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Inledning 

Att förlora en anhörig är något av det värsta som kan drabba en människa och att förlora 
ett barn framhålls vara den yttersta formen av förlust (Cullberg, 2006). När ett barn 
plötsligt och oväntat avlider kommer beskedet ofta som en chock för föräldrarna då de 
inte är förberedda på att döden kan infinna sig. För föräldrar innebär denna förlust att 
livsvärlden rasar samman och aldrig mer kommer bli sig lik. Vid förlust av ett barn dör 
en del av föräldern som inte är möjlig att återfå (Song, Floyd, Seltzer, Greenberg & 
Hong, 2010). Världshälsoorganisationen och Unicef (2008) framhåller att 
naturkatastrofer, trafikolyckor och drunkningar varje år skördar flera hundratusentals 
barns liv i världen. I såväl Sverige som internationellt är skadehändelser och 
förgiftningar de vanligaste dödsorsakerna bland barn och unga. Dessa olyckor leder ofta 
till en plötslig och oväntad död. Under år 2012 avled 577 barn i Sverige, i åldrarna 0-19 
år (Socialstyrelsen, 2013). Under åren 2005-2008 avled i genomsnitt 93 barn per år i 
åldrarna 0-17 år på grund av skadehändelser (Socialstyrelsen 2011). Av dessa berodde 
61,6 % på olycksfall där 57 % utgjordes av transportolyckor följt av drunkningsolyckor 
på 10,1 %. Avsiktlig självdestruktiv handling stod under denna period för en tredjedel 
av samtliga dödsfall bland barn som omkom genom skada.  
 
Föräldrar hamnar många gånger in i en djup kris då ett barn plötsligt och oväntat avlider 
(Rosengren, Grimby & Nyberg, 2012). Föräldrar kan drabbas av såväl en existentiell 
som en traumatisk kris. Detta beror på att föräldern inte längre kan skydda sitt barn och 
därmed att den naturliga ordningen är rubbad då barnet dör före föräldern. Sorgen efter 
ett barn (Cullberg, 2006) kan ta sig uttryck såväl fysiskt som psykiskt och kan öka 
risken för att drabbas av krisrelaterade sjukdomar som exempelvis depression och 
smärta. Då barn plötsligt och oväntat avlider möter ofta sjuksköterskan föräldrar som 
befinner sig i början av en traumatisk kris (Kock-Redfors, 2002). En plötslig och 
oväntad död kan dock även sjuksköterskan vara oförberedd på och därav kan många 
gånger sjuksköterskans stödjande omvårdnadsåtgärder vara aningen osammanhängande. 
Sjukvården har ofta beredskap och kunskap kring hantering av katastrofer som drabbar 
många individer (Rosengren, Grimby & Nyberg, 2012). Det är dock lika viktigt att 
sjukvården har kunskap kring den kris som det innebär för föräldrar, då ett barn 
traumatiskt avlider. Ett gott omhändertagande i början av den traumatiska krisen kan för 
föräldrarna innebära en lättare bearbetning av sorgen och föra den i rätt riktning. Det är 
således av stor vikt att sjuksköterskan innehar kunskap kring bemötande av drabbade 
föräldrar och vilka stödjande omvårdnadsåtgärder som kan vidtas för att underlätta 
sorgeprocessen vid förlust av ett barn. Denna kunskap ger sjuksköterskan en trygghet 
kring vad som kan och bör utföras. 
 

Bakgrund 
Plötslig och oväntad död 

Död som inträffar omedelbart och utan föreliggande symtom benämns som plötslig död 
(Nationalencyklopedin, 2013a). Vid plötslig död är symtomen kortvariga och har ofta 
inte varat längre än en timme. Dödsfallet kan bero på sjukdomar som uppkommer utan 
föreliggande symtom som exempelvis hjärtinfarkt och hjärnblödning. Dödsfall som 
beror på yttre orsaker som exempelvis olyckor, brand, mord och självmord räknas även 
de som plötsliga och oväntade (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Vid ett plötsligt och 
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oväntat dödsfall ska den avlidna inte vara äldre än 65 år, inte inneha några 
bakomliggande sjukdomar och under de senaste åren inte varit utsatt för en olycka som 
kunnat ha dödlig utgång (Lundin, 1979). Döden kommer då utan förvarning och vid en 
period i livet då den ej är väntad (Dyregrov & Dyregrov, 2008). Plötslig spädbarnsdöd 
inräknas även som ett plötsligt och oväntat dödsfall. 
  
