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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Den oväntade döden medför svårare sorgeprocess än den väntade döden, ofta 

leder den till mer psykisk ohälsa jämfört med den väntade döden. Plötslig död är svår att inse 

och ta till sig. En traumatisk kris innebär att den drabbade individen behöver omedelbar hjälp 

med att organisera sitt liv.  

Syfte: Att belysa anhörigas behov och upplevelser av bemötande när deras närstående 

plötsligt avlider. 

Metod: Litteraturstudie bestående av 7 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Artiklarna analyserades utifrån inspiration av Graneheim och Lundmans riktlinjer. 

Resultat: Resultatet visade att de anhöriga i hög utsträckning upplevde det emotionella stödet 

som gott i det akuta skedet. Efter det akuta skedet upplevdes det emotionella stödet som 

bristfälligt och de anhöriga önskade mer hjälp för att lättare kunna gå vidare i sorgeprocessen. 

Information om dödsfallet samt att få möjlighet att se den avlidna var av stor betydelse för att 

de anhöriga lättare skulle kunde ta till sig verkligheten.  

Diskussion: Vårdpersonalen behöver mer kunskap om de anhörigas behov efter deras 

närståendes plötsliga bortgång för att kunna hjälpa dem på ett bättre sätt. De anhöriga 

upplever att sorgeprocessen försvåras då brister i informationen och stöd uppkommer. 

Besvikelse över brister finns kvar vid intervjutillfället och präglar deras minne från när deras 

närstående avled. 

 

 

 

Nyckelord: plötslig död, anhörigas upplevelser, stöd, information, behov. 

 



  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

INLEDNING                                                                                                        1 

BAKGRUND                                                                                                        1 

    Bemötande                                                                                                                               

    Information om det oväntade dödsfallet                                                                              

    Krisreaktioner                                                                                                                        

    Anhörigas livsvärld och lidande                                                                                           

TEORETISK REFERENSRAM                                                                        4 

SYFTE                                                                                                                  4 

    Definition                                                                                                                                 

METOD                                                                                                                5 

    Litteratursökning och urval                                                                                                                

    Analys                                                                                                                                    

RESULTAT                                                                                                           7 

    Anhörigas upplevelser av emotionellt stöd                                                                                     

    Anhörigas upplevelser av information och kommunikation                                                                          

    Anhörigas behov                                                                                                                                

DISKUSSION                                                                                                      9 

    Metoddiskussion 

    Resultatdiskussion                                                                                 

    Slutsats                                                                                                          

REFERENSER                                                                                                  13 

BILAGOR                                                                                                                                    

    Litteratursökning Bil. 1                                                                                                     

    Artikelöversikt      Bil. 2                                                                                                     

                                    

 

 

 



 1 

INLEDNING  
 

Sjuksköterskor kommer förr eller senare att se patienter dö, väntat som oväntat och kommer 

då att komma i kontakt med den avlidnes anhöriga. Att vara helt förberedd inför denna 

situation är kanske inte möjligt, fast mötet mellan vårdpersonal och anhöriga kan 

förhoppningsvis främjas med kunskap om krisreaktioner och vetskap om vad anhöriga 

upplever som stödjande. Lopes-Socorro, Tolson & Fleming (2001) belyser att sjuksköterskor 

som möter anhöriga vars närstående plötsligt avlidit upplever sig oförberedda och oroliga 

inför dessa stressfulla möten. Det är utav den anledningen vi har valt att skriva om hur 

anhöriga upplever bemötandet samt belysa deras behov. 

 

 

 

BAKGRUND 
 

Lundin (1982) beskriver den oväntade döden som ett av de kraftfullaste psykiska trauman 

som en anhörig kan utsättas för. William-Worden (2002) menar att plötslig död kan innebära 

att anhöriga får problem med att acceptera och inse vad som har hänt. Nyheten om ett plötsligt 

dödsfall innebär ofta att personen som meddelas tror att det är felaktig information, inte sällan 

drabbas de anhöriga av skuldkänslor. Personen funderar då på hur det inträffade skulle kunna 

ha undvikits om denna handlat på ett annat sätt gentemot den avlidna. Känslan av hjälplöshet 

kan innebära att aggressioner går ut över andra, inte sällan sjukvårdspersonalen (William-

Worden, 2002). Döden är för många människor skrämmande och betraktas inte alltid som en 

naturlig del av livet (Kock-Redfors, 2002). Plötsliga dödsfall hos äldre är ofta inte lika 

oväntade då de angöriga är medvetna om att det skulle kunna inträffa inom en relativt snar 

framtid (Lundin, 1992). 

 

Mian (1990) framhåller i sin studie att bli berövad handlar om att anpassa sig till förlusten av 

en nära och betydelsefull relation. Att förlora en anhörig utan förvarning är en enorm 

belastning som är svår att hantera, eftersom det inte finns någon tid att förbereda sig på. 

(Mian, 1990). Fyhr (1999) skriver om hur den traumatiska krisen drabbar människan med full 

kraft och på så vis kan paralysera individen psykiskt. En människa som drabbas av en 

krisreaktion behöver omedelbar hjälp med att organisera sitt liv och sin närmaste framtid 

(Fyhr, 1999). Den som oväntat drabbats av en förlust lider ofta av depressiva symtom som 

ångest och psykisk smärta. Att döden är oväntad gör förloppet extra komplicerat och 

sorgearbetet försvåras. Det är därför av betydelse att vårdpersonal kan ge ett bra 

omhändertagande av anhöriga i det akuta skedet (Kock-Redfors, 2002).  

 

Bemötande 

Kock-Redfors (2002) beskriver det som en konst att bemöta anhöriga på rätt sätt. Det är en 

utmaning för vårdpersonalen att ta hand om anhöriga och skadade patienter på samma gång. 

Vid ett oväntat dödsfall ombads ett stort stöd ges till de anhöriga och om detta görs på ett bra 

sätt kan sorgeprocessen underlättas. Alla dödsfall är unika och ska bemötas därefter (Kock-

Redfors, 2002). Fyhr (1999) menar att de anhöriga behöver någon som lyssnar på dem och 

deras funderingar. 

 

Att vårdpersonalen har god kunskap om krishantering är av stor betydelse. Möjligheten att 

hjälpa de anhöriga går förlorad om vårdpersonalens egna reaktioner blir överväldigande 

(Wikström, 2004). Bemötandet av människor i kris beror på vilken kunskap och insikt 

individen har i grunden. Denna kunskap och insikt kan skaffas genom studier. Vissa får 
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personligen uppleva en kris och kan dra ta lärdom av den. Det finns en liten del som både får 

insikter genom studier och genom en självupplevd kris (Mehlum & Weisaeth, 1997). 

