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What we have done for ourselves alone  
       dies with us; what we have done for others 

   and the world remains and is immortal.  
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Sammanfattning: När döden inträffar plötsligt, har efterlevande inte fått någon chans till 

mental förberedelse inför dödsfallet. Efterlevande löper därmed stor 
risk att drabbas av komplicerade sorgereaktioner, med psykisk och 
fysisk ohälsa som följd. Denna grupp möts inte i tillräckligt stor 
utsträckning av strukturerad evidensbaserad omvårdnad, i proportion 
till efterlevande vid väntade dödsfall.  
Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes behov vid 
plötslig död samt att understryka relevanta omvårdnadsåtgärder i akuta 
skeden. Litteraturstudien är baserad på 13 vetenskapliga artiklar som på 
olika sätt behandlar närståendes behov vid plötslig död.  
Resultatet behandlar närståendes behov utifrån fem kategorier: 
bemötande, information, närvaro, avsked och uppföljning. Närstående 
upplever ofta brister i sjukvårdspersonalens förmåga att möta deras 
behov. Brister som rapporterats gäller framförallt närståendes behov av 
bemötande och information, vilket kan sätta djupa spår hos 
efterlevande. Kunskapen om nyttan av att möta efterlevandes behov av 
uppföljning efter plötsliga dödsfall bedöms i dagsläget inte vara 
tillräcklig. Kunskapen om närståendes behov vid plötsliga dödsfall 
behöver fördjupas. Ytterligare forskning krävs, då området i dagsläget 
är eftersatt. Initialt bör dock existerande forskning implementeras. 
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Abstract: When sudden death occurs, the survivors do not have a chance to 

mentally prepare for the loss. Survivors suffer high risk of complicated 
grief reactions, resulting in mental and physical illness. This group is 
not met sufficiently by structured evidence-based care, in proportion to 
the care of survivors expecting the loss.  
The purpose of the literature study was to highlight the needs of 
relatives confronted with sudden death, and to emphasize relevant 
nursing measures in acute stages. This paper is a survey of literature 
based on 13 research articles, in various ways dealing with needs of 
bereaved confronted with sudden death.  
The result deals with the needs of close relatives based on five 
categories: caring, information, proximity, viewing the body and 
follow-up. Survivors often experience gaps in health professionals' 
ability to meet their needs. Deficiencies regarding relatives’ needs of 
caring and information often results in negative long lasting memories. 
Knowledge of the benefits of meeting the needs of survivors regarding 
follow-up after a sudden death, is to this date considered insufficient. 
Knowledge of survivors confronted with sudden death need to be 
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Inledning  

A tt plötsligt förlora en nära anhörig är något som många av oss kommer att uppleva någon 
gång i livet. På ett ögonblick förändras livet och tvingar många gånger de drabbade att 
anpassa sig till nya livsmönster. Livet efter förlusten av en nära anhörig ställer stora krav på 
människan då förlusten kan innebära minskad trygghet och ökat ansvar inom olika områden. 
Att känna sorg i dessa situationer är normalt men olika faktorer kan påverka reaktioner hos 
efterlevande. Dödsfall som inträffar under traumatiska omständigheter är en faktor som i 
större utsträckning leder till att de efterlevande kan få svårare att bearbeta förlusten (Cullberg, 
2006). När döden kommer plötsligt har de närstående ingen möjlighet att förbereda sig inför 
situationen. Sjukvårdsinsatserna gentemot de närstående måste därför koncentreras på tiden 
efter dödsfallet, till skillnad ifrån palliativa insatser. Kunskap om hur sjukvården bör möta 
efterlevandes behov vid plötslig död är idag inte självklar. Detta resulterar enligt Kock-
Redfors (2002) i att efterlevande ofta inte bemöts och omhändertas på ett bra sätt, vilket kan 
leda till ett mer komplicerat sorgearbete. 
 
Förlusten påverkar efterlevande olika och det finns faktorer som kan leda till att vissa 
individer drabbas hårdare än andra (Fridh, 2009). Den tid som tillbringas på akut- och 
intensivvårdsavdelningar efter plötsliga dödsfall kan tas tillvara för att ge de efterlevande 
möjlighet att bearbeta händelsen på ett sunt sätt, utifrån efterlevandes individuella behov 
(Kock-Redfors, 2002). 
Konsekvenser av en obearbetad sorg efter plötsliga dödsfall kan leda till både fysisk och 
psykisk ohälsa, med till exempel perioder av sjukskrivning som följd (Cullberg, 2006). Detta 
kan i sin tur leda till att individen i större utsträckning kräver hälso- och sjukvårdsinsatser. I 
ett längre perspektiv drabbas även samhället ekonomiskt. Att möta efterlevandes behov vid 
plötslig död kan därför anses ge stora vinster, framförallt för individen men även för 
samhället. 
 
Vårdpersonal kan på olika vårdinrättningar möta behov hos efterlevande som plötsligt förlorat 
en nära anhörig. Enligt Socialstyrelsens Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom 
hälso- och sjukvården vid dödsfall (SOSFS 1996:29) har sjukvården ansvar att visa hänsyn 
och omtanke till den avlidne och närstående. Dessutom åligger det vårdpersonal att bistå och 
underlätta de närståendes situation. Kock-Redfors (2002) menar att det finns mer att göra för 
efterlevande vid plötsliga dödsfall. 
Med kunskap om närståendes behov i akuta situationer kan sjuksköterskan bistå de närstående 
genom sorgeprocessen, vilket kan minska mänskligt lidande genom att förebygga fysisk och 
psykisk ohälsa. 
 
 

Bakgrund 

Definitioner 

Plötslig död 

Av cirka 95 000 personer som avlider i Sverige varje år förmodas en femtedel avlida under 
plötsliga omständigheter. Denna siffra kan avrundas till ungefär 19 000 personer per år 
(Fridh, 2009). Enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) avlider 70 % av alla 
människor inom hälso- och sjukvården vilket innefattar både kommun och landsting. 
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Det råder delade meningar kring vad som räknas som plötslig död. Begreppet används i 
litteraturen som ett oväntat förlopp (Olsson, 1994, Dyregrov & Dyregrov, 2008). Synonymer 
till begreppet plötslig beskrivs i Nationalencyklopedin (2009) som något som sker eller 
uppkommer hastigt eller oväntat. Wisten (2005), som i sin avhandling behandlar plötslig 
hjärtdöd hos unga, definierar plötslig död som något oväntat där döden inträffar inom 1 timma 
efter symtomdebut. 
Plötslig död beskrivs även utifrån dagen för insjuknandet, till dagen då personen avlider 
(Olsson, 1994), vilket kan variera ifrån en dag till tre dagar. Patientens tillstånd under denna 
period bör även vägas in. 
SOU (2001:6) utreder inte begreppet plötslig död, utan nämner det som något som inte 
omfattas av den palliativa vården. 
Plötslig död beskrivs av Nationalencyklopedin (2009) enligt följande: 
 

Plötslig död, sudden death, dödsfall som beror på sjukdom och som inträffar 
omedelbart, utan föregående symtom, eller kort efter de första aktuella symtomen. Ofta 
avses dödsfall som inträffar en timme efter symtomens början […] 
(http://www.ne.se/plötslig-död). 

 
Plötslig död kommer i föreliggande arbete betraktas som ett hastigt, oväntat förlopp, där 
närstående inte haft chans till mental förberedelse. 
 
 
Fastställande av döden 

Hur en människas död fastslås regleras i lag (Svensk författningssamling [SFS] 1987:269). En 
människa betraktas som död när hjärnans samtliga funktioner oåterkalleligt har upphört. Det 
finns då ingen möjlighet att återuppliva patienten och pågående behandling skall därför 
avslutas omgående. Detta såvida inte organtransplantation är aktuell eller om patienten i fråga 
är en gravid kvinna vars foster kan räddas. I dessa fall tillåts fortsatt behandling pågå i 
maximalt 24 timmar, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Döden fastställs med så kallade 
direkta eller indirekta dödskriterier. Indirekta kriterier betyder att patienten inte uppvisar 
några livstecken i form av andning eller cirkulation. Om dessa tecken är varaktiga kan det 
konstateras att all hjärnfunktion oåterkalleligt upphört. Direkta dödskriterier används då 
patienten behandlas med respirator vilket utesluter möjligheten att fastställa döden med 
indirekta dödskriterier. Begreppet hjärndöd förekommer i vardagligt tal för att förklara varför 
en avliden patient som vårdas i respirator andas och är varm. En röntgenundersökning görs i 
dessa fall för att säkerställa att hjärnans blodcirkulation har upphört. Frid (2002) menar att 
dessa begrepp i akuta situationer kan vara svåra att förstå för de närstående. 
 