Närstående till den som plötsligt eller oväntat avlider har ej fått en förvarning om döden 
och därför ej hunnit bli förberedda vare sig fysiskt eller psykiskt (Lundin; 1979; Kock-
Redfors, 2002; Cullberg; 2006; Dyregrov och Dyregrov, 2008; Björklund och 
Gyllenswärd, 2009). Detta medför att närstående blir chockade och därmed kan ha 
svårare att hantera situationen och förlusten. Den drabbade kan även tappa kontrollen 
och känna att deras livsvärld rämnar. Föräldrar till ett barn som förlorats i en plötslig 
och oväntad död upplever sorg i större omfattning än de som förlorat ett barn i en 
väntad död (Wijngaards-de Meij, Stroebe, M., Stroebe, W, Schut, Van den Bout, Van 
der Heijden & Dijkstra, 2008). 
 
I denna litteraturstudie definieras plötslig och oväntad död som de dödsfall som drabbar 
barn under arton år och beror på yttre orsaker samt sjukdom utan föreliggande symtom. 
Plötslig spädbarnsdöd inräknas ej i denna studie. 
 

Föräldrar och barn 
Förälder är den person som är far eller mor till en specifik person 
(Nationalencyklopedin, 2013b). Föräldraskap delas in i tre kategorier (Singer, 2000) 
med benämningarna biologiskt, rättsligt och socialt. Det biologiska föräldraskapet är 
den man och kvinna som skapat och fött barnet. Rättslig förälder beskrivs som den 
förälder som har det rättsliga ansvaret för ett barn. Föräldern har då 
underhållsskyldighet, vårdnadsansvar och förmyndarskap gentemot barnet. Det råder 
även en ömsesidig och omedelbar arvsrätt mellan barn och förälder. Det rättsliga 
föräldraskapet styrs av Föräldrabalken (SFS 1949:381). Det sociala föräldraskapet 
(Singer, 2000) är den som tar hand om barnet och utför det som i dagligt tal beskrivs 
som en förälders uppgift. Till det sociala föräldraskapet räknas exempelvis 
styvföräldrar, hbtq- föräldrar och familjehemsföräldrar.  
 
Barn definieras som en människa som befinner sig mellan födsel och vuxen ålder 
(Nationalencyklopedin, 2013c). Ett barn blir myndigt vid 18 års ålder och fram tills 
denna ålder gäller föräldrars vårdnads- och underhållsskyldighet. Alla människor är 
oavsett ålder alltid barn till sina föräldrar (Kock-Redfors, 2002).  
 
I denna litteraturstudie definieras föräldrar som både de biologiska, rättsliga och sociala 
föräldraskapet. Till barn räknas en människa som befinner sig mellan födsel och 18 år.  
 

Föräldrars sorgeprocess 
Vid en plötslig och oväntad död där ett barn avlider är alla föräldrar oförberedda på det 
inträffade, vilket medför att de blir chockade av beskedet (Kock-Redfors, 2002; 
Cullberg, 2006; Björklund och Gyllenswärd, 2009). Föräldrar har ofta inte fått tid att ta 
farväl av barnet innan det avlidit och likaså inte hunnit avsluta betydande 
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angelägenheter. Det är viktigt att ta farväl av det avlidna barnet för att kunna få en insikt 
i det inträffade (Wijngaards-de Meij et al., 2008). Genom detta kan föräldrarna förstå att 
barnet är dött och på så vis underlättas sorgeprocessen. Föräldrar kan känna att de inte 
hunnit be om förlåtelse för vissa ting eller uttryckt sin kärlek gentemot sitt barn i 
tillräckligt stor utsträckning (Kock-Redfors, 2002). Förlusten av ett barn (Cullberg, 
2006) innebär att en bit av förälderns liv och mening går förlorad. Livsbalansen rubbas 
därmed och förälderns trygghet och innehåll i livet förändras. När det plötsliga och 
oväntade dödsfallet sker under dramatiska omständigheter kan bearbetningen av sorgen 
försvåras (Kock-Redfors, 2002; Cullberg, 2006; Björklund & Gyllenswärd, 2009). Detta 
kan ske i de situationer då föräldrar kan ana att det avlidna barnet har haft ont eller känt 
ångest i samband med dödsfallet (Cullberg, 2006). Föräldrar har en ständig vilja att 
skydda sitt barn mot ondo och därmed kan det vid dödsfall av barn uppstå känslor av 
misslyckande då de känner att de inte lyckats med sin uppgift. Skuldkänslor som 
föräldrar kan uppleva kan vara av mer eller mindre realistisk art då de i olika 
utsträckning haft möjlighet att påverka förloppet. Många föräldrar kan känna skuld, 
vrede, ilska och självförakt den första tiden efter förlusten (Grimby & Johansson, 2005). 
Föräldrar bär ofta med sig inre bilder om hur dödsfallet gick till, vare sig de närvarade 
eller om bilderna endast beror på föreställningar kring händelsen (Björklund & 
Gyllenswärd, 2009). Dessa minnesbilder för med sig känslor och ofrivilliga tankar som 
lätt kan återaktiveras vid ett specifikt ljud, en doft eller en plats som påminner om 
händelsen. Ofta dyker då karakteristiska frågor upp om exempelvis barnets smärta eller 
rädsla vid dödsfallet.  
 