Sorg och kris är inte samma sak och följer inte samma mönster, vilket många tror. De hör 

ihop med varandra, fast är ändå helt olika. Skiljs inte kris och sorg åt kan det resultera i att det 

som från början var tänkt som en god gärning slutar med ett negativt resultat. Även en 

okomplicerad sorgeprocess kan skrida över en lång period, medan krisreaktioner har ett annat 

tidsmönster (Fyhr, 1999).  

 

Hur sjuksköterskan är som person avspeglar sig i hennes yrkesmässiga roll. Sjuksköterskan 

måste finna sin roll i yrket där hon tillåter sig själv att vara mänsklig och visa känslor 

gentemot den anhöriga fast måste samtidigt hålla det på en professionell nivå utan att bli för 

personlig. Anhöriga kan uppfatta vårdpersonalen som opålitlig om de visar känslor i för stor 

utsträckning (Fyhr, 1999). 

 

 

Information om det oväntade dödsfallet 

Lundin (1992) anser att information till anhöriga om dödsfall bör vara uppriktiga och 

detaljerade, detta för att minska onödig ångest som lättare uppstår med osäkra och svävande 

fakta. Den anhörige tenderar även att se igenom osanna förmildrande uppgifter (Lundin, 

1992). Vidare menar Lundin (1992) att informationen till de anhöriga bör upprepas vid flera 

tillfällen då förmågan att ta in information är nedsatt under den traumatiska chockfasen 

(Lundin, 1992). Behovet av att förstå ”varför” är extra uttalat när döden kommit plötsligt 

(William-Worden, 2002).  Merlevede, Spooren, Henderick, Portzky, Buylaert, Jannes, Van 

Staey, DeRock, Smeesters, Michem & Van Herringen (2004) framhåller i sin studie att 

anhöriga som oväntat förlorat sin närstående kände fruktan över att bli lämnade ensamma 

efter dödsbudet utan information och hjälp med hur de skulle möta framtiden. Deras egna 

starka emotionella känslor som uppstod upplevdes som obehagliga och icke hanterbara. Den 

oväntade döden medför mer psykisk ohälsa än den väntade döden (Merlevede et al., 2004). 

 

Möjligheten att se den dödes kropp kan hjälpa de anhöriga att ta till sig förlusten. Den blir då 

mera verklig. Information om kroppen är vanställd till följd av en olycka ska alltid ges, så att 

de anhöriga kan ta ställning till om de vill se den döde eller inte. En del som valt att inte se 

kroppen ångrar sig ofta senare och önskar att de hade gjort det (William-Worden, 2002). 

Lundin (1992) menar att information om kroppens utseende ska ges för att minimera risken 

för obehagliga fantasier om hur den döde kan tänkas se ut. 

 

Krisreaktioner 

En situation som individen inte kan ta sig ur av egen kraft kan definieras som kris (Persson, 

1995). Psykologisk kris innebär att tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är 

tillräckliga för att bemästra den livssituation människan råkat in i. Traumatiska kriser innebär 

yttre påfrestningar som är oväntade och plötsliga. De hotar individens grundläggande 

möjligheter till tillfredställelse i livet, samt innebär ett hot mot ens fysiska existens, sociala 

identitet och trygghet (Cullberg, 2006). Reaktion efter förlusten beror på vilken personlig 

betydelse den avlidne har haft för den anhörige och varierar därmed från person till person. 

Här spelar människans tidigare erfarenheter in, det är därför av stor vikt att ha kunskap om 

den aktuella livssituation, som personen befinner sig i vid krissituationen (Cullberg, 2006). 

 

I den akuta fasen, då något mycket oväntat samt dramatiskt inträffar, ses ibland ett 

chockstadium. Ett chockstadium innebär att den psykiska energin hos individen är totalt 

upptagen med orienteringen i tillvaron. Hur den drabbade reagerar är olika, vissa är lugna och 
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verkar oberörda trots att det inombords råder totalt kaos och den drabbade har ingen förståelse 

för det som inträffat. Andra kan reagera kraftigt på det inträffade genom att skrika, rusa 

omkring eller klänga på medmänniskor i ren panik (Cullberg, 1994). 

 

Efter någon timme eller dag så övergår chockfasen till en mindre kaotisk reaktionsfas. I 

reaktionsfasen bryter smärtan av det inträffade ut till fullo och kan vara upp till flera veckor. 

Under denna fas kan sömnstörningar, aptitstörningar och kroppsliga reaktioner förekomma 

liksom ångest och depressiv förtvivlan. Intag av alkohol och lugnande mediciner förekommer 

i denna fas. När den drabbade börjar bearbeta det inträffade träder denne in i en annan fas, 

bearbetningsfasen, som varar olika länge beroende på individen (Cullberg, 1994). Den börjar 

när den krisdrabbade personen börjar bearbeta det inträffade (Cullberg, 2006), 

bearbetningsfasen ersätts sedan av nyorienteringsfasen (Cullberg, 1994). I 

nyorienteringsfasen, som är den sista, har individen fått tillbaka sin självkänsla och förmår 

ägna sig åt intressen och relationer (Cullberg, 2006).  

 

Under chockfasen kan det vara svårt att föra ett samtal med den drabbade då denna använder 

sin psykiska energiresurs till att distansera sig från den verklighet denne befinner sig i. Det är 

viktigt att personalen ändå tydligt visar den drabbade viljan att vara nära, vilket kan häva 

chocktillståndet tidigare. Dessutom har den drabbade då någon att vända sig till när tillståndet 

har släppt (Cullberg, 1994). 

 

Mellan chock- och reaktionsfasen finns en särskild fas, kontrollfasen. För att kaos inte ska ta 

överhanden försöker den drabbade med hjälp av försvarsmekanismer att kontrollera 

verkligheten och minska upplevelsen av hot och fara (Cullberg, 2006). Under denna fas har 

den drabbade behov av att berätta om vad som hänt, om och om igen. Processen kan inte 

påskyndas utan måste få ta sin tid (Persson, 1995). Den vanligast förekommande känslan hos 

sörjande är nedstämdhet. Uttrycken för nedstämdhet kan variera. En del håller sig sysselsatta 

under dagen och förtränger känslorna vilket får nedstämdheten att komma på natten (William-

Worden, 2002). Vrede kan uppkomma p.g.a. en känsla av att inte ha kunnat hindra dödsfallet 

från att inträffa och för att personen inte längre finns där (a.a.). Ångest kan yttra sig i olika 

grader, från osäkerhet till panikattacker. Ångesten kan komma från rädslan av att vara ensam, 

samt insikten om att även de som personer är dödliga. Ett dödsfall kan ge upphov till så 

många känslor att de inte går att hantera. Likgiltighet kan fungera som ett skydd mot det som 

annars skulle vara för smärtsamt att känna (William- Worden, 2002). 