 
Närstående 

Närstående och anhörig är de som tillhör samma familj eller är nära släkt men även bekanta 
kan anses vara närstående (Närstående, 1998). I dagens samhälle är det vanligt med en annan 
familjesammansättning än den typiska kärnfamiljen. Sverige är idag ett mångkulturellt 
samhälle vilket ytterligare komplicerar definitionen för begreppen familj och släkt, samt vilka 
behov som kan finnas. Frid (2002) beskriver en koppling som baseras mer på känslomässiga 
band, än de strikt familjemässiga som angelägen. Vem är betydelsefull för patienten? Vem 
står patienten nära? Detta kan ses som viktigare än det faktum att två individer tillhör samma 
släkt.  
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I föreliggande arbete kommer begreppen närstående eller efterlevande att användas för den 
studerade gruppen. Den som drabbats av sjukdom eller olycka kommer att benämnas nära 
anhörig, död eller avliden. Samtliga begrepp används beroende på den situation som beskrivs 
samt relaterat till om individen som drabbats av sjukdom eller olycka är i livet eller inte. 
 
 

Närståendes känslor och behov 

Dödsfall som inträffar plötsligt försvårar bearbetningen av förlust (Cullberg, 2006; Lundin, 
2005; Kock-Redfors, 2002). Plötsliga omständigheter kan lätt generera tankar om 
skrämmande händelseförlopp och en undran om den avlidne hade smärtor eller ångest vid 
eller innan dödstillfället (Björklund & Gyllenswärd, 2009). En annan faktor att beakta är 
vilket förhållande den efterlevande haft till den döde. Lever två människor i ett ömsesidigt 
beroende av varandra kan förlusten i större grad leda till känslor av tomhet, då den närstående 
kan känna sig halv. Att förlora ett barn kan i större utsträckning ge känslor av skuld då 
föräldern naturligt är den som ansvarar för barnets trygghet och säkerhet. Barn i sin tur kan 
vid förlust av en förälder känna ilska gentemot föräldern av samma anledning (Cullberg, 
2006).  
De människor som förlorar en nära anhörig upplever relationsförlust, ibland även 
meningsförlust. En förälder som förlorar ett barn kan i stor utsträckning uppleva 
meningsförlust, om barnen upplevs vara meningen med livet (Björklund & Gyllenswärd, 
2009). Att i en kris uppleva meningsförlust försätter efterlevande i ett tillstånd där den 
drabbade inte har förståelse för det som skett. Denna oförståelse mynnar ofta ut i att den 
drabbade upplever situationen som orättvis, vilket i sin tur kan leda till att efterlevande 
försöker skapa mening. Efterlevande kan då ställa frågan: ”Varför just jag?” Kallenberg 
(1992) menar att det för individen kan vara svårt att se någon mening i samband med 
traumatiska situationer, men att hopp om att någon gång finna mening kan vara en hjälp.  
 
Vid plötsliga dödsfall befinner sig ofta efterlevande i kris då vårdpersonal möter dem på 
akutvårds- och intensivvårdsavdelningar. Behovet av individuellt anpassad information är i de 
här situationerna mycket stort (Fridh, 2009; Kock-Redfors, 2002). Efterlevandes känslor 
gentemot sjukvården baseras i stor utsträckning på bemötande och möjligheten till en god 
kommunikation med personalen. Efterlevande som upplever kommunikationen som icke-
stödjande, söker sig ofta till organisationer utanför hälso- och sjukvården (Wisten, 2005). För 
att tillfredställa behovet av god kommunikation betonas att samtliga som ansvarar för 
patientens vård är väl insatta i vad som hänt, samt vilka insatser som kommer att vidtas. Att 
kommunikationen vårdgivare emellan är god anses viktigt, eftersom informationen som når 
de närstående måste vara samstämmig (Fyhr, 2003; Kock-Redfors, 2002; Curtis & Patrick, 
2001).  
Efterlevande som befinner sig i kris är inte alltid mottagliga för all sorts information. För att 
tillfredställa efterlevandes informationsbehov är korta upprepade samtal att föredra, framför 
långa och djupgående samtal. Dessutom betonas vikten av möjligheten till ett 
uppföljningssamtal (Kock-Redfors, 2002). Efterlevande har behov av att gå igenom vad som 
hände då den nära anhörige avled, en tid efter att den värsta chocken lagt sig. Möjligheten att 
få komma på ett uppföljningssamtal är däremot något som sällan erbjuds (Fridh, 2009).  
 
Björklund och Gyllenswärd (2009), Fridh (2009) och Lundin (2005) diskuterar vikten av 
närståendes behov av att få möjlighet att träffa och vara nära svårt sjuka och döende. Detta 
behov anses spela en stor roll för närståendes kommande bearbetning av förlusten. Mötet ger 
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den närstående en möjlighet till avsked, vilket är av oerhört stor betydelse. Dessutom ger 
mötet de närstående en bild av patientens tillstånd innan denne avled. Mötet kan underlätta 
bearbetningen av förlusten, genom att de efterlevande lever i uppfattningen att patienten inte 
led under sin sista tid i livet. Om närstående inte får träffa patienten kan subjektiva bilder av 
händelseförloppet målas upp, bilder som kan vara långt värre jämfört med verkligheten. En 
mindre dispyt vid närståendes sista kontakt med patienten kan resultera i att den närstående 
känner skuld. Att få möjlighet att träffa patienten snarast möjligt kan lindra dessa känslor. 
 
Fridh (2009) diskuterar i sin avhandling miljöns betydelse på intensivvårdsavdelningar vid 
plötslig död. Relaterat till närståendes behov diskuteras begrepp som ”privacy” (avskildhet) 
och ”proximity” (att få vara nära). Avskildhet anses viktigt för att de närstående ska känna 
lugn och ro i mötet med en nära anhörig. För att möta dessa behov är ett enkelrum att föredra, 
då andra patienter och dess närstående kan störa detta möte. Även vårdpersonalens ibland 
frekventa omvårdnadsåtgärder kan störa behovet av avskildhet. Möjlighet till närhet kan 
begränsas av apparatur som tar mycket plats runt patientens säng, samt av vårdpersonal som 
använder den. Generösa besökstider samt att ges möjlighet att stanna hos patienten i alla 
lägen, möjliggör att närståendes behov av närhet och avskildhet kan tillfredställas.  
 
Vad gäller barns deltagande eller icke-deltagande i situationer där en nära anhörig avlidit 
tycks inte vara helt självklar bland allmänheten idag. Frågor från närstående uppkommer om 
huruvida de ska ta med barnen till sjukhuset eller inte (Kock-Redfors, 2002). Det är 
meningsfullt att närstående får skapa en egen verklighetsförankrad bild av patientens tillstånd. 
Detta gäller inte minst barn som många gånger har en vild fantasi och dessutom kanske 
saknar tidigare erfarenheter om vad döden innebär. En diskussion kan föregå beslut om barns, 
men även vuxnas deltagande då en nära anhörig avlidit på grund av kraftigt trauma som 
resulterat i stora vävnadsskador (Socialstyrelsen, 2008; Cullberg, 2006). Eriksson (1999) 
menar att vuxnas tvekan inför att ta med barnen endast bottnar i de vuxnas egen rädsla för hur 
barnen kommer att reagera. Barnet görs snarare en otjänst genom att bli lämnad utanför dessa 
situationer med sin egen fantasi som referenspunkt. Att möta barns behov av delaktighet i 
dessa situationer är grundläggande för att de ska kunna inse att den döde är borta för alltid 
(Björklund & Gyllenswärd, 2009; Kock-Redfors, 2002). Ett barn som förlorar en förälder kan 
till exempel ha svårt att acceptera nya omsorgstagare om de inte till fullo förstått dödens 
betydelse. Även Dyregrov och Dyregrov (2008) betonar vikten av att barn och ungdomar har 
ett relevant dödsbegrepp. 
 
 
Det sociala stödet 

Dyregrov och Dyregrov (2008) beskriver det sociala stödet och dess kvalitet, för de 
efterlevandes strävan tillbaka mot en fungerande tillvaro. Det sociala stödet kan underlätta 
bearbetningen av en förlust vilket hjälper de efterlevande att ta sig igenom krisen. Stödet 
beskrivs i form av inre och yttre cirklar, där människor i de efterlevandes omgivning delas in. 
Inom den inre cirkeln placeras människor som upplevs ge stöd, de som känner den 
efterlevande bra samt de som alltid ställer upp och instinktivt vet hur de ska bete sig. Den inre 
cirkeln behöver nödvändigtvis inte bestå av familj eller nära vänner utan kan även bestå av 
människor som har liknande erfarenheter. Faktum är att efterlevande ofta upplever ett mindre 
antal vänner inom den inre cirkeln efter förlusten av en nära anhörig, jämfört med innan 
förlusten. I den yttre cirkeln placeras personer som inte upplevs som stödjande för den 
efterlevande, till exempel vänner, familjemedlemmar, grannar, kollegor eller 
begravningsbesökare. Behovet av någon som bryr sig, någon att gråta ut hos och uttrycka sin 
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förtvivlan till, är värdefullt för efterlevande i stunder då efterlevande vill och vågar tala om 
den avlidne.  
En indelning av det sociala stödet kan göras efter dess kvantitativa samt kvalitativa 
egenskaper (Rydén och Stenström, 2008). De kvantitativa egenskaperna beskriver hur stort 
det sociala nätverket är, medan de kvalitativa egenskaperna beskriver hur den efterlevande 
upplever det sociala stödet från sin omgivning. Det kvalitativa stödet lämpar sig bäst vid till 
exempel stressfyllda livshändelser, vilket däremot inte betyder att det kvantitativa nätverket 
saknar betydelse. 
Björklund och Gyllenswärd (2009) menar att det är viktigt att våga uppleva känslor och 
minnen om den som avlidit, som en del i bearbetningen av sorgen. Stöd i form av 
frivilligorganisationer är ett exempel på något som de efterlevande kan ha behov av att delta i. 
Efterlevande har ett behov av att snabbt och problemfritt erhålla hjälp (Dyregrov & Dyregrov 
2008), för att i ett så tidigt skede som möjligt gå vidare i livet. De närstående är angelägna om 
att inte bli klienter under en längre tid varför de efterfrågar kompetens och kontinuitet från 
stödpersoner   
 
 

Kristeori 

Plötslig död kan leda till att efterlevande drabbas av en traumatisk kris, vilket beskrivs som en 
situation där individen mentalt inte klarar av att hantera situationen (Cullberg, 2006). Fyhr 
(2003) menar att de egna resurserna inte alltid är otillräckliga, vilket innebär att individen inte 
alltid drabbas av en kris. När dessa situationer inträffar utan att individen drabbas av en kris 
kommer individen genomgå en sorgeprocess där individens individuella resurser är 
tillräckliga för att hantera situationen.  
 