Sorgen kan ta sig uttryck på många olika vis (Nordlund, 2012) och det finns lika många 
sätt att sörja som det finns sörjande individer. Vid sorg finns det inget korrekt eller 
inkorrekt sätt att sörja på. Det är av stor vikt att inte generalisera människor och placera 
in dem i ett specifikt fack under deras sorgebearbetning (Parkes, 1998). Det förekommer 
inte några fasta faser eller definitiva slut vid sörjande utan en sorgeprocess är en 
individuell upplevelse (Dyregrov och Dyregrov, 2008). Vid en plötslig och oväntad död 
kan sorgen pågå under en längre period eftersom de anhöriga inte hunnit förbereda och 
anpassa sig till den aktuella situationen. Vid sorg reagerar kroppen med både psykiska 
och fysiska symtom (Rosengren, Grimby & Nyberg, 2012). De psykiska symtomen är 
bland annat ångest, kognitiva svårigheter, aggressivitet, skuld och overklighetskänslor. 
De fysiska symtomen kan vara smärta, sömnlöshet, förändrad matlust och ökad 
infektionskänslighet. Psykosomatiska reaktioner på sorg (Cullberg, 2006) kan vara 
hjärtklappning, förändrad hjärtrytm, menstruationsrubbningar, obstipation, huvudvärk, 
sömnstörningar och sjukdomskänsla.  
 

Kristeori 
Vid förlorandet av ett barn i en plötslig och oväntad död drabbas föräldrar av en 
traumatisk kris då de inlärda reaktionssätten och erfarenheterna ej är tillräckliga för att 
kunna hantera händelsen (Cullberg, 2006). Traumatisk kris är ett psykiskt tillstånd som 
uppkommer av en yttre händelse, i detta fall av ett barns plötsliga död som rubbar den 
sociala identiteten, tryggheten och den fysiska existensen. Vid förlusten av ett barn 
ändras familjens jämvikt och ger upphov till olika känslor som exempelvis ensamhet, 
förvirring och självförakt. Den traumatiska krisens förlopp delas in i fyra faser och 
benämns chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. De två första 
faserna, chockfasen och reaktionsfasen benämns som den akuta krisen och de är oftast 

3 
 



här som sjukvården möter de anhöriga (ibid). De är viktigt för sjukvårdspersonal att 
inneha kunskap kring de olika faserna, dess tidsperiod, vanliga reaktioner och behov i 
dem (Fyhr, 1999; Kock-Redfors, 2002; Cullberg, 2006). Detta framförallt för att kunna 
stödja anhöriga i den traumatiska krisens förlopp men även för att kunna se 
varningssignaler då krisen inte fortskrider normalt och där ökat professionellt stöd 
behövs. Faserna är inte helt åtskilda utan överlappar varandra och ibland kan även en 
fas hoppas över (Cullberg, 2006).  
 
Chockfas; Vid ett oväntat dödsbesked av ett barn hamnar föräldrar i chockfas (Cullberg, 
2006). Detta är den första fasen i den traumatiska krisen och varar från ett kort 
ögonblick till några dagar. Den drabbade håller dödsbeskedet ifrån sig och vill inte ta in 
vad som skett. Denna förnekelse gör att personen kan ha svårt att minnas vad som sagts 
till dem och därför är det av stor vikt att upprepa information både under och efter 
chockfasen även om personen kan verka samlad och välordnad. Reaktionerna i denna 
fas kan vara varierande med allt från förvirring, ilska och skrikande till tystnad och 
orörlighet.  
 