 

“Ångest är ett ord som rymmer så mycket. Känslor som överväldigar dig, som du inte vad du 

ska göra med. En kall klump kommer från ingenstans. Tomhet. Ett svart hål, i din kropp, som 

du inte kan fylla. Varma tårar rinner på din kind. Gnagande oro äter upp dig. Smärta som 

inte kan stillas” (Jonsson & Hagström, 1990, s. 97).  

 

Wayment och Vierthaler (2002) har i en studie jämfört anhöriga som förlorat sina närstående, 

oväntat och väntat, det framkommer att de anhöriga till dem som dog oväntat beskrev en mer 

uttalad sorgeupplevelse än de övriga. 

 

Anhörigas livsvärld och lidande 
Dahlberg, Nyström, Segesten, Suserud & Fagerberg (2003) skriver att den verklighet som vi 

alla tar för given och ständigt lever i är vår livsvärld. I livsvärlden hos människor förekommer 

både lidande och välbefinnande. Denna komplexa verklighet hos en individ måste lyftas fram 

och bejakas i vårdsammanhang (Dahlberg et al., 2003). 

Lidandet och smärtan finns hos de anhöriga efter en förlust av en närstående. Ensamheten är 
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en känsla som ofta infinner sig hos dem som förlorat en anhörig som de älskat. Att inte bli 

sedd och hörd i sitt lidande kan ge en djup känsla av ensamhet (Eriksson, 1994). 

Vårdlidande definieras som onödigt lidande i vårdsituationen. Känslan av att sakna makt och 

att inte förstå vad som händer kan leda till vårdlidande. Den otrygghet som den anhörige 

upplever då de inte förstår vårdpersonalens agerande, eller när otillräcklig information ges kan 

resultera i vårdlidande. Vårdlidande orsakas av brist på kunskap om hur handlingar påverkar 

andra på ett negativt sätt och skulle kunna undvikas. För att vårdlidande ska kunna läkas så 

måste det först accepteras och individen bemötas på ett professionellt sätt (Dahlberg et al,. 

2003).  

 

TEORETISK REFERENSRAM 
 

Martinsen (1989) anser att gemenskapen mellan människor står i centrum i livet. Människan 

är i behov av andra för att kunna fungera och leva. Omsorg förutsätter att det finns två 

människor där den ena parten utövar omsorg för den andre, med målet att lindra dennes 

lidande. Det handlar om hur vi förhåller oss till varandra i våra liv. Omsorg krävs för att förstå 

andra människor. Förhållandet till sina medmänniskor är byggstenen i omsorg, alla är i behov 

av andra för att kunna existera (a.a.). Människor behöver betyda något för andra för sin egen 

skull, det behövs därför andra för att omsorg ska finnas. Alla kan hamna i en situation där 

hjälp från en medmänniska är nödvändigt (a.a.). 

 

Martinsen (1989) menar att omsorg är en social relation med andra som grundar sig på 

gemenskap och solidaritet tillsammans med andra människor. Omsorg handlar om att visa 

förståelse för andra. Situationer vi har erfarenhet av kan vi förstå. Förståelsen kan även 

skaffas genom att göra saker för eller tillsammans med en annan människa, eller genom att se 

hur den andra personen förhåller sig till sin egen situation. För att omsorgen ska bli äkta och 

riktig måste patienten ses utifrån dennes livssituation. I detta finns en ömsesidighet som 

utvecklas genom samspel i en praktisk arbetssituation (a.a.). Det är viktigt att den som utövar 

omsorg gör det utan att förvänta sig något för egen vinning skull (a.a.). Ett kollektivt ansvar 

för varandra är vad solidaritet bygger på. Solidaritet för de svaga är kärnan i omsorgsmoralen. 

Solidaritet visar att andras liv intresserar och angår oss. Förmågan att byta roll med en annan 

person gör det möjligt att förstå denne bättre. Vi kan då identifiera oss med i den andre och 

dennes situation och om möjligt hjälpa till på ett bättre sätt. Ansvaret att tänka, handla och 

värdera utifrån den behövandes situation vilar på omsorgsgivaren (Martinsen, 1989). 

Kunskap skaffas bäst genom erfarenhet vilket den nyutexaminerade sjuksköterskan saknar 

och därför handlar utifrån regler och principer. Med erfarenhetsbaserad kunskap blir våra 

handlingar inte styrda av uppsatta regler i samma omfattning. De blir istället en hjälp när 

svåra situationer uppstår och vår egen erfarenhet inte räcker till. Utifrån situationens helhet 

värderas och övervägs det vilka handlingar som ska vidtas. Den kompetensen kallas för 

praktisk visdom För att förstå situationen krävs det insikt i människans livssituation med de 

begränsningar och möjligheter som finns (Martinsen, 1989). 

 

Det som karakteriserar omsorgsarbete är att mottagaren av omsorgen befinner sig i en 

situation av hjälplöshet. Omsorgsutövaren har en förpliktelse att hjälpa vederbörande och 

sörja för den andres behov utan att förvänta sig något tillbaka (a.a.). 

Martinsen (1989) menar att smärtan som en person upplever inte kan upplevas av en annan. 

Smärtan kan däremot kännas igen från erfarenheter av liknande situationer, vilket gör det 

möjligt att lindra lidandet. Sjuksköterskan bör använda ett vardagligt språk som förstås av 

patienten och undvika användandet av facktermer (Martinsen, 1989).  
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SYFTE 

 

Att belysa anhörigas upplevelser och behov när deras närstående avlider oväntat.  

 

Definition 

Nationalencyklopedin [NE] (2007) definierar anhörig som de närmaste släktingarna. 

Med anhörig avser vi make/maka, förälder, syskon och övriga familjemedlemmar.  

Med vårdpersonal avses sjuksköterskor och undersköterskor. 

 

 

METOD 

 

Litteratursökning och urval 

Vi har valt att göra en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats. 

Databaserna som användes var Elin, Cinahl, Academic Search Elite, Medline och PubMed. I 

Elin, Medline och Cinahl hittade vi vårt urval. Cinahl är en referensdatabas inom omvårdnad, 

Medline är en referensdatabas inom medicin och i Elin går det att söka artiklar från flera 

fulltextdatabaser inom omvårdnad och medicin. Sökorden och Mesh- termerna som ledde oss 

fram till artiklarna var: sudden, death, needs, bereavement, bereaved, families, family, 

parents, help, experiences, experience, crisis, unexpected, care, reaction, support och 

response. Den booleska termen AND användes mellan alla eller vissa utvalda ord i olika 

kombinationer. I Cinahl begränsade vi sökningarna till: article, english och peer-reviwed. I 

Academic Search Elite begränsades sökningarna till: fulltext och peer-reviwed. Inga 

begränsningar i de andra databaserna gjordes. Av de utvalda artiklarna gjordes en 

artikelöversikt där syfte, metod och resultat sammanfattades kort, se bilaga nr 2(1) och 2(2). 