Den traumatiska krisens förlopp (kristeori) beskrivs utifrån fyra olika faser: chockfas; 
reaktionsfas; bearbetningsfas; nyorienteringsfas (Cullberg, 2006). Kunskap om vanliga 
känslor och beteenden i krisens olika faser är användbara för att möta de behov som krisen 
leder till. För sjukvårdspersonal som möter människor i den akuta krisen kan det till exempel 
vara bra att känna till vilka beteenden och behov som anses vanliga, samt att den akuta krisen 
utgörs av de två första faserna i kristeorin (Cullberg, 2002; Wisten, 2005; Kock-Redfors, 
2002). För att kunna förstå efterlevandes reaktioner beskrivs faserna även ur ett 
tidsperspektiv, vilket kan ge en fingervisning om huruvida bearbetningsprocessen fortskrider 
normalt eller inte (Cullberg, 2006). En kort sammanfattning av de fyra stadierna följer nedan, 
där ungefärliga tider för vad som anses representera en sund bearbetning anges inom parentes. 
 
Chockfas: Ett oväntat dödsbesked kan försätta människan i chockfas (en kort stund till dagar). 
Efter att människan gått in i chockfas tas lite, om ens någon information in, och minnet av 
denna tid kan efteråt vara dåligt. Personen i fråga kan bete sig till synes normalt och ställa 
relevanta följdfrågor på den information som ges, men tar inte alltid in det som sägs och är 
därför i behov av upprepad information i ett senare skede. Chockfasen är individuell, och 
förvirringstillstånd, ilska och irrationellt beteende förekommer. Även till synes apatiska 
tillstånd kan observeras. 
 
Reaktionsfas: I denna fas börjar individen sakta ta in det som hänt (fyra till sex veckor). 
Psykosomatiska tillstånd kan observeras och den drabbade går in och ut ur sorgen. 
Meningsförlust kan yttra sig utifrån den drabbades försök att förstå vad som hänt. 
Upplevelsen av att den avlidne finns kvar någonstans kan förekomma. Det kan handla om att 
den närstående tycker sig se den avlidne skymta förbi på gatan, eller hör dennes röst. 
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Bearbetningsfas: Den drabbade kan nu i större utsträckning acceptera att den nära anhörige är 
död och börjar ”leva” igen. Insikten att livet för egen del fortsätter blir aktuell och den 
drabbade kan nu få en förståelse för det som skett genom att i lugn och ro skapa ordning i alla 
känslor och intryck. Efterlevande kan i denna fas (upp till ett år) uppleva att symtom och 
känslor typiska för den akuta krisen avtar. 
 
Nyorienteringsfas: Krisen är nu bearbetad och den drabbade kan uppleva att vardagen har 
mening då sociala kontakter och mönster återupptagits. Nya vanor kan ha skapats i 
anpassningen till det liv som ska levas efter krisen. Många upplever efter en bearbetad kris att 
allt det hemska som hänt på något sätt ändå berikat och stärkt deras person. En bearbetad kris 
innebär inte att den drabbade inte längre upplever sorg, vid till exempel högtider och årsdagar 
är det vanligt att minnen av den avlidne framkallar sorgereaktioner (pågår resten av livet). 
 
I föreliggande arbete kommer kristeorin att ligga till grund för eventuella resonemang 
relaterat till traumatisk kris. 
 
 

Problemformulering 

Att förlora en nära anhörig under plötsliga omständigheter utsätter människan för stora 
psykiska och fysiska påfrestningar. Ett hastigt förlopp försätter ofta individen i ett 
chocktillstånd, så kallad traumatisk kris. Inom palliativ vård bedrivs strukturerat 
evidensbaserat arbete där patientens såväl som närståendes behov tas tillvara (Beck-Friis & 
Strang, 2005). I fall där människor av olika anledningar avlider plötsligt, utan förvarning, 
finns inte möjlighet för närstående till förberedelse. Det finns en risk att efterlevande vid 
plötsliga dödsfall inte möts av samma strukturerade förhållningssätt (Kock-Redfors, 2002), 
vilket kan leda till sämre möjligheter att bearbeta förlusten.  
Att plötsligt förlora en nära anhörig leder i större utsträckning till att efterlevande drabbas av 
psykisk och fysisk ohälsa, än vid väntade dödsfall. Men framförallt ökar under några år risken 
att själv dö, för dem som plötsligt förlorat en nära anhörig (Cullberg, 2006). 
Tyngdpunkten i föreliggande arbete består i att fokusera på närståendes behov i akuta 
situationer, samt att poängtera vad vårdpersonal på vårdinrättningar kan göra för att möta 
behoven. Ett professionellt bemötande från sjukvårdspersonal i syfte att möta specifika behov 
i akuta skeden, kan hjälpa de efterlevande till bättre förutsättningar i sorgearbetet. Det är 
därför av stor vikt att frågan om efterlevandes behov vid plötslig död diskuteras, för att i 
framtiden ge denna grupp ett mer värdigt, strukturerat och evidensbaserat bemötande. 
 
 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes behov vid plötslig död samt att 
understryka relevanta omvårdnadsåtgärder i akuta skeden. 
 
 

Metod 
Föreliggande arbete genomfördes som en litteraturstudie (Friberg, 2006) författad utifrån 
bland annat litteratur, avhandlingar och vetenskapliga artiklar. Bakgrundsfakta inhämtades 
ifrån vårdvetenskaplig litteratur och avhandlingar relaterat till ämnet. Systematiskt utvalda 



 7 

vetenskapliga artiklar genomlästes och analyserades därefter för att skapa meningsbärande 
begrepp (kategorier) (Graneheim & Lundman, 2004). 
 
 

Datainsamling 

Systematiska databassökningar genomfördes i syfte att insamla vetenskapliga artiklar som på 
olika sätt studerat efterlevandes behov vid plötslig död. Sökningar gjordes via PubMed, 
Cinahl och PsycINFO där ämnesord (thesaurus) som motsvarade studiens syfte användes: 
”Death, Sudden”, ”Bereavement”, ”Professional-Family Relations”, ”Crisis Intervention”, 
”Support, Psychosocial” och ”Family Attitudes”. Olika ämnesord användes i respektive 
databas för att optimera sökningen. För att försöka ringa in artiklar som behandlade 
efterlevandes behov vid plötsliga dödsfall, användes ämnesordet ”Death, Sudden” i alla 
sökningar utom en, där sökordet ”Bereavement” istället användes (bilaga 1). Andra ämnesord 
användes i kombination med ”Death, Sudden” för att försöka ringa in efterlevandes behov, då 
sökningar med endast ämnesordet ”Death, Sudden” gav ett alltför spritt resultat. 
För att utöka sökningsresultatet genomfördes två manuella sökningar. Vid sökning via 
ScienceDirect användes följande sökord: ”Bereavement”, “Needs”, “Sudden Death” och 
“Emergency Medical Services” i tidskriften ”Resuscitation”, då tidskriften uppmärksammats i 
ett flertal resultatartiklars referenslista. I PubMed söktes titeln ”A Model For Dealing With 
Sudden Death” (bilaga 1) då titeln uppmärksammats i en artikel av samma författare. 
Sökningarna genererade totalt 57 träffar. 
 