Reaktionsfas; Under denna fas som varar mellan fyra till sex veckor börjar den 
drabbade ta in vad som hänt (Cullberg, 2006). Hur den drabbades reaktion uttrycks är 
varierande, beroende på tidigare upplevelser. Många försöker finna en slags mening i 
vad som hänt och ofta uppträder orealistiska skuldkänslor över de inträffade. Föräldrar 
försöker hålla kvar sitt barn i fantasin och kan få känslan av att barnet finns kvar genom 
att exempelvis föresälla sig dess röst eller se barnet på lekplatsen. Regression, 
förnekelse, förstärkning och isolering är vanliga försvarsmekanismer under denna fas.  
 
Bearbetningsfas; Efter den akuta krisen börjar den drabbade sin stora bearbetning och 
börjar se framåt istället för att endast fokusera på dödsfallet och det som fanns tidigare 
(Cullberg, 2006). Denna fas är som tydligast upp till ett år efter dödsfallet även om den 
ofta pågår längre. Skulden och skammen över vad som hänt börjar avta och en 
förståelse kring vad som skett börjar infinna sig. I lugn och ro sorteras här alla känslor 
och intryck.  
 
Nyorienteringsfas; Vid övergången till denna fas är krisen bearbetad och har blivit en 
del av livet (Cullberg, 2006). Fasen har inget avslut utan pågår resten av livet. Den 
drabbade har förlikat sig med det inträffade och kan få styrka av vetskapen om att den 
tagit sig igenom krisen. Krisen är bearbetad men föräldrar kan dock ännu känna sorg 
över det förlorade barnet. Årsdagar, födelsedagar och liknande händelser som väcker 
minnen till liv kan återkalla sorgereaktioner.  
 

Socialt och professionellt stöd 

Stöd är ett mångfacetterat begrepp med olika betydelser beroende på situation (Lennéer 
Axelsson, 2010). Alla människor ingår i någon form av socialt sammanhang vilket är av 
särskild stor vikt då personen befinner sig i sorg (Björklund & Gyllenswärd, 2009). 
Detta sociala sammanhang består framförallt av vänner och familj men kan även finnas 
i en kultur eller religion. Oberoende av vad det specifika sociala sammanhanget består 
av kan den sörjande här finna såväl ett starkt stöd som en stor förståelse. Sorgen är en 
social process (Worden, 2006) och genom att dela sorgen med andra människor kan den 
sörjande känna sig stärkt. Därmed får den sörjande lättare att hantera och greppa vad 
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som skett. Det sociala stödet kan underlätta sorgeprocessen genom att lyssna, acceptera 
sorgens olika ansikten, finnas tillgänglig, minnas den avlidna och låta sorgen ta sin tid 
(Fyhr, 1999). Vid en stor sorg prövas relationerna inom det sociala nätverket (Dyregrov 
& Dyregrov, 2008). Alla sörjande har någon form av socialt nätverk runt sig men det är 
inte en självklarhet att de kan finna något stöd där (Björklund & Gyllenswärd, 2009). 
Den sörjande kan känna en besvikelse kring detta eftersom den inte kan dela sin smärta 
eller förtvivlan. Då barn avlider drabbas hela familjen vilket medför att föräldrar 
behöver fungera som ett stöd för varandra. Föräldrar och de övriga 
familjemedlemmarna kan sörja på olika vis vilket kan skapa en oförståelse för varandra. 
Många drabbade upplever en sårande känsla då familjemedlemmar och släkt uppträder 
på ett avvikande sätt gentemot den drabbades förväntningar (Dyregrov & Dyregrov, 
2008). 
 
Vid förlust av ett barn möter ofta föräldrar sjukvården, där sjuksköterskan har en viktig 
roll kring omhändertagandet (Fyhr, 1999). Sjuksköterskan ska enligt socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29) visa hänsyn och omtanke gentemot den 
avlidnes anhöriga. I kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 
(Socialstyrelsen, 2005) framgår att sjuksköterskor i Sverige ska kunna kommunicera, 
vägleda och ge stöd till närstående på ett respektfullt och empatiskt vis. Det finns fem 
grundläggande omvårdnadshandlingar att falla tillbaka på vid omhändertagandet av en 
krisdrabbad (Hobfoll et al., 2007). Dessa är att ge den drabbade en känsla av trygghet 
och säkerhet, att lugna den drabbade, att stärka självtilliten och tilliten till samhället, att 
stärka samhörighet med närstående samt att inge en känsla av hopp.  
 