Tre artiklar som troligen svarade på studiens syfte beställdes via Cinahl. Dessa fanns dock 

inte tillgängliga på något svenskt bibliotek och kunde därför inte användas. 

 

Studiens inklusionskriterier: artiklar med kvalitativa studier. Studier skrivna på svenska eller 

engelska med motivering att det är de språk vi hanterar bäst. Deltagarna i studierna ska vara 

över 18 år, detta p.g.a. att barns behov och upplevelser inte går att jämföra med vuxnas.   

Barn ger uttryck för känslor i handlingar i större grad än vad vuxna gör, barnets uttryckssätt 

kan framstå som svårtolkat för den vuxne (Lundin, 1992). 

 

Artiklarna i vår litteraturstudie återfanns i databaserna Elin, Cinahl och Medline. Sökningar 

gjordes även i PubMed och Academic Search Elite, inga artiklar som inte hittats i de tre först 

nämnda databaserna hittades här. 

Upprepade gånger fann vi artiklar som ej kunde öppnas till fulltext. Flera av dessa beställdes 

och de flesta visade sig vara book-reviews eller litteraturstudier. En del visade sig även 

beskriva vårt ämne fast från vårdpersonalens synvinkel, vilket inte svarade mot vårt syfte och 

därför exkluderades dessa artiklar. Även de som beskriver anhörigas upplevelser och behov 

när deras närstående avlidit en väntad död har exkluderats 

 

 

Analys 

Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalysering 

för studier med kvalitativ ansats. Genom olika steg analyserades en artikel med målet att nå 

fram till studiens syfte. Först lästes alla artiklar noggrant för att avgöra om de svarade 

gentemot studiens syfte. Alla artiklar lästes därefter ytterligare en gång till av oss båda, 
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meningsbärande enheter markerades då med överstrykningspennor och skrevs ned i ett 

anteckningsblock. En meningsbärande enhet är meningar eller ord som belyser syftet i 

artikeln. Efter en jämförelse av de meningsbärande enheterna som valts ut valdes de som 

överensstämde bäst med syftet ut. Dessa meningar kondenserades, vilket innebär att vi 

översatte meningarna till svenska och samtidigt kortade ned meningarna utan att förlora 

innebörden.  Efter kondenseringen bildades subkategorier, här togs nyckelorden och 

innebörden ur den kondenserade texten ut, även här utan att förlora kontentan. Grupper med 

samma innehåll bildar en kategori, av de analyserade artiklarna hade några samma 

subkategorier och dessa bildade då en och samma kategori. Resultatet av analyseringen 

utmynnade i fyra kategorier; emotionellt stöd, information, kommunikation och behov. 

Information och kommunikation arbetades ihop i resultatet och därmed bildar dessa fyra 

kategorier tre rubriker i resultatdelen.  

 

Tabell 1 

Exempel på analys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad text Subkategori Kategori 

Again, answers 

were very positive 

and included ”very 

supportive” and 

”very caring” and 

”understood the 

pain I felt” and 

”nurses were 

excellent and 

seemed to 

understand what we 

were going through 

(Hall & Hall, 

1994). 

De anhöriga 

upplevde att 

sjuksköterskorna 

var stödjande och 

förstod vad de gick 

igenom.  

Upplevelse av stöd 

och förståelse. 

Emotionellt stöd. 

For 2 and 3 years 

after their child´s 

death, some of 

these parents still 

did not think they 

had obtained the 

information they 

needed to resolve 

their grief (Jost & 

Haase, 1989). 

De anhöriga 

upplevde starka 

brister i 

informationen de 

fått. 

Brister i 

information. 

Information. 

Each participant 

described being 

able to read into the 

looks, tone, or 

actions of their 

healthcare 

providers (Fontana, 

Deltagarna i studien 

beskrev att de 

kunde tolka 

situationen av 

vårdpersonalens 

röster och 

handlingar.  

Betydelsen av 

verbal ock icke 

verbal 

kommunikation. 

Kommunikation. 
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2006). 

One family whose 

son was killed in a 

motor vehicle 

accident spent a 

considerable 

amount of time 

with their son and 

felt it was 

important. (Mian, 

1990). 

 

Familjen värderade 

tiden de fick med 

sin döde son högt. 

 

Behov av att få ta 

farväl av den döde. 

Behov. 

 

 

 

RESULTAT 
 

Anhörigas upplevelser av emotionellt stöd 

Jost & Haase (1989) menar att hälften av de anhöriga i studien beskrev att vårdpersonalen 

saknade medkänsla. De upplevde ibland att vårdpersonalen undvek dem för att slippa prata 

med dem och besvara deras frågor. Den gruppen anhöriga undrade även om det berodde på att 

vårdpersonalen var så pass van vid dödsfall, att ett mer eller mindre inte spelade någon roll för 

dem. Den andra gruppen anhöriga i studien upplevde att vårdpersonalen uppträdde på ett 

omtänksamt och sympatiskt sätt gentemot dem. Omtanke från vårdpersonalen upplevdes när 

personalen vågade visa känslor inför de anhöriga. 

 

Wisten & Zingmarks (2007) framhåller att en betydande del av de anhöriga var besvikna på 

bemötandet de fick på akutmottagningen av vårdpersonalen. När stödet från vårdpersonalen 

gentemot de anhöriga var bristfälligt så fanns det fortfarande färskt i minnet och kom att 

prägla hela deras upplevelse (Mian, 1990; Wisten & Zingmark, 2007).  

 

Warren (2002) framhåller att de flesta anhöriga tyckte sjuksköterskorna upplevdes som 

väldigt hjälpsamma och stödjande under deras närståendes bortgång. Detta gjorde att de 

anhöriga fick en drägligare upplevelse av situationen, de upplevde även att stödjande samtal 

från sjuksköterskan påverkade dem positivt. De som inte delade den åsikten beskrev att 

personalen inte visade tillräckligt med omsorg och visade ett osympatiskt bemötande. 