Inklusionskriterier: 

• Publicerad mellan 1999 - 2009 
• Skriven på engelska eller svenska 
• Vetenskaplig artikel 
• Relevans gentemot studiens syfte 
 

Exklusionskriterier: 
• Reviewartiklar 
 

Av det totala antalet artiklar som de olika sökningarna genererade, genomlästes 48 abstracts 
för att avgöra artiklarnas relevans gentemot studiens syfte. Abstract genomlästes inte på de 
artiklar som hade en titel som gav klara indikationer på att artikeln inte var relevant för 
studien. Tjugosex artiklar exkluderades efter genomläsning av abstract. Tjugotvå artiklar 
återstod och genomlästes i sin helhet, vilket resulterade i att ytterligare fyra artiklar 
exkluderades. För att utvärdera kvarstående artiklars vetenskapliga grad användes en 
granskningsmall utarbetad av Carlsson och Eiman (2003).  
Hälften av artiklarna genomlästes och bedömdes av respektive författare. Senare ansågs denna 
metod kunna resultera i att bedömningen inte blev tillräckligt enhetlig, varför samtliga artiklar 
återigen bedömdes av båda författarna i samråd. Ytterligare fem artiklar exkluderades på 
grund av vetenskaplig kvalitet, eller efter att vidare diskussion lett fram till beslutet att 
artiklarnas syfte inte var tillräckligt relevant gentemot studiens syfte. Sju av artiklarna 
uppfyllde kraven för grad I, tre uppfyllde kraven för grad II och tre för grad III. 
Tretton artiklar återstod efter slutgiltig granskning, varav åtta av dessa var kvalitativa, två 
kvantitativa samt tre artiklar där både kvalitativ- och kvantitativ ansats använts. I bilaga 1 
presenteras sökhistoriken, eventuella dubbletter redovisas ej. 
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Databearbetning 

En artikelöversikt (bilaga 2) utarbetades efter att samtliga 13 artiklar genomlästs ett flertal 
gånger samt analyserats noggrant. 
Utifrån syftet diskuterades resultatartiklarnas innehåll djupgående. Kategorier identifierades 
utifrån resultatartiklarnas resultat, baserat på bland annat meningar, begrepp, citat eller fraser. 
Kategorierna användes senare som grund för utformandet av studiens resultat (Högskolan i 
Halmstad, 2008; Graneheim & Lundman 2004). Kategorier presenteras i resultatet som 
följande underrubriker: bemötande, information, närvaro, avsked och uppföljning. För att vara 
säkra på att kategorierna var korrekta lästes samtliga artiklar igenom ytterligare en gång under 
bearbetning av studiens resultat. Majoriteten av artiklarna behandlade samtliga kategorier. 
 
 

Resultat 
Plötslig död drabbar de efterlevande hårt, eftersom det inte finns någon chans till förberedelse 
inför dödsfallet (Hadders, 2007; Wisten & Zingmark, 2007; Horsley & Patterson, 2006; 
Weslien, Nilstun, Lundqvist & Fridlund, 2005; Merlevede et al., 2004; Dyregrov, Nordanger 
& Dyregrov, 2003; Li, Chan & Lee, 2002; Handsley, 2001). Efterlevande har därför ofta ett 
större behov av stöd än efterlevande vid väntade dödsfall. De som drabbats av en nära 
anhörigs plötsliga död riskerar i större utsträckning att drabbas av komplicerade 
sorgereaktioner, vilka kan vara svåra att bearbeta. Efterlevande uttrycker specifika behov av 
omsorg vid plötslig död. Olika omvårdnadsåtgärder i akuta situationer beskrivs av 
efterlevande som mer eller mindre stödjande (Li et al., 2002). Enligt Walsh, Foreman, Curry, 
O´Driscoll och McCormack (2008) upplever närstående bland annat att de blir dåligt bemötta 
av vårdpersonal och att de inte får tillräcklig information i akuta situationer. Nedan beskrivs 
efterlevandes behov samt relevanta omvårdnadsåtgärder relaterat till bemötande, information, 
närhet, avsked, samt uppföljning vid plötslig död. 
 
 

Bemötande 

Då närstående anländer till en akut- eller intensivvårdsavdelning efter olycka eller plötslig 
sjukdom är tiden ofta knapp, och närstående har ett behov av att bli väl omhändertagna 
(Brysiewicz, 2008; Li et al., 2002). Närstående vill att tiden på en vårdinrättning tas tillvara, 
eftersom det alltid finns en risk för att denna situation kan innebära det sista mötet i livet. 
Närstående har behov av att bli bemötta av en inbjudande attityd. Att mötas av distans kan få 
närstående att känna sig exkluderade (Hadders, 2007). Klar och tydlig information är något 
som uppskattas av närstående. För att efterlevande ska uppleva att de bemöts på ett bra sätt av 
sjukvårdspersonal, krävs att personalen får utbildning och stöd i dessa frågor (Wisten & 
Zingmark, 2007; Rodger, Sherwood, O´Connor & Leslie, 2006; Mowll, 2005). 
Att få ett professionellt bemötande från sjukvårdspersonal uppskattas av närstående 
(Brysiewicz, 2008; Walsh, et al., 2008; Wisten & Zingmark, 2007; Brysiewicz, 2006; Rodger 
et al., 2006). Bemötandet präglar i stor utsträckning närståendes erfarenheter av situationen 
och sjukvården. Närståendes behov av ett sympatiskt och professionellt bemötande vid 
plötslig död är stort. Begrepp som ärlighet och öppenhet beskrivs av närstående ingå i ett bra 
bemötande från vårdpersonal. Efterlevande som upplevt att de bemötts på ett bra sätt lovordar 
dessa insatser. De som däremot upplevt brister i bemötandet beskriver hur ett dåligt 
bemötande kan färga upplevelser av sjukvården i stort. Upplevelserna uttrycks i starka ord av 
efterlevande och kan sätta djupa spår av både positiv och negativ karaktär.  
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En kvinna som förlorat sin make uttrycker sin uppskattning gentemot sjukvårdspersonalens 
omsorg: ”They [The staff] had picked flowers outside. It was fabulous. They were fantastic. 
They should be praised to the skies…. His dignity was maintained.” (Weslien et al., 2005, s. 
19). Ett annat exempel är hur en man uttrycker bitterhet gentemot sjukvården, efter att 
plötsligt ha förlorat sin partner: ”Oh just felt, oh I must say, look I just found the hospital, um 
fucking useless to be honest (laughs), the Administration process…. Like I just thought 
fucking hospitals are a waste of space.” (Rodger et al., 2006, s. 116). 
 
Ett individuellt bemötande där sjukvårdspersonalen är vaksam på efterlevandes behov är i 
akuta situationer en förutsättning för att efterlevande ska integreras (Brysiewicz, 2006; 
Weslien et al., 2005). En del efterlevande uppskattar att bli erbjudna något att dricka, få 
tillgång till telefon eller att få frågan om det finns något de vill ha hjälp med. Till synes 
obetydliga och enkla åtgärder kan uppskattas av de efterlevande. Något som ofta upplevs 
positivt av efterlevande är att slippa vara ensam. Att ha någon som sitter med och lyssnar, 
uttrycks som tröstande. Fysisk närhet och beröring värderas högt av vissa, medan andra 
föredrar att sitta ensamma i väntan på till exempel information.  
Att bli erbjuden kontakt med till exempel präst eller kurator uppskattas vanligtvis, men som 
för efterlevandes behov generellt betonas att vaksamhet inför den enskilde individens behov 
väger tyngst (Wisten & Zingmark, 2007; Li et al., 2002). Enligt Horsley och Patterson (2006) 
upplever unga närstående som förlorat ett syskon efter plötslig död att de uppmuntras att hålla 
inne med känsloyttringar, för föräldrarnas skull. Syskon i tonåren möts av attityder, som att de 
ska vara starka och att det som hänt främst drabbat deras föräldrar. 
Äldre människor kräver i mindre utsträckning professionell hjälp vid plötslig död (Walsh et 
al., 2008). Enligt Li et al. (2002) kan äldres ofta rika livserfarenhet leda till att de hanterar 
plötsliga dödsfall på ett sundare sätt än yngre.  
 
 

Information 

Informationsbehovet hos efterlevande vid plötslig död är ofta mycket stort (Brysiewicz, 
2008). Trots detta är det inte ovanligt att efterlevande inte får den information de behöver. 
Både muntlig och skriftlig information uppskattas av närstående, då närstående i akuta 
situationer kan ha svårt att ta in den information som ges (Walsh et al., 2008; Wisten & 
Zingmark, 2007; Brysiewicz, 2006; Rodger et al., 2006; Weslien et al., 2005; Merlevede 
et.al., 2004; Li et al., 2002). 
 
I det akuta skedet på en sjukvårdsinrättning (ofta akut- och intensivvårdsavdelningar) har de 
närstående behov av att informeras om situationen så fort det är möjligt (Li et al., 2002). 
Information ger de närstående en känsla av delaktighet, att någon ser dem. Kontinuitet och 
ärlighet från sjukvårdspersonalens sida, möter närstående behov av att integreras i situationen. 
Information med fasta tidsintervall betonas som viktigt, även om ingen ny information kan 
delges. Informationen i det avseendet hjälper de närstående att anpassa sig till situationen. Om 
budskapet lindas in i vaga begrepp, skapar det osäkerhet hos de närstående (Merlevede et al., 
2004). Icke-verbal kommunikation studeras av närstående, och eventuell osäkerhet ifrån 
sjukvårdspersonalens sida kan leda till minskat förtroende. Svåra besked delges således av 
erfaren personal som känner sig trygg i uppgiften (Brysiewicz, 2006; Rodger et al., 2006; 
Weslien et al., 2005). 
 