ICN:s etiska kod (2007) framhåller att ett av sjuksköterskans grundläggande områden är 
att lindra lidande. Travelbee menar i sin teori om omvårdnadens mellanmänskliga 
aspekter att alla människor någon gång kommer drabbas av sjukdom, lidande och sorg 
(Kirkevold, 2000). Det är sjuksköterskans uppgift att hjälpa föräldrar att uthärda 
lidandet som uppstår vid förlust av ett barn samt att finna mening i upplevelsen och 
därmed att livet blir värt att fortsätta leva. Kommunikationen är enligt Travelbee 
sjuksköterskans viktigaste redskap i omvårdnaden och består av såväl verbal som icke 
verbal kommunikation. En god kommunikation är dock inte en självklarhet för alla 
sjuksköterskor utan kräver kunskap om och träning i stödjande samtal. För att uppnå en 
god omvårdnad ska det finnas en ömsesidig relation mellan sjuksköterskan och den 
drabbade. Sjuksköterskan bör inneha empati och äkta medkänsla för den drabbades 
lidande och även en vilja att göra gott i såväl kommunikation som handling. I Levines 
omvårdnadsteori om konversationens principer framhålls att människan ska ses ur ett 
holistiskt perspektiv (Fawcett, 2004). Sjuksköterskans uppgift är att hålla samman 
individen och hjälpa denne att inte göra av med mer energi än den har tillgång till. 
Konversation kan föra människor tillsammans och en ömsesidig förståelse kan 
därigenom uppnås. Sjuksköterskans bemötande, ord och handlingar kommer alltid att 
vara ihågkomna av föräldrarna (Darj, 2001).  
 
Professionell hjälp vid förlust av ett barn kan förebygga en del av den fysiska och 
psykiska ohälsan som kan uppkomma vid sorg (Lennéer Axelsson, 2010). 
Sjuksköterskans stöd är dock inte alltid tillräckligt och det är av stor vikt att veta när 
övriga professioner ska tillkallas. Sjuksköterskans stöd kommer aldrig kunna bespara 
föräldrar den smärtan som förlust av ett barn innebär (Kreicbergs, Lannen, Onelov & 
Wolfe, 2007). Ett gott omhändertagande i akutskedet kan dock ha en positiv inverkan på 
det långsiktiga sorgearbetet. Läkekonstens fader Hippokrates framhöll ca 400 f. Kr. ”En 
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läkare skall alltid trösta, ofta lindra, ibland bota…” (citerad i Kock-Redfors, 2002, s. 
17). Då man inte längre kan bota det avlidna barnet, kan sjuksköterskan istället alltid 
trösta föräldrarna och därigenom lindra deras sorg (Kock-Redfors, 2002).   
 

Problemformulering 

I sitt arbete möter sjuksköterskan föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn.  
Sjuksköterskan är många gånger en av de första personerna som föräldrar möter i 
vårdkedjan och det är därför av stor vikt att denne innehar kunskap kring vilka 
stödjande omvårdnadsåtgärder som bör vidtas. Sjuksköterskan bör inneha kännedom 
kring hur en drabbad förälder kan reagera såväl fysiskt som psykiskt då ett barn plötsligt 
och oväntat avlider. En god omvårdnad av drabbade föräldrar kan underlätta 
sorgebearbetningen. Genom en ökad kunskap om ämnet kan sjuksköterskan på så vis 
vara en betydande del av processen kring att bygga upp förälderns raserade livsvärld.  
 

Syfte 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans stödjande 
omvårdnadsåtgärder till föräldrar som förlorat ett barn i en plötslig och oväntad död. 
 

Metod 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och 
Wengström (2013). Syftet med studien var att nå en ökad kunskap kring det valda 
ämnet genom granskning av vetenskapliga artiklar.   
 