 

Hall & Hall (1994) menar att de anhöriga upplevde att de fått ett bra emotionellt stöd av 

sjuksköterskan. De upplevde att sjuksköterskan hade stor förståelse för vad de gick igenom 

(Hall & Hall, 1994). De som drabbats av ett oväntat dödsfall beskrev att behovet av att ha 

någon som lyssnade var stort, även någon som förstod förlusten i det långa loppet och att de 

inte ville bli lämnade ensamma (Wisten & Zingmark, 2007).  
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Jost & Haase (1989) menar att anhöriga kände allra mest stöd hos sina familjemedlemmar. 

De beskrev handlingar som “They tried to help”, “She let us cry” och “She tried to 

understand” som stödjande (Jost & Haase, 1989, s. 149). Vänners omtanke var också av 

betydelse för de berövade (Wisten & Zingmark, 2007). 

 

I vissa fall upplevde de anhöriga att de inte kunde stödja varandra för att båda parter led för 

mycket (Jost & Haase, 1989; Wisten & Zingmarks, 2007). Fontana (2006) framhåller att de 

anhöriga, även om de hade vänner eller andra familjemedlemmar hos sig, kunde känna sig 

ensamma i sin upplevelse (Fontana, 2006). 

 

Stödet efter det akuta skedet var bristande enligt de anhöriga och de uttryckte här en önskan 

om mer stöd. En omtänksam attityd där vårdpersonal vågade visa sina känslor uppskattades 

och efterlystes (Jost & Haase, 1989; Kirchhoff et al., 2002; Wisten & Zingmark, 2007). 

 

 

Anhörigas upplevelser av kommunikation och information 

Kirchhoff et al., (2002) framhåller att brist på information gjorde familjemedlemmarna 

frustrerade och osäkra. Detta bekräftar även Warren (2002) samt att stressen ökade när de 

anhöriga upplevde brist på information, vilket gjorde sorgeprocessen svårare. 

 

Osäkerhet hos de anhöriga och försöken att lindra den misslyckades ofta pga. 

kommunikationsproblem med vårdpersonalen (Kirchhoff et al., 2002).     

De anhöriga tyckte att öppen kommunikation med klara besked gällande den anhöriges död 

hjälpte dem (Kirchhoff et al., 2002; Wisten & Zingmark, 2007). Självförtroendet och 

självkänslan hos de anhöriga sjönk när kommunikationen var bristfällig och information om 

den närståendes tillstånd inte gavs direkt (Kirchhoff et al., 2002).  

 

Fontana (2006) menar att de anhöriga förstod mer än vad som förklarades för dem. De tolkade 

hur tillståndet var genom att observera sjuksköterskornas eller doktorernas attityder eller 

handlingar. De anhöriga tolkade den ickeverbala kommunikationen och kunde genom den dra 

egna slutsatser om tillståndet utan att få höra det verbalt. Utifrån denna vetskap sökte sig vissa 

anhöriga undan och ville inte veta mer och andra sökte aktivt efter mera information om 

tillståndet hos den närstående (Fontana, 2006).  

 

Undersökningar visade att de anhöriga befann sig i chocktillstånd efter dödsbudet och därför 

inte kunde ta in all information de fick (Hall & Hall, 1994; Mian, 1990). De anhöriga 

uppskattade när sjuksköterskorna förhörde sig om vilken information som getts, för att sedan 

försäkra sig om att de anhöriga förstått allt (Hall & Hall, 1994; Wisten & Zingmark, 2007). 
 

De anhöriga beskrev att de kände sig bedövade när de fått veta att deras närstående avlidit. 

Till följd av detta kunde de inte berätta om sina behov och önskemål eller ställa sina frågor 

(Jost & Haase, 1989; Wisten & Zingmark, 2007).  

 

De anhöriga upplevde att de själva fick stoppa sjuksköterskan för att få ta del av information 

och få veta lite om situationen. Sjuksköterskorna upplevdes som stressade och verkade inte ha 

tid för de anhöriga och deras frågor (Warren, 2002). 

 

Jost & Haase (1989) framhåller att de anhöriga som ansåg sig ha fått för lite information om 

hur den närstående avled under en lång tid efter dödsfallet fortfarande sökte svar på sina 
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frågor. Frågor om den avlidne var vid medvetande vid dödsfallet och vilka insatser som gjorts 

fanns bland de sörjande (Jost & Haase, 1989). De anhöriga ville prata med vårdpersonal som 

var närvarande i det akuta skedet när deras närstående avled. Detta var av stor betydelse för 

att kunna gå vidare i sitt sorgearbete enligt de anhöriga (Jost & Haase, 1989; Wisten & 

Zingmark, 2007).  

 

 

 

Anhörigas behov 

Att se den döda kroppen var viktigt för att kunna ta in information och verkligen förstå att 

deras närstående var död. Döden beskrevs som mer verklig då (Mian, 1990; Wisten & 

Zingmark, 2007).  “I had to see the body to make sure it was her” (Mian, 1990, s.35). 

Jost & Haase (1989) framhåller att majoriteten av de anhöriga som valde att inte se sitt döda 

barn i efterhand kände djup ånger. De som inte fick erbjudandet önskade att vårdpersonalen 

skulle ha erbjudit dem att se kroppen.  I ett fall blev en anhörig avrådd från att se kroppen, 

trots det såg hon kroppen och kände i efterhand att det hjälpte henne. 

 

Tiden tillsammans med den döde beskrevs som viktig (Hall & Hall, 1994; Wisten & 

Zingmark, 2007). “In that room we had a chance to take farewell”,”We didn’t want to leave 

him” (Wisten & Zingmark, 2007, s. 71). En anhörig ville hålla sitt döda barn fast kunde inte 

förmå sig att göra det och önskar i efterhand att någon hade frågat om hon önskade hålla sitt 

barn (Jost & Haase, 1989). 

Wisten & Zingmark (2007) menar att de anhöriga upplevde att synen av en präst upplevdes 

som provocerande. De anhöriga insåg att utgången var fatal när prästen kom till dem (Wisten 

& Zingmark, 2007). Jost & Haase (1989) menar att de anhöriga som inte träffade någon präst 

i efterhand önskat att vårdpersonalen kunde ha rekommenderat dem att ta kontakt med en. 

 

De anhöriga kände ett starkt behov att försäkra sig om att vårdpersonalen sett deras anhörige 

som en individ som de gjort allt för att rädda (Hall & Hall, 1994; Mian, 1990). De upplevde 

också att det var enklare att släppa taget med vetskapen om att allt som var möjligt gjordes för 

att rädda deras närstående. De uppskattade när vårdpersonalen berättade det för dem (Jost & 

Haase, 1989; Kirchhoff et al., 2002).  

 

Anhöriga önskade att de fått råd om hur de skulle organisera saker efter att deras närstående 

avlidit (Hall & Hall, 1994). De anhöriga efterlyste ett slags nätverk dit de kunde ringa när den 

akuta fasen passerat med eventuella frågor samt för att få emotionellt stöd (Kirchhoff, 2002; 

Wisten & Zingmark, 2007).  