Efter att en patient avlidit informeras de efterlevande i avskildhet (Brysiewicz, 2006). 
Avskildheten spelar en stor roll för de berörda men även för andra besökare på 
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vårdinrättningen. Efterlevande föredrar att dödsbeskedet informeras med klara tydliga 
begrepp som inte kan misstolkas. Detta för att de efterlevande ska kunna förstå att den döde är 
död, och på så sätt ges möjlighet till att börja bearbeta förlusten. Efterlevande anser att uttryck 
som ”hjärtat orkade inte längre” eller ”finns inte längre ibland oss” är olämpliga i det direkta 
dödbeskedet (Wisten & Zingmark, 2007; Rodger et al., 2006). I samband med att dödsbesked 
ges, kan frågor ifrån de efterlevande besvaras om vad som skett, vilken behandling den 
avlidne fick samt om den som avlidit hade smärtor eller ångest vid dödsögonblicket. En 
vanligt förekommande fråga från efterlevande i sammanhanget är även huruvida patienten 
erhållit alla tillgängliga resurser för att rädda dennes liv (Li et al., 2002). 
 
Skriftlig information i form av broschyrer, där till exempel tips, vanliga frågor och svar, 
kontaktuppgifter samt praktisk information ges, uppskattas av efterlevande (Brysiewicz, 
2008; Rodger et al., 2006; Brysiewicz, 2006). Skriftlig information tjänar ett syfte då 
efterlevande kan ta del av informationen i takt med att behovet växer. Många efterlevande har 
behov av upprepad information då nya frågor dyker upp under bearbetningen av dödsfallet. 
Att som efterlevande behöva lägga energi på att leta upp rätt person att fråga beskrivs som ett 
orimligt krav på människor som befinner sig i kris. 
 
 

Närvaro 

Närstående beskriver ofta ett behov av att vara nära deras nära anhörig under akuta faser på 
vårdinrättningar (Merlevede et al., 2004). Att inte finnas vid den nära anhöriges sida kan 
generera känslor av skuld. Orealistiska föreställningar om vad som skett och hur situationen 
var kan skapas av att inte vara närvarande (Weslien et al., 2005). 
Hadders (2007) menar att närståendes närvaro vid till exempel återupplivningsförsök kan 
hjälpa dem att bearbeta händelsen samt ge dem förståelse för situationen. Det betonas att god 
information vid återupplivningsförsök är en förutsättning för att närstående ska integreras i 
situationen. Uppföljning kan hjälpa närstående att förstå vad som hänt och vad som gjorts 
under återupplivning (Wisten & Zingmark, 2007; Brysiewicz, 2006; Merlevede et al., 2004; 
Li et al., 2002).  
Hadders (2007) beskriver hur återupplivningsförsök utan närståendes närvaro avpersonifierar 
patienten, då sjukvårdspersonalen får ett mer biologiskt perspektiv inför situationen. 
Närståendes medverkan kan i dessa situationer förändra sjukvårdspersonalens synsätt mot ett 
mer holistiskt perspektiv. Följden av närståendes medverkan beskrivs som en meningsfull och 
värdig sorts ritual, med bakgrund i det faktum att få återupplivningsförsök lyckas. Dock 
poängteras att patientsäkerheten anses viktigare än närståendes medverkan. 
Alla närstående har inte ett behov av att närvara vid återupplivningsförsök, men en klar 
majoritet uttrycker att en förfrågan om eventuell närvaro uppskattas (Weslien et al., 2005). De 
närstående uppskattar att deras beslut om eventuell medverkan respekteras av personalen. 
Hadders (2007), Brysiewicz (2006) och Weslien et al. (2005) anser att det råder osäkerhet i 
frågan om närståendes närvaro eller icke-närvaro vid återupplivning samt att riktlinjer ofta 
saknas. 
 
 

Avsked 

När en patient inkommer till en vårdinrättning i ett livshotande tillstånd resulterar det i en 
uppsjö av intryck och känslor hos närstående (Brysiewicz, 2006). Informationen till de 
närstående kan vara otillräcklig, misstolkas eller glömmas bort. När en patient avlider kan 
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efterlevande därför ha svårt att förstå situationen. Att efterlevande får möjlighet att se den 
döde bidrar i kombination med dödsbeskedet till att klargöra situationen för de efterlevande.  
Att se och att ta avsked av den döde hjälper de efterlevande att förstå det faktum att deras nära 
anhörig har avlidit (Wisten & Zingmark, 2007; Mowll, 2005; Merlevede et al., 2004; Li et al., 
2002). Merlevede et al. (2004) beskriver avskedet av den döde som en känslomässigt 
påfrestande situation som kräver att efterlevandes behov av god information och stöd 
tillgodoses. Mowll (2005) menar att få efterlevande ångrar att de sett den döde, trots den 
känslomässiga påfrestning detta kan innebära. Däremot är situationen den omvända för 
efterlevande som valt att inte se den döde, som ofta ångrar detta beslut i efterhand. 
Efterlevande har behov av att förberedas inför avskedet. Den avlidne kan eventuellt ha skador 
och kroppen kan vara kall och blek. Om möjlighet finns ska medicinsk utrustning avlägsnas, 
då det framkommit att efterlevande uppskattar detta (Hadders, 2007; Li et al., 2002). Visad 
hänsyn för efterlevandes behov, är en naturlig del vid avsked. Det kan till exempel röra frågor 
om huruvida de efterlevande vill att någon från personalen ska finnas tillhands under 
avskedet, eller om de efterlevande följer särskilda religiösa traditioner.  
 
 

Uppföljning  

Även om de efterlevande fått saklig och välanpassad information av sjukvårdspersonalen på 
vårdinrättningen, är inte alltid efterlevandes informationsbehov mättat (Merlevede et al., 
2004). De efterlevande kan ha befunnit sig i ett sådant tillstånd när informationen gavs, att de 
inte till fullo förstått eller av andra anledningar kunnat tillgodogöra sig informationen. 
Följande citat visar hur efterlevande kan ha svårt att minnas allt som hänt i relation till 
dödsfallet, och att nya frågor kan dyka upp under efterlevandes bearbetning. ”Suddenly he 
passed away. But what happened the last 30 min? Even today, we don’t know exactly. That is 
still a gap in my memory that I need to fill in.” (Weslien et al., 2005, s. 20).  
Efterlevande uttrycker ett behov av att sjukvårdspersonal en tid efter dödsfallet återupptar 
kontakten på ett eller annat sätt (Walsh et al., 2008; Rodger et al., 2006). Detta kan ske genom 
telefonsamtal, brev eller att ett möte bokas innan de efterlevande lämnar vårdinrättningen 
efter dödsfallet. Den största nyttan med återkoppling är enligt efterlevande att de får möjlighet 
att ställa frågor samt att få rådgivning. Walsh et al. (2008) menar att en majoritet av 
närstående som drabbats av plötslig död uppskattar att bli kontaktad och att endast ett fåtal 
inte uppskattar en sådan kontakt. Tidpunkten för kontakt är individuell, då olika individer 
behöver olika lång tid för att känna att de kan dra nytta av eventuell återkoppling.  
Den största påverkande faktorn för komplicerade sorgereaktioner vid plötslig död är att de 
efterlevande isolerar sig ifrån omgivningen (Dyregrov et al., 2003), vilket minskar 
möjligheterna till stöd från det sociala nätverket. Walsh et al. (2008) menar att en majoritet av 
efterlevande upplever det sociala nätverket som icke-stödjande. Brysiewicz (2008) menar att 
många efterlevande medvetet isolerar sig ifrån det sociala nätverket för att skona andra. De 
efterlevande som söker stöd hos det sociala nätverket upplever ofta distans och en känsla av 
att inte bli tagna på allvar. Möjligheten till god information om stöd- och 
anhörigorganisationer betonas för att säkerställa ett bra stöd efter plötslig död. 
Ur ett genusperspektiv beskrivs olika behov hos individer (Rodger et al., 2006). Mäns 
sorgereaktioner skiljer sig ofta från kvinnors, i det avseendet att män i mindre utsträckning 
söker professionell hjälp. Dessutom uppvisar män i större utsträckning psykosomatiska 
symtom på grund av att män ofta håller sina känslor i schack. Rodger et al. (2006) menar att 
uppsökande uppföljning kan gynna män i synnerhet. Män i västvärlden hämmas under sin 
uppväxt i sin utveckling av traditionellt feminina egenskaper (Handsley, 2001). Dyregrov et 
al. (2003) beskriver skillnader, då kvinnor skattar sin egen sorg generellt högre än vad män 
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gör vid plötsliga dödsfall. Däremot poängteras att detta inte betyder att män sörjer mindre, 
utan endast uttrycker sorg i mindre utsträckning, vilket kan leda till komplicerade 
sorgereaktioner. 
 
Enligt studier (Walsh et al., 2008; Wisten & Zingmark, 2007; Brysiewicz, 2006; Merlevede et 
al., 2004) har lokala modeller/riktlinjer utvecklats i olika länder (bland annat Irland, 
Sydafrika, Sverige och Belgien) för att ge de efterlevande lämpligt stöd i bearbetningen av 
plötsliga dödsfall. Utbildning av personal som arbetar med efterlevande efter plötslig död 
beskrivs som en förutsättning för att möta efterlevandes behov. Modellerna visar till exempel 
på vinster av uppsökande verksamhet, alltså att sjukvårdspersonalen initierar kontakten en tid 
efter dödsfallet. 
 