Datainsamling 
För att få en överblick över det valda ämnet inleddes datainsamlingen med en 
pilotsökning. Genom detta kunde lämpliga avgränsningar göras och problemområdet 
formuleras. Efter detta genomfördes den systematiska litteratursökningen enligt 
Forsberg och Wengström (2013). De databaser som var mest relevanta för det valda 
ämnet och därav användes vid sökningen var Cinahl, PubMed och PsycInfo. Utifrån 
problemformulering och syfte valdes lämpliga sökord ut. Dessa sökord var plötslig död, 
sorg, stöd, barn, föräldrar, sjuksköterska, olyckor och personal-familjerelation. 
Sökorden översattes sedan till engelska och resulterade i sudden death, breavement, 
support, child, parents, nurse, accidents och professional-family relations. De utvalda 
sökorden redovisas i bilaga A, tabell 1. I Cinahl användes Cinahl Headings för att finna 
motsvarande ämnesord till sökorden. För att få med de underliggande termerna till vissa 
av ämnesorden användes explode-funktionen.  I de fall då det ej fanns lämpliga 
ämnesord i Cinahl Headings skrevs sökorden istället i fritext. Sökningar i Cinahl 
genomfördes med avgränsningen research article för att få vetenskapligt granskade 
artiklar. I PubMed användes MeSH databas för att söka lämpliga ämnesord, så kallade 
MeSH-termer. I de fall då användbara MeSH-termer ej fanns tillgängliga söktes de 
valda sökorden i fritext. Avgränsningen som gjordes i PubMed var abstract available. I 
PsycInfo kontrollerades om de valda sökorden fanns som Tesaurus. Vid sökning med 
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Tesaurus gavs inga relevanta resultat av artiklar. Sökorden söktes istället som fritext. 
Sökningar i databasen PsycInfo genomfördes med avgränsningen journal article. I alla 
databaser användes trunkering (*) för de ord där olika böjningsformer skulle inkluderas. 
För att få ett bra utbud av artiklar kombinerades sökorden på olika vis med hjälp av den 
booleska sökoperatoren AND.  Sökhistoriken redovisas i bilaga B, tabell 2. De 
sökningar som ej gav relevanta resultat eller enbart gav dubbletter, redovisas ej. En 
artikel söktes manuellt utifrån referenser i resultatartiklarna. Via högskolebiblioteket i 
Halmstad beställdes de artiklar där fulltext ej fanns tillgängligt men vars abstrakt 
stämde överens med syftet.  
 
Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle vara vetenskapliga, publicerade 
mellan 1998-2013, skrivna på engelska samt vara relevanta i förhållande till syfte. 
Exlusionskriterierna för urvalet av artiklar var plötslig spädbarnsdöd då stödet som ges 
där är av specifik karaktär och kräver andra omvårdnadsåtgärder. 
 
Totalt lästes 113 abstrakt varav 25 verkade stämma överens med studiens syfte och 
valdes ut till urval ett. Artiklarna lästes igenom enskilt och diskuterades gemensamt. 
Tretton artiklar valdes bort då det visade sig att de ej överensstämde med studiens syfte. 
De resterande tolv artiklarna granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Bedömningsmallen kan ge 
gradering I, II och III där I motsvarar högsta vetenskapliga kvalitet och III motsvarar 
den lägsta. Vid den vetenskapliga granskningen resulterade en artikel i grad III och 
valdes bort på grund av bristande vetenskaplighet, då det saknades en klar struktur och 
ett tydligt syfte. Till urval två valdes elva artiklar. Åtta artiklar graderades till grad I och 
tre artiklar garderades till grad II. Sju artiklar hade kvalitativ ansats och två artikel hade 
kvantitativ ansats. Två artiklar var både av kvalitativ och kvantitativ ansats och dessa 
bedömdes med båda bedömningsmallarna.  
 

Databearbetning 
Gemensamt granskades resultatartiklarna enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier. Artiklarna lästes sedan enskilt 
ett flertal gånger och sammanställdes gemensamt i en artikelöversikt. De kvalitativa 
artiklarna redovisas i tabell 3, bilaga C1-C4. De kvantitativa artiklarna redovisas i tabell 
4, bilaga D. Två artiklar använde sig av både en kvalitativ och en kvantitativ ansats och 
dessa redovisas i tabell 5, bilaga E1-E2. Artiklarna genomlästes sedan ytterligare en 
gång enskilt. Artiklarnas resultat diskuterades gemensamt och fem huvudteman 
identifierades genom deras gemensamma nämnare. Dessa var sjuksköterskans 
förhållningssätt vid stöd, stöd genom information, stöd vid avsked, stöd genom 
uppföljning och stöd att gå vidare. Varje tema tilldelades en specifik färg. Gemensamt 
färgkodades, bearbetades och diskuterades sedan resultatartiklarna vid ytterligare en 
genomläsning. 
 