 

De anhöriga tyckte att intervjuerna för studien hjälpte dem att bearbeta det som hänt och 

beskrev det som en positiv erfarenhet. De anhöriga hoppades att andra människor i liknande 

situationer kunde gynnas positivt av det de berättat (Hall & Hall, 1994; Wisten & Zingmark, 

2007). 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 

I vår litteraturstudie vill vi belysa upplevelser och behov vilket gjorde det naturligt att välja 

artiklar med kvalitativ ansats. Kvalitativa studier har som mål att komma nära, att förstå den 

eller det som studeras (Friberg, 2006). I vårt fall kan det innebära en insikt om de anhörigas 

behov när deras närstående avlider. Knyts resultaten från flera olika studier med kvalitativ 
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ansats ihop leder det till ökad kunskap som kan ha betydelse för utvecklingen i vården 

(Friberg, 2006). Vi anser att en litteraturstudie gav information om anhörigas behov och 

upplevelser på en högre nivå än vad en enkät skulle göra, dels geografiskt och dels vad 

beträffar våra resurser som vi hade att tillgå under denna kurs.  

Tre artiklar som beställdes fanns inte tillgängliga i Sverige, och eftersom de önskade 

artiklarna från utlandet inte var tillgängliga för oss innebar det en viss begränsning som kan 

ha påverkat resultatet.  

 

Artiklarna som användes i resultatet kom från USA, Storbritannien och Sverige och är alla 

skriva på engelska. Tolkningen av det engelska språket knyter an till språkkunskaperna vi 

innehar. För att minska riskerna för feltolkningar som kunde påverka resultatet så lästes och 

diskuterades texterna av oss båda, var för sig och tillsammans.  

Det är med fördel att studierna utförts i olika delar av världen, då en överblick angående 

ämnet vi belyser speglas utifrån olika länder och inte enbart i Sverige. Skillnader mellan hur 

de anhöriga upplevde bemötandet i USA, Storbritannien och Sverige kunde vi inte påvisa. 

Alla studier följde samma mönster och upplevelserna och behoven är likvärdiga hos de 

anhöriga.  

 

Eftersom artiklar till vår studie var relativt svåra att söka fram gjordes inte några 

begränsningar gällande artiklarnas publiceringsår. Den äldsta artikeln har snarlikt resultat som 

den senast skrivna artikeln i vår studie och de äldre har då visat sig vara aktuella fortfarande.  

 

I artiklarna intervjuades olika många anhöriga. Den artikeln med lägst antal deltagare hade 6 

personer. Det låga deltagarantalet kan tänkas påverka resultatet eftersom en persons 

upplevelser då får större inflytande på resultatet än en studie med fler antal deltagare. I de 

andra studierna bestod deltagarna av 8, 14, 16, 23, 28 samt 55 anhöriga. 

Tjänsten ”boka en bibliotekarie” utnyttjades på Gräsviks bibliotek i Karlskrona, vi fick då en 

genomgång av databaser för artikelsökning. Böcker till litteraturstudien hittades på biblioteket 

Gräsvik och i Lunds stadsbibliotek.  

 

Artikelanalysen genomfördes utifrån inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) 

riktlinjer för innehållsanalysering. Riktlinjerna fick läsas igenom flera gånger och diskuteras 

för att innebörden skulle förstås. Den var sedan lätt att använda och gav tydliga riktlinjer för 

hur artiklarna skulle analyseras för att se och ta ut det relevanta som motsvarade studiens 

syfte.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att de anhörigas upplevelser av det emotionella stödet skiljde sig åt studierna 

emellan. Många upplevde att de fått ett gott stöd från vårdpersonalen och andra uttryckte en 

besvikelse över bristande stöd. Majoriteten uttryckte dock positiva upplevelser av emotionellt 

stöd från vårdpersonalen. Enligt Mehlum & Weisaeth (1997) beror bemötandet på de 

kunskaper och insikter som vårdpersonalen besitter. Martinsen (1989) menar att kunskap bäst 

skaffas genom erfarenhet vilket den nyutbildade sjuksköterskan saknar. Med 

erfarenhetsbaserade kunskaper värderas situationen som en helhet och sjuksköterskan kan då 

vidta de åtgärder som anses nödvändiga.   

 

Resultatet visar att de som plötsligt förlorat en närstående var i behov av hjälp och stöd från 

sjukvårdspersonalen. Martinsen (1989) bekräftar att människor är i behov av varandra och att 

alla kan hamna i en situation där hjälp från en medmänniska är nödvändigt. 
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Resultatet visar vidare att anhöriga uppskattar när vårdpersonalen visar omtänksamhet och 

öppet vågar visa känslor inför dem. Även stödjande samtal tillsammans med sjuksköterskan 

uppskattas. När de anhöriga visades omtanke och medkänsla kände de sig förstådda och det i 

sin tur påverkade dem positivt. Fyhr (1999) menar att sjuksköterskor måste finna balans i sitt 

yrke och kunna visa känslor fast samtidigt inte förlora den professionella rollen. Lundin 

(1992) belyser att stödet hjälper den anhöriga att själv kunna påverka sin situation, genom att 

den drabbade får hjälp att ta ett eget ansvar för sin situation. Enligt Cullberg (1994) är det 

viktigt att vårdpersonal tydligt visar den drabbade viljan av att vara nära. Chockfasen som den 

anhöriga drabbats av kan hävas tidigare, och när den hävs vet de att där finns någon som vill 

trösta när chocken har lagt sig.  

 

Vid upplevelse av bristfälligt stöd tog det överhanden och hela erfarenheten med 

vårdpersonalen kom att få en negativ prägel hos de anhöriga. I vissa fall upplevde anhöriga att 

vårdpersonalen hanterade dödsfallet på ren rutin och undrade om deras närstående bara vara 

en i mängden för dem. Anhöriga som upplevde ett gott stöd kände att situationen blev mer 

dräglig när de fått ett genuint stöd. Kock-Redfors (2002) menar att varje dödsfall är unikt och 

ska bemötas därefter. Vårdpersonalen måste ge ett bra omhändertagande till anhöriga i det 

akuta skedet för att undvika extra komplicerat sorgearbete (Kock-Redfors, 2002). 

Martinsen (1989) menar att förståelse för andra är omsorg och för att omsorg ska bli riktig 

och äkta måste personen ses utifrån den livssituationen denne befinner sig i. Genom förmågan 

att sätta sig in i den anhöriges roll kan ökad förståelse uppnås av vårdpersonalen. Vidare 

bekräftar Martinsen (1989) att vårdpersonalen som utövar omsorgen har en förpliktelse att 

sörja för omsorgstagarens behov.  