Wisten och Zingmark (2007) har i en studie kartlagt efterlevande föräldrars behov vid plötslig 
hjärtdöd, utifrån vilka en modell (bilaga 3) med fyra huvudteman utformats (evidence, 
reconstruction, explanation, sensitivity). De fyra huvudteman som beskrivs bidrar till de 
efterlevandes bearbetning genom att de ges möjlighet till att förstå det som skett samt att bli 
förstådda i sin situation. Detta leder till att efterlevande ges en bättre möjlighet att forma det 
liv som kommer efter dödsfallet. Modellen visar på vikten av anpassad information och 
bemötande, möjligheten till närvaro och delaktighet samt att ta avsked och ges möjlighet till 
uppföljning. 
En kort beskrivning av modellens fyra huvudteman följer nedan. 
Evidence: Att ges möjlighet att närvara vid återupplivningsförsök kan ge de närstående en 
förståelse för den behandling som givits, vilket i sin tur kan ge de efterlevande vetskap om att 
den avlidne fick adekvat behandling. Att ta avsked av den döde ger de efterlevande möjlighet 
att förstå faktumet att deras nära anhörig avlidit. 
Reconstruction: Efterlevande behöver få information om vad som hände under upprepade 
tillfällen. Sjukvårdspersonal kan meddela de efterlevande vilka åtgärder som vidtogs och 
varför. De efterlevande kan då känna sig säkra på att deras nära anhörig fick tillgång till alla 
tillgängliga resurser. Denna information kan även upprepas vid ett uppföljningssamtal. 
Explanation: De efterlevande får information om dödsorsak om en sådan finns tillgänglig. 
Medicinska begrepp förklaras av läkare eller annan kompetent personal. Om det finns risk för 
att dödsorsaken berott på ärftliga anlag är detta ofta betydelsefull information till efterlevande. 
Sensitivity: Sjukvårdspersonal som är lyhörda för efterlevandes individuella behov skapar en 
möjlighet att tillfredställa dessa behov i största möjliga mån. Att ha en inkännande attityd ger 
insikt i vad som anses betydelsefullt för de efterlevande. Exempel på individuella behov kan 
vara olika behov av tröst och stöd. Som sjukvårdspersonal eller nära vän i de efterlevandes 
sociala nätverk, handlar det då om att vara uthållig och empatisk. 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Initialt var tanken med föreliggande arbete att belysa närståendes behov vid plötslig död. Att 
endast beskriva dessa behov ansågs dock inte vara ett tillräckligt bidrag till professionen. 
Syftet med studien omformulerades således för att i resultatet även kunna inkludera relevanta 
omvårdnadsåtgärder i relation till närståendes behov. I resultatartiklarna har en majoritet av 
författarna använt kvalitativ metod, ofta med olika typer av intervjuer för att kartlägga 
närståendes behov vid plötslig död. Författarna har med utgångspunkt från resultatet dragit 
slutsatser, som mynnat ut i bland annat förslag på införande av riktlinjer, utbildning av 
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personal samt nyttan av specifika omvårdnadsåtgärder. Att i föreliggande arbete lyfta samt 
visa på olika slutsatser ansågs ge studien ett rikare och mer meningsfullt resultat. 
 
Efter att artiklarna genomlästs av båda författarna, diskuterades innehållet till dess att 
konsensus uppnåtts. Kategorier skapades efter diskussion och utvecklades sedan i studiens 
resultat. I förhållande till studiens syfte anses tillvägagångssättet vara lämpligt, då majoriteten 
av artiklarna (11/13) i studiens resultat genomförts med kvalitativ metod, där resultatet ofta 
presenterats i form av bland annat citat. Arbetsmetoden minskar risken för misstolkning då 
meningen med texten djupgående diskuteras. 
 
Under arbetets gång har bristen på vetenskapliga artiklar som uppfyller studiens 
inklusionskriterier varit uppenbar. Till exempel genererade sökning i Cinahl på ämnesord 
”Death, Sudden” endast 167 artiklar som uppfyllde inklusionskriterier relaterat till 
publiceringsdatum, språk och vetenskaplighet. Försök att i kombination med andra ämnesord 
fånga upp de artiklar som även ansågs vara relevanta till studiens syfte, genererade 30 träffar. 
Antalet artiklar som efter granskning ansågs relevanta gentemot studiens syfte var sju. 
Samtliga artiklar (167) studerades (titel och eventuellt abstract) för att säkerställa att inga 
artiklar relevanta mot syftet fallit bort vid sökning med kombinerade ämnesord. Även de 
sökningar som genomfördes i PubMed genererade generellt låga antal träffar samt dubbletter. 
Rodger et al. (2006) beskriver upplevelser hos efterlevande som plötsligt förlorat en partner 
och menar att lite forskning presenterats inom området fram till år 2005. 
 
Majoriteten av artiklarna som exkluderades, valdes bort på grund av irrelevans gentemot 
studiens syfte. En vanlig anledning till detta vara att studierna behandlade ämnen relaterat till 
bland annat prevention eller utvärdering av medicinsk utrustning och behandling. Studier som 
enbart behandlat efterlevandes erfarenheter av plötslig spädbarnsdöd exkluderades på grund 
av att ett stort antal studier i ämnet hittades. Mängden studier ansågs kunna ge ett snedvridet 
resultat då syftet inte var att studera en enskild grupp, utan att lyfta mer generella behov hos 
efterlevande vid plötslig död. Omsorgen av en familj efter plötslig spädbarnsdöd håller många 
gånger en högre kvalitet än vid plötsliga dödsfall som drabbat vuxna (Kock-Redfors, 2002). 
Kvaliteten på omsorgen som efterlevande till vuxna avlidna erbjuds, har under arbetets gång 
visat sig vara eftersatt. 
 
I studiens bakgrund har fyra avhandlingar inom studiens syfte refererats (Fridh, 2009; Wisten, 
2005; Frid, 2002; Olsson, 1994). Tre av avhandlingarna kunde med fördel ha använts i 
studiens resultat, vilket kunde ha gett resultatet mer substans. Bristen på forskning inom 
området uppmärksammades inte i tillräckligt hög grad i studiens inledande skede. Detta 
faktum ledde till att avhandlingarna refererades i bakgrunden. Dock anses inte detta beslut ha 
påverkat resultatets utfall. 
 
 

Resultatdiskussion 

Granskning av resultatartiklarna genomfördes med hjälp av en modell utformad av Carlsson 
och Eiman (2003). Modellen möjliggör en metodisk subjektiv bedömning av artikelns 
vetenskapliga kvalitet, utifrån en 3-gradig skala (maximalt 48 poäng). Grad I anger högst 
vetenskaplig grad och kräver minst 80 % av maxpoäng. Grad II kräver minst 70 % och grad 
III 60–69 %. Granskningsmallen är applicerbar på både kvalitativa och kvantitativa 
vetenskapliga studier.  
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I en klar majoritet av resultatartiklarna (11) har författarna använt olika typer av intervjuer. 
Denna metod anses ge hög reliabilitet åt studierna som använts, något som kan anses ge högre 
validitet i föreliggande studie, då närståendes behov vid plötslig död behandlas. 
Det totala antalet artiklar som studiens resultat baserats på (13) har behandlat ämnen som i 
hög grad varit relevanta gentemot studiens syfte, då de på olika sätt behandlat efterlevandes 
behov vid plötsliga dödsfall. Dessutom har majoriteten av artiklarna (7) uppfyllt kraven för en 
hög vetenskaplig kvalitet (grad I), vilket anses vara en styrka. Trots detta anses antalet 
resultatartiklar vara lågt, vilket kan ses som en svaghet. Tre resultatartiklar uppfyllde endast 
kravet för grad III, vilket är en svaghet. Artiklarna inkluderades ändå i resultatet då de i hög 
grad behandlade de kategorier som resultatet bygger på. Även om den vetenskapliga 
kvaliteten kan anses vara bristfällig, har de genomgått peer review och är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter. En påtaglig brist i resultatartiklarna var att majoriteten (8) inte 
angivit bortfall, eller diskuterat bortfallets betydelse. Etiska aspekter har angivits eller 
diskuterats i elva av resultatartiklarna. Författarna upplever att studier som undersöker 
närståendes behov vid plötslig död kan få höga bortfall, med tanke på ämnets känsliga natur. 
Frågan om resultatet riskerar att bli snedvridet på grund av bortfall kan inte negligeras. En 
relevant fråga i sammanhanget är huruvida de som valt att avstå medverkan i olika studier, 
skattar sin fysiska och psykiska hälsa generellt högre eller lägre än de som valt att deltaga. De 
olika studierna har använt sig av relevanta inklusionskriterium. Ett vanligt inklusionskriterium 
som använts är att den undersökta gruppen ska ha drabbats av en nära anhörigs plötsliga död. 
Detta kan anses ge studierna hög validitet, eftersom majoriteten av studierna undersöker 
erfarenheter och behov i dessa situationer. 
En av resultatartiklarna bygger på en studie utförd i Kina. Skillnader i närståendes behov 
kunde utläsas relaterat till många av resultatartiklarna som bygger på studier utförda i väst. 
Specifika skillnader (Kina – Väst) diskuterades i artikeln. I föreliggande arbete har 
författarna, där kulturella skillnader är uppenbara, inte lagt någon vikt vid specifika behov 
som enbart uttryckts av informanter från den kinesiska studien. I resterande studier har inga 
uppenbara kulturella skillnader kunnat observeras som skulle kunna ge ett snedvridet resultat. 
 