Resultat 
Att förlora ett barn i en plötslig och oväntad död beskrevs som en katastrofal upplevelse 
för föräldrar. Sjuksköterskan hade en betydande del i det stöd som gavs till föräldrar vid 
plötslig och oväntad förlust av ett barn. (Oliver, Sturtevant, Scheetz & Fallat, 2001; 
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Cook, White & Ross-Russel, 2002; Dent, 2002; Li, Chan & Lee, 2002; Janzen, Cadell 
& Westhues, 2004; Seecharan, Andresen, Norris & Toce, 2004; Macdonald, Liben, 
Carnevale, Rennick, Wolf, Meloche & Cohen, 2005; Wisten & Zingmark, 2007; 
Brysiewicz, 2008; Meert, Briller, Myers Schim, Thurston & Kabel, 2009; Nikkola, 
Kaunonen & Aho, 2013).  
 

Sjuksköterskans förhållningssätt vid stöd 

För att sjuksköterskans stödjande omvårdnadsåtgärder skulle vara till god hjälp för 
sörjande föräldrar präglades de av empati, medkänsla och värme (Oliver et al., 2001; 
Dent 2002; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Seecharan et al., 2004; Wisten et al., 
2007; Brysiewicz 2008; Meert et al., 2009). Janzen et al. (2004) framhöll att stödet som 
gavs hade en inverkan på föräldrarna och kunde hjälpa dem att bearbeta traumat och 
inleda sorgearbetet. Genom ett varmt mottagande kunde de drabbade föräldrarna enligt 
Brysiewicz (2008) känna sig sedda och uppmärksammade.  Oliver et al. (2001) framhöll 
att sjuksköterskan skulle vara ärlig i sitt arbete gentemot föräldrar för att inte inge falskt 
hopp. Omvårdnaden kring barnet borde ske med ett humanistiskt synsätt, där barnet 
sågs som en unik individ med en egen personlighet (Oliver et al., 2001; Meert et al., 
2009). Barnet borde enligt Meert et al. (2009) tilltalas vid sitt namn även efter dess död 
och barnets bästa borde alltid vara i fokus. Då sjuksköterskan utförde sina stödjande 
åtgärder borde det finnas i åtanke att varje sorgereaktion är unik och skiljer sig vid en 
plötslig död gentemot en väntad bortgång (Seecharan et al., 2004).  
 
Brysiewicz (2008) och Meert et al. (2009) betonade att det ofta var små enkla gester 
som var till stöd för de drabbade föräldrarna. Stödet kunde ta sig uttryck genom ord, 
handlingar och kroppsspråk. Att erbjuda föräldrar hjälp var en del av det stödjande 
arbetet (Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Brysiewicz, 2008; Meert et al., 2009). 
Hjälpande handlingar kunde exempelvis vara att erbjuda en egen stund med barnet, 
erbjuda mat och varm dryck, att vara tillgänglig för frågor och funderingar samt vägleda 
genom byråkrati. Sjuksköterskan borde enligt Li et al. (2002) och Meert et al. (2009) 
erbjuda föräldrar en privat plats att vistas på så att de ej behövde sitta i väntrum eller 
uppehållsrum. Scheecharan et al. (2002) och Wisten et al. (2007) skrev att 
sjuksköterskan borde inneha medicintekniska färdigheter. Detta medförde att 
sjuksköterskan kände sig trygg i sitt arbete och kunde luta sig tillbaka på sina kunskaper 
och erfarenheter. Föräldrar kunde därmed se en trygghet i att arbetet kring barnet 
utfördes på rätt sätt. Brysiewicz (2008) och Meert et al. (2009) framhöll att 
sjuksköterskan skulle ta sig tid att sitta ner med föräldrarna för att visa att de ej var 
ensamma, tystnaden var då ofta tillräcklig. Sjuksköterskan skulle enligt Janzen et al. 
(2004) vara en aktiv och god lyssnare samt visa hänsyn och respektera föräldrars 
önskningar, behov och beslut gällande barnet. Att ge sedativa läkemedel var en 
stödjande åtgärd som kunde erbjudas till föräldrar som plötslig förlorat ett barn (Li et 
al., 2002; Janzen et al., 2004). Denna åtgärd erbjöds endast i de fall då det var 
nödvändigt.  
 
