and determine 

distinctive characteristics 

of each FMS used by 

families after the death of 

a family member who 

had life sustaining 

therapy withdrawn as a 

result of an unexpected, 

life-threatening illness or 

injury. 

Kvalitativ 

 

En uppföljande studie. 

n=8 (familjer, totalt 22 

personer) 

Studien visade att 

uppbyggnaden av familjen 

hade betydelse för hur 

förlusten hanterades. FMS 

hade också betydelse för 

hanteringen. 

Hög,  

88 % 

Yim Wah, M., Vico 

Chung Lim, C. & 

Wai To, C. 

 

2013 

 

Kina 

Experiences and 

perceptions of nurses 

caring for dying 

patients and families 

in the acute medical 

admission setting. 

This study aimed to 

explore the experiences 

and perceptions of 

nurses caring for dying 

patients and their 

families in the acute 

medical 

admission setting. 

Kvalitativ. 

 

En deskriptiv studie. 

n=15 (sjuksköterskor) Resultatet visade att 

sjuksköterskorna kände sig 

otillräckliga och inte hade 

tillräckligt med kunskap om 

döendets process. 

Hög, 

92 % 



 

 
 

Bilaga 2. 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet 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 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet 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 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg 

& Wengström (2008). 

 

 