I Sverige dör cirka 95000 människor varje år, varav 70 % uppskattas dö inom hälso- och 
sjukvården. Cirka 19000 dör under plötsliga omständigheter. Skulle uppskattningen på 70 % 
översättas till antalet människor som avlider under plötsliga omständigheter, kan detta betyda 
att ungefär 13000 människor avlider årligen inom hälso- och sjukvården, under plötsliga 
omständigheter. Antalet kan vara ännu större då det kan antas att plötsliga dödsfall i högre 
utsträckning än väntade dödsfall anländer till sjukhus innan döden inträffar. Om varje avliden 
antas ha tre närstående omfattas gruppen av efterlevande till plötsligt avlidna av cirka 40000 
människor per år. Denna grupp riskerar alla att drabbas av komplicerade sorgereaktioner, med 
psykisk och fysisk ohälsa som följd. Fauri, Ettner och Kovacs (2000) menar att så många som 
var tredje patient som söker vård på grund av komplicerade sorgereaktioner har drabbats av 
en nära anhörigs plötsliga död. Siffran (40000) är högst preliminär då ingen statistik hittats 
som styrker detta. Däremot kan siffran hjälpa till att skapa en uppfattning om hur stor gruppen 
är. 
Att som närstående drabbas av en nära anhörigs plötsliga död leder till att den närstående kan 
få svårare att hantera dödsfallet än vid dödsfall som varit väntade. Plötsliga dödsfall ger inte 
de närstående någon chans till förberedelse varför ett professionellt omhändertagande av 
närstående är av mycket stor vikt. Fridh (2009) diskuterar begreppet awareness time som 
innefattar tidsperioden från och med att närstående får reda på att deras nära anhörig kommer 
att dö, fram till dess döden inträffar. En kort awareness time innebär en högre risk att drabbas 
av komplicerade sorgereaktioner i form av ångestrelaterade symtom. 
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Behov i akuta situationer 

Efterlevandes behov av ett bra bemötande från sjukvårdspersonal är central efter ett plötsligt 
dödsfall och kan inte nog understrykas. Bristen på ett värdigt bemötande kan leda till psykisk 
ohälsa (Walsh et al., 2008) samt att efterlevandes förtroende för sjukvården försämras. Wisten 
och Zingmark (2007) diskuterar betydelsen av sensitivity från sjukvårdspersonalens sida. 
Lyhördhet samt en inkännande attityd beskrivs som ett grundläggande förhållningssätt för att 
möta efterlevandes behov.  Föreliggande studie har visat på vikten av att sjukvårdspersonal 
utbildas för att möta efterlevandes behov vid plötslig död (Brysiewicz, 2006). Detta styrks av 
LeBrocq, Charles, Chan och Buchanan (2003) som menar att utbildning krävs för att på ett 
bra sätt bemöta och informera närstående i akuta situationer. Brysiewicz (2008) och Purves 
och Edwards (2005) betonar att ett kallt och distanserat mottagande av närstående 
förekommer.  
Den här typen av mottagande skulle kunna bero på rädsla och okunskap från 
sjukvårdspersonalens sida. Denna tes styrks av Williams, O´Brien, Laughton och Jelinek 
(2000, refererad i LeBrocq et al., 2003) som beskriver att sjukvårdspersonal på 
akutvårdsmottagningar uttrycker att bristen på utbildning kan vara en anledning till att 
personalen distanserar sig till efterlevande. Ett dåligt mottagande försvårar närståendes 
integration i den akuta situationen, vilket även innebär en förkortad awareness time. Detta 
utsätter efterlevande för en större risk att drabbas av psykisk ohälsa. 
 
Att få information är ett av de behov som skattas högst av närstående. Trots detta upplever 
närstående ofta att informationsbehovet inte blir tillfredsställt (Walsh et al., 2008). Muntlig, 
kontinuerlig information är i akuta skeden viktig för att närstående ska integreras i 
situationen. Skriftlig information ges med fördel för att efterlevande ska kunna ta del av 
information när behovet växer. Varför efterlevande i hög grad visar missnöje med den 
information som ges i akuta skeden kan diskuteras. En teori är att personalen inte informerar 
närstående på ett tillfredställande sätt, till exempel på grund av okunskap, tidsbrist eller 
avsaknad av riktlinjer. En annan möjlig anledning är att närstående befinner sig i chockfas. 
Anledningen till missnöjet med den information som ges skulle även kunna bero på en 
kombination av bristfälliga rutiner och närstående i chock. 
 
Att inte vara närvarande då en nära anhörig avlider kan sätta djupa spår hos efterlevande, 
något som i sin tur kan komplicera bearbetningen av dödsfallet. Att inte ha möjlighet att 
komma till en vårdinrättning kan hos efterlevande bidra till skuldkänslor av mer eller mindre 
realistisk art. Känner sig närstående däremot exkluderade i vården av en nära anhörig kan 
skulden istället falla på vårdpersonalen. Huruvida närstående ska tillåtas närvara vid 
återupplivningsförsök tycks idag inte vara helt klarlagt. Hadders (2007) menar att det inte 
finns några bevis för att närstående skulle lida men av sådan närvaro. Föreliggande studie 
visar på närståendes behov av att vara nära svårt sjuka och döende i syfte att integreras, att ges 
möjlighet att förstå en krisartad situation vilket kan förhindra orealistiska föreställningar om 
vad som skett. Wisten & Zingmark (2007) menar efterlevande i akuta situationer har behov 
att förstå situationen samt att själv bli förstådd. Ett nyckelbegrepp i strävan mot att möta detta 
behov beskrivs under begreppet evidence där vikten av närståendes närvaro vid 
återupplivningsförsök ryms. 
Alla önskar inte att närvara vid återupplivningsförsök, men en klar majoritet uppskattar att bli 
erbjudna att närvara. Eriksson (1999) menar att vuxna ofta exkluderar barn i situationer som 
innefattar svårt sjuka och döende anhöriga, för barnets ”eget bästa”.  
Barn har däremot samma behov som vuxna av att se och vara nära svårt sjuka eller avlidna. 
Människans utvecklingsperiod under barn- och ungdomsåren har störst betydelse för hur den 
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vuxne kommer att hantera kriser. Individer som genomgått och bearbetat kriser har en ökad 
förmåga att hantera nya kriser i jämförelse med dem som i stort varit förskonade (Cullberg, 
2006). 
Hadders (2007) menar att det är vanligt att sjukvårdspersonal avråder närstående att delta vid 
återupplivningsförsök på grund av situationens intensiva natur, vilken anses skapa onödigt 
lidande för närstående. Eftersom en majoritet av de närstående uppskattar att ges möjlighet till 
närvaro vid återupplivningsförsök, skulle en eventuell avrådan från sjukvårdspersonalens sida 
endast bottna i en egen rädsla för hur närstående kommer att reagera på situationen. En annan 
anledning till att närstående exkluderas skulle kunna bero på att sjukvårdspersonalen inte vill 
riskera patientsäkerheten. Under arbetet har författarna inte observerat några indikationer på 
att närståendes närvaro vid återupplivning skulle kunna äventyra patientsäkerheten. Dock har 
inte några egentliga ansträngningar gjorts för att utreda frågan. 
 
Möjligheten att få se och ta avsked av den som avlidit bör ges till alla efterlevande som 
plötsligt förlorat en nära anhörig. Författarna upplever att det är brukligt att så även sker. 
Dagens sjukvård är idag ofta högteknologisk, vilket ställer höga krav på den information som 
når efterlevande. 
Frid (2002) beskriver hur efterlevande som tar avsked av en nära anhörig som dödförklarats 
med direkta dödskriterier kan de se att patienten är varm och ”andas”. Samtidigt får de 
information om att patienten är död. I kombination med att de närstående kan befinns sig i 
chockfas kan situationen te sig ytterst svårbegriplig och motsägelsefull. 
I denna komplexa situation tycks det inte finnas några riktigt bra lösningar. Trots upprepad 
information av god kvalitet om patientens tillstånd, är det inte säkert att informationen 
anammas av efterlevande, på grund av chock.  
Om ett uppföljningssamtal planeras finns ändå chansen för efterlevande att reda ut begreppen 
och få svar på frågor, vilket kan ge möjlighet att skapa ordning i alla intryck. 
 