 

Anhöriga upplevde sig ofta ensamma i sin situation även när vänner och familj fanns hos dem 

för att stödja. De beskrev att behovet av att ha någon som lyssnade var stort, att bli lämnad 

ensam av vårdpersonalen upplevdes som obehagligt. Detta styrks av Eriksson (1994) som 

anser att känslan av ensamhet ofta infinner sig hos den som förlorat en närstående. Att inte bli 

hörd och sedd kan fördjupa känslan av ensamhet. Merlevede et al., (2004) styrker också att 

anhöriga inte vill bli lämnade ensamma efter dödsbudet, utan att ha fått vidare information om 

hur de ska hantera sin förlust. Persson (1995) menar att den berövade har ett behov av att tala 

om det som har inträffat om och om igen när chockfasen har övergått till reaktionsfasen.  

 

Anhöriga beskrev att de kände så uttalad sorg att de inte kunde stötta varandra inom familjen 

då de var för fokuserade på sin egen sorg. Wayment och Vierthaler (2002) framhåller att 

anhöriga som förlorar närstående oväntat beskriver en mer uttalad sorg jämfört med anhöriga 

som hunnit förbereda sig på deras närståendes död. Martinsen (1989) framhåller att smärtan 

som en person upplever är högst personlig och kan inte upplevas av någon annan. 

Vårdpersonal kan dock dra nytta av erfarenheter från liknande situationer för att lindra 

lidandet så gott som möjligt.   

 

Resultatet visar att majoriteten av de anhöriga var besvikna över brist på information. Viljan 

att få veta exakt vad som hänt och vad som orsakat dödsfallet fanns hos de anhöriga. Klara 

och tydliga besked önskades och upplevdes som hjälpfulla. Obesvarade frågor gjorde att de 

anhöriga inte kunde gå vidare i sitt sorgearbete. Lundin (1992) styrker detta och menar att 

tydlig information till de anhöriga om dödsfallet kan minska risken för onödig ångest. 

Kock-Redfors (2002) styrker att behovet anhöriga har för att förstå varför dödsfallet inträffat 

är stort. Dahlberg et al., (2003) framhåller att otillräcklig information och brist på förklaringar 

kan leda till vårdlidande. Detta stöds av resultatet som visar att självförtroendet och 

självkänslan hos de anhöriga sjönk om informationen och kommunikationen var bristfällig.  
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Resultatet visar att de anhöriga har en önskan att få prata med vårdpersonal som var 

involverad vid dödsfallet. Dyregrov (2002) bekräftar att de anhöriga uppskattar att prata med 

vårdpersonal som varit närvarande vid dödsfallet, eller med andra personer som varit 

inblandade i olyckan och haft någon form av kontakt med den avlidne. Att besöka 

skadeplatsen kan bidra till att en helhet skapas med förståelse och tankar för den anhöriga. 

Denna möjlighet fungerar även som ett stöd i det sorgearbete den anhöriga går igenom. 

 

Resultatet visar att de anhöriga efter nyheten om det oväntade dödsfallet kände sig bedövade. 

Till följd av det kunde de inte uttrycka sina behov och inte heller fråga vårdpersonalen om allt 

de undrade över. Anhöriga uppskattade när sjuksköterskor och övrig vårdpersonal upprepade 

informationen för dem och frågade om dem förstått allt. Detta stödjer Lundin (1992) som 

menar att förmågan att ta till sig information under chockfasen är begränsad och att den därför 

behöver upprepas. Li, Chan & Lee (2002) styrker i sin studie att anhöriga ofta var för 

chockade av dödsfallet för att kunna ta in information. De anhöriga önskade därför att de 

skulle ha fått information skriftligt såväl som muntligt. Martinsen (1989) framhåller att svåra 

medicinska termer kan medföra att vederbörande inte förstår vad som sägs, utan att 

information ska ges på ett vardagligt språk.  

 

De anhöriga uttryckte betydelsen av att få se den döda, det som innan beskrevs som overkligt 

blev mer verkligt efter att ha fått ett tillfälle att se kroppen. Det blev även ett värdefullt 

tillfälle för att ta farväl. De som inte tog denna möjlighet eller som ombedes att inte ta den 

uttryckte i efterhand ånger. William-Worden (2002) menar att de berövade ofta inte kan 

acceptera det som inträffat och styrker att förlusten blir mer verklig för de anhöriga om 

tillfälle att se den döde ges. Lundin (1982) har i sin studie kommit fram till att flera av dem 

som inte såg den döde ångrade sig efteråt. Ingen av de som valde att se den döde kände ånger 

över sitt beslut. Cullberg (2006) menar att reaktionen beror på vilken personlig betydelse det 

inträffade har för den som drabbats och varierar därmed från person till person. Människans 

tidigare erfarenheter spelar in, det är därför av stor vikt att ha kunskap om den aktuella 

livssituation, som personen befinner sig i vid krissituationen (Cullberg, 2006). 

 

Anhöriga upplevde att stödet de fick efter den akuta fasen var bristfälligt. De efterlyste 

nätverk och kontakter dit de kunde vända sig för emotionellt stöd och för att få hjälp med att 

organisera sitt liv efter förlusten. Fyhr (1999) styrker resultatet och menar att människan blir 

paralyserad av en traumatisk kris och är då i behov av hjälp med att organisera framtiden och 

livet direkt efter förlusten.  

 

Slutsats 
Anhöriga är i behov av att vårdpersonalen ger dem emotionellt stöd vid deras närståendes 

plötsliga bortgång. Information om hur förloppet gick till, varför deras närstående avled samt 

vilka åtgärder som vidtogs, var nödvändigt för de anhöriga att veta för att de skulle kunna gå 

vidare med sina liv. Behoven kvarstod även efter den akuta fasen och det önskades här mer 

hjälp. Brister i bemötandet samt brister i information och kommunikation gav hela 

händelseförloppet en negativ prägel som de anhöriga vid intervjutillfällena fortfarande bar 

med sig.  