Föreliggande studie har visat att uppföljning är en central del i efterlevandes bearbetning i 
krisen efter ett plötsligt dödsfall. Detta styrks av Kent och McDowell (2004) som bland annat 
menar att möjligheten att få ställa kompletterande frågor en tid efter dödsfallet kan vara till 
stor nytta i efterlevandes bearbetning. Fördelarna med att få möjlighet att komma tillbaka till 
vårdinrättningen en tid efter en plötslig förlust är många. Den enskilt största anledningen till 
att efterlevande drabbas av komplicerade sorgereaktioner är att de av en eller annan anledning 
isoleras ifrån sitt sociala nätverk. Ett uppföljningssamtal kan då hjälpa efterlevande genom att 
vårdpersonal kan uppskatta huruvida sorgeprocessen fortskrider normalt (Kock-Redfors, 
2002). Uppmärksammas att efterlevande har problem att komma vidare i sorgeprocessen kan 
vårdpersonal ge vägledning och råd om till exempel olika anhörigorganisationer (Fauri et al., 
2000).  
Föreliggande studie har visat att kön och ålder påverkar människors sorgearbete. Med 
kunskap om skillnader utifrån ett genusperspektiv kan vårdpersonal lättare uppmärksamma 
individuella behov hos individen, vilket skulle kunna ge en mer individuell vägledning i 
sorgearbetet. Män anses till exempel inte uttrycka sorg i lika stor omfattning som kvinnor, 
vilket i större utsträckning kan leda till psykosomatiska symtom (Rodger et al., 2006). Yngre 
personer har ofta inte lika stor erfarenhet som äldre av dödsfall, vilket skulle kunna leda till 
ett större behov av information och vägledning (Li et al., 2002). 
I akuta skeden kan information misstolkas eller glömmas av. Wisten och Zingmark (2007) 
betonar vikten av reconstruction och explanation för att de efterlevande ska få svar på vad 
som egentligen hände, vilken vård deras nära anhörig fick samt varför han/hon avled. Att inte 
veta, lämnar de efterlevande med sin egen fantasi, och en osäkerhet kan leda till en oförmåga 
att gå vidare i sorgearbetet (Kock-Redfors, 2002). Ett uppföljningssamtal skulle kunna 
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avvärja en hel del av denna osäkerhet. Att information misstolkas kan leda till att efterlevande 
inte förstått vad som egentligen skett på vårdinrättningen, vilket kan leda till ett behov av 
ytterligare diskussion tillsammans med berörd personal. 
Trots att fördelarna med ett uppföljningssamtal kan anses otvetydiga menar Fridh (2009) att 
endast 10 % av intensivvårdsavdelningarna (i Sverige) erbjuder efterlevande detta. Vidare 
betonas att uppföljning är något som idag ingår i omhändertagandet av efterlevande inom den 
palliativa vården.  
Med tanke på antalet efterlevande som skulle kunna ha stor nytta av ett uppföljningssamtal är 
detta en fråga som borde diskuteras vidare. Att erbjuda uppföljningssamtal kan från 
sjukvårdens sida även diskuteras ur ett ekonomiskt perspektiv. Kock-Redfors (2002) anser 
dock att kostnaden för sjukvården är försvinnande liten i jämförelse med en eventuell 
sjukskrivningskostad för samhället. Därmed tycks det inte finnas några klara nackdelar med 
att erbjuda efterlevande ett uppföljningssamtal. Anledningen till att alltför få tycks erbjuda 
detta skulle kunna bero på att sjukvården idag inte känner till behovet och/eller nyttan. 
 
 
Ett eftersatt område 

Rodger et al. (2006) menar att närståendes behov vid plötslig död inte är tillräckligt 
utforskade. Flera andra studier har även visat att det råder brist på utbildning och riktlinjer 
inom området (Hadders, 2007; Wisten & Zingmark, 2007; Brysiewicz, 2006; Weslien et a., 
2005; Merlevede et al., 2004). Omhändertagandet av efterlevande vid plötslig död beskrivs 
även av A. Wisten, överläkare i geriatrik och rehab, (telefonsamtal, 2009-12-18) som ett 
eftersatt område, där bristen på riktlinjer är påtaglig.  
Patienter som omfattas av palliativ vård, möts idag ofta av evidensbaserad vård och beprövad 
erfarenhet. Att vara närstående till någon som plötsligt avlidit ger ofta inte samma 
möjligheter, trots att det finns bevis för att dessa situationer ofta leder efterlevande in i ett 
svårare sorgearbete. SOU (2001:6) beskriver hur närstående vid plötslig död bör mötas med 
ett palliativt förhållningssätt. Detta kan tolkas som att bristen på evidensbaserad kunskap 
inom området lett till att delar av evidensbaserad palliativ vård överförs till akuta situationer. 
Vad ett palliativt förhållningssätt i akuta situationer innebär kan anses svårtolkat, då palliativ 
vård ofta förknippas med till exempel symtomlindring under längre tidsperspektiv. Dessutom 
har närstående inom den palliativa vården ofta möjlighet till förberedelse inför en nära 
anhörigs död. 
Anledningen till varför forskning inom området är eftersatt skulle kunna bero på att specifika 
behov hos närstående till plötsligt avlidna har förbisetts jämfört med till exempel närstående 
till patienter i palliativ vård. Detta skulle i sin tur kunna bero på att närstående till plötsligt 
avlidna befinner sig på vårdinrättningen under relativt korta perioder. Dessutom kan 
närstående till plötsligt avlidna befinna sig i chock, vilket kan leda till att de inte tydligt yttrar 
specifika behov och önskemål. Brysiewicz (2006) menar att goda relationer mellan 
vårdpersonal och närstående kan vara svåra att uppnå i akuta skeden.  
I palliativ verksamhet finns det ofta mer tid att skapa en relation till närstående vilket ger 
större möjligheter att uppfatta samt tillfredsställa närståendes behov. Vid plötsliga dödsfall 
bör personalen ha den kunskap som krävs för att fånga upp samt tillfredsställa närståendes 
behov i traumatiska situationer. Riktlinjer för omhändertagande av närstående vid plötslig död 
bör enligt författarnas mening i större utsträckning kunna utformas för att möta närståendes 
behov. 
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Konklusion 
Efterlevande riskerar att drabbas hårdare vid plötsliga dödsfall än vid väntade. Efterlevande 
kan drabbas av komplicerade sorgereaktioner, som kan få långtgående konsekvenser. Behovet 
av bemötande, information, närvaro, avsked och uppföljning spelar en central roll för de 
efterlevandes möjlighet att bearbeta en plötslig förlust. Föreliggande arbete har visat på 
relevanta omvårdnadsåtgärder kopplat till respektive behov.  
Det finns idag forskning, om än eftersatt, som behandlar efterlevandes behov vid plötslig död. 
Trots detta upplever efterlevande att vissa behov inte blir tillfredställda, vilket antas bero på 
bristande kunskap hos sjukvårdspersonal samt avsaknad av riktlinjer. I synnerhet gäller 
missnöjet kvaliteten på information och bemötande.  
 
 

Implikation 
Bristen på sjukvårdspersonalens kunskap om hur efterlevandes behov vid plötslig död möts, 
kräver att frågan relaterad till sjuksköterskans utbildning diskuteras. Författarna lever i 
uppfattningen att sjuksköterskans grundutbildning ger viss kunskap om individens känslor 
och reaktioner i kris. Dock anses det oklart huruvida utbildningen ger den kunskap som krävs 
för att möta individens behov i kris, till exempel vid plötslig död. 
Efterlevandes behov vid plötslig död behöver generellt utforskas ytterligare. Extra fokus bör 
dock riktas mot orsaken till efterlevandes missnöje relaterat till information och bemötande. 
Forskning som i dagsläget existerar bör integreras, i synnerhet gällande efterlevandes behov 
av uppföljning. Modeller som utformats i studier skulle kunna ligga till grund för utformandet 
av lokala riktlinjer samt utbildning av sjukvårdspersonal.
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familjemedlemmars 
upplevelser relaterat 
till hjärtstillestånd. 

Kvalitativ metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer 
genomfördes med 
efterlevande 
familjemedlemmar 
(n=17). Bortfall ej 
angivet. 

Sjukvårdspersonal på och 
utanför sjukhuset kan 
genom ett professionellt 
förhållningssätt påverka 
närståendes upplevelser av 
traumatiska situationer 
(hjärtstillestånd). 

Grad I 



  

                            Bilaga II: 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Publiceringsår 
Land 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskapliga 
kvalitet 

2007 
Sverige 

Wisten, A. & 
Zingmark, K. 

Supportive needs of 
parents confronted with 
sudden cardiac death-A 
qualitative study. 

Att belysa 
upplevelsen av stöd 
och behov hos 
föräldrar som 
förlorat ett barn i 
plötslig hjärtdöd. 

Kvalitativ metod, 
Djupgående 
intervjuer med 
efterlevande 
(n=28) som 
analyserats med 
kvalitativ 
innehållsanalys.   
Bortfall (<5 %) är 
angivet och 
analyserat. 

Brist på uppföljning från 
sjukvårdens sida noterades 
hos majoriteten av 
deltagarna. Deltagarna 
upplevde att det var upp 
till dem att söka 
information och stöd. 

Grad I 



  

 
Modell 1.                  Bilaga III
      
 

     
 
 
 (Wisten & Zingmark, 2007, s.72) 