Fortsatt forskning i hur vårdpersonal ska bemöta anhöriga vars närstående plötsligt avlider 

behövs. Bemötandet de anhöriga får har visat sig påverka hela sorgeförloppet och det är 

därför av stor vikt att vårdpersonalen vet hur de ska handla och uppträda. De anhöriga får inte 

sättas åt sidan och glömmas bort vid dessa traumatiska händelser. 
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BILAGOR 
 

Litteratursökning                                                                                                          Bil. 1(1)            

 

 

 

Databas: Cinahl Sökord Antal träffar Urval 

#1 Sudden death 404 0 

#2 Bereavement 1891 0 

#3 Family 9784 0 

#4 Sudden 

death+Bereavement 

63 0 

#5 Sudden 

death+Family 

46 1 

 

 

 

 

Databas: Elin  Sökord Antal träffar Urval 

#1 Death 253880 0 

#2 Sudden 34675 0 

#3 Bereavement 3000 0 

#4 Bereaved 1226  

#5 Family 424537 0 

#6 Experiences 112850 0 

#7 Experience 318589  

#8 Needs 275938 0 

#9 Parents 88412 0 

#10 Help 392087 0 

#11 Crisis 94660 0 

#12 Death+Sudden+Needs 107 1  

#13 Bereavement+Family+Experienc

es 

47 1  

#14 Sudden+Family+Crisis 18 1  

#15 Death+Parents+Help 151 1  

#16 Experience+Bereaved 145 1  
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                                                                                                                                         Bil. 1(2) 

 

Databas: 

Medline 

Sökord Antal 

träffar 

Urval 

#1 Sudden 52506 0 

#2 Death 346770 0 

#3 Experiences 66715 0 

#4 Families 106613 0 

#5 Support 426379 0 

#6 Needs 142717 0 

#7 Reaction 635155 0 

#8 Response 1187267 0 

#9 Unexpected 28289 0 

#10 Care 1097496 0 

#11 Sudden+Death+Experiences+Families 16 0 

#12 Sudden+Death+Families+Needs 38 0 

#13 Death+Reaction+Unexpected 40 0   

#14 Death+Experiences+Families+Care 187 1  

#15 Death+Experiences+Families+Support 94 0 

#16 Sudden+Death+Families+Response 34 0 

 

 

 

 

Databas: 

PubMed 

Sökord Antal träffar Urval 

#1 Sudden 54637 0 

#2 Death 384399 0 

#3 Experiences 74857 0 

#4 Needs 149257 0 

#5 Bereavement 8585 0 

#6 Families 268435 0 

#7 Sudden+Death+Families+Bereavement 284 0 

#8 Sudden+Death+Families+Experiences 40 0 

#9 Bereavement+Families+Experiences 363 0 

#10 Bereavement+Families+Needs 418 0 
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                                                                                                                                         Bil. 1(3) 

 

 

Databas: 

Academic 

Search Elite 

Sökord Antal träffar Urval 

#1 Sudden 3338 0 

#2 Death 33084 0 

#3 Experiences 21374 0 

#4 Families 92820 0 

#5 Bereavement 1227 0 

#6 Needs 25933 0 

#7 Sudden+Death+Families+Bereavement 16 0 

#8 Sudden+Death+Families+Experiences 6 0 

#9 Bereavement+Families+Experiences 55 0 

#10 Bereavement+Families+Needs 57 0 
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Artikelöversikt                                                                                                               Bil. 2(1) 

 

Författare, år och 

land 

Syfte Metod Resultat 

Fontana (2006), 

USA 

Beskriva anhörigas 

upplevelser när 

deras närstående 

oväntat åkte in till 

sjukhuset med 

livshotande och 

oviss utgång. 

Fenomenologiska 

och deskriptiva 

intervjuer med 6 

familjemedlemmar. 

De anhöriga 

upplevde sin 

situation som 

overklig. De kände 

ett behov av att 

försäkra sig om att 

vårdpersonalen 

gjorde allt de kunde 

för att rädda deras 

närstående. Känslan 

av ensamhet kom 

till dem då de var 

ensamma om sin 

upplevelse. 

Hall & Hall (1994), 

Storbritannien 

 

Undersöka 

anhörigas 

erfarenheter och 

åsikter när deras 

närstående avled 

för att kunna göra 

förbättringar. 

 

Intervjuer med 16 

anhöriga. Öppna 

diskussionsfrågor. 

 

Majoriteten ansåg 

att sjuksköterskorna 

gav ett bra 

emotionellt stöd. 

Mer tid tillsammans 

med den avlidne 

önskades, även 

innan denna avlidit.                                                                                                                           

 

 

Jost & Haase 

(1989), USA 

Undersöka vilka 

handlingar av 

vårdpersonalen som 

ansågs vara 

hjälpfulla och inte 

hjälpfulla. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 14 

föräldrar. 

Information om hur 

dödsfallet gick till 

och kontakt med 

någon som 

närvarade vad 

viktigt för 

föräldrarna. 

Meningarna om hur 

sjuksköterskorna 

uppträdde var 

delade. 
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                                                                                                                                         Bil. 2(2) 

 

Kirchhoff, Walker, 

Hutton, Spuhler, 

Cole & Clemmer 

(2002), USA 

Beskriva anhörigas 

erfarenheter när 

deras närstående 

blev inlagda på 

sjukhus och sedan 

avled. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 8 

anhöriga. 

De anhöriga 

upplevde att 

kommunikationen 

var bristfällig och 

efterlyste en mer 

öppen och 

personlig omtanke 

från sjuksköterskor 

och doktorer. 

Osäkerhet och 

hjälplöshet präglade 

deras vardag. 

Mian  

(1990), USA 

Utreda anhörigas 

upplevelser av 

hjälpsamma och 

ohjälpsamma 

handlingar 

gentemot dem när 

deras närstående 

avled oväntat. 

Semistrukturerade 

intervjuer över 

telefon med 55 

familjemedlemmar.  

Majoriteten var 

nöjd med det 

emotionella stödet 

de fick av 

sjuksköterskan. De 

som upplevde 

negativa handlingar 

beskrev att det 

präglade hela 

upplevelsen. 

Warren 

(2002), USA 

 

Belysa positiva och 

negativa 

upplevelser i 

samband med deras 

närståendes död 

 

 

Intervjuer med 23 

anhöriga.  

Hermeneutisk 

studie. 

 

 

För fortsatt 

bearbetning av 

sorgen var 

omhändertagandet 

av betydelse för de 

anhöriga. Ett bra 

omhändertagande 

minskade även 

stressen de 

upplevde under den 

traumatiska 

händelsen. 

 

Wisten & Zingmark  

(2007), Sverige 

 

Beskriva stödet 

föräldrar får och 

behov de har när 

deras barn avlider i 

en oväntad 

hjärtdöd. 

 

Intervjuer med 28 

föräldrar. 

Beskrivande ansats 

med öppna frågor i 

intervjuerna. 

 

Brist på 

information, 

respons samt känsla 

gjorde föräldrarna 

besvikna. De flesta 

av föräldrarna ville 

även ha uppföljning 

efter 

händelseförloppet. 

Bemötandet efter 

det akuta skedet 

upplevdes som 

bristfälligt. 