Döden beskrevs som en naturlig del av livet och något som sågs på olika vis beroende 
på kultur och religion (Oliver et al., 2001; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Meert et 
al., 2009). Många föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn kunde enligt 
Oliver et al. (2001) känna ett stöd och en trygghet i olika kulturella och religiösa 
sammanhang. Li et al. (2002), Wisten et al. (2007) och Meert et al. (2009) betonade att 
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sjuksköterskan skulle respektera föräldrars tro, värderingar, traditioner samt att deras 
sorg kunde ta sig uttryck på många olika vis. Sjuksköterskan borde ta hänsyn till 
föräldrars specifika önskemål samt assistera under ritualer och minnesceremonier 
(Janzen et al., 2004). Sjuksköterskan kunde enligt Meert et al. (2009) uppmuntra 
föräldrarna att ha en egen minnesstund för barnet eller utveckla en ny tradition. Att 
plantera ett träd, tända ljus eller ha en familjesammankomst vid årsdagen av barnets 
dödsdag var några exempel på traditioner.  
 
Oliver et al. (2001) framhöll att sjuksköterskan naturligt undvek svåra och emotionella 
situationer då de kände att de ej hunnit förbereda sig och var rädda att göra fel. 
Sjuksköterskan hade ett ansvar att stödja drabbade familjer som förlorat ett barn. För att 
sjuksköterskan skulle känna sig trygg i sin stödjande funktion och inte undvika svåra 
situationer borde professionell utbildning ges i ämnet (Oliver et al., 2001; Dent, 2002; 
Janzen et al., 2004; Brysiewicz, 2008). Effektiv kommunikation samt hur 
sjuksköterskan kan visa medkänsla till drabbade föräldrar var några av de ämnen som 
borde tas upp under utbildningen. Brysiewicz (2008) betonade att det borde ske en 
kontinuerlig utveckling av PM och riktlinjer. 
 

Stöd genom information 
Information beskrevs som en av de viktigaste komponenterna i sjuksköterskans arbete 
med sörjande föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn (Oliver et al., 2001; 
Cook et al., 2002; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Seecheran et al., 2004; Wisten et 
al., 2007; Brysiewicz, 2008; Meert et al., 2009). En god och ärlig information från 
sjuksköterskan underlättade föräldrarnas situation och förde dem framåt i 
sorgebearbetningen. En kontinuerlig och upprepande information skulle ges både före, 
under och efter ett barns död. Information borde enligt Nikkola et al. (2013) vara 
individ- och situationsanpassad. Janzen et al. (2004) nämnde att information hade två 
huvudsakliga syften. Det första var att informationen skulle ges för att föräldrarna skulle 
kunna bearbeta traumat. Det andra syftet med informationen var att föräldrarna skulle 
kunna klara av att ta sig igenom den första fasen i sorgebearbetningen och förstå 
förlusten av barnet både intellektuellt och emotionellt. Obesvarade frågor kunde enligt 
Oliver et al. (2001) och Wisten et al. (2007) försvåra och stoppa upp sorgearbetet. När 
sjuksköterskan gav information skulle språket vara enkelt, koncist och riktat till 
föräldrarna. Li et al. (2002) nämnde att språket skulle vara tydligt, rakt och konkret. 
Seecheran et al. (2004) skrev att sjuksköterskan skulle inneha kunskap om när och hur 
information skulle ges i traumatiska situationer.  
 
Vid en plötslig förlust av ett barn befann sig föräldrar i chock och kunde ha svårt att ta 
in den information som gavs (Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Brysiewicz, 2008). 
Därav borde sjuksköterskan förse föräldrar med såväl muntlig som skriftlig information. 
Den skriftliga informationen borde innehålla de mest väsentliga delarna kring barnets 
död och omhändertagande. Informationen som gavs skriftligt borde även innehålla 
telefonnummer till kontaktpersoner på sjukhuset, stödgrupper samt vart föräldrarna 
kunde vända sig med eventuella frågor (Li et al., 2002; Wisten et al., 2007; Brysiewicz, 
2008; Nikkola et al., 2013). Både den muntliga och skriftliga informationen skulle 
enligt Janzen et al. (2004) vara detaljerad. Information skulle ges så tidigt som möjligt 
och sjuksköterskan skulle ligga steget före med informationen så att föräldrar ej 
behövde känna sig frågande (Oliver et al., 2001; Li et al., 2002; Brysiewicz, 2008). Om 
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informationen dröjde kunde det enligt Brysiewicz (2008) göra föräldrars situation 
svårare. Enligt Meert et al. (2009) skulle kommunikationen vara ärlig och rak samt ske 
utan barriärer mellan sjuksköterska och föräldrar. En begränsad eller missledande 
information kunde leda till att föräldrar inte fick full förståelse eller insikt i det 
inträffade samt att de byggde upp ett falskt hopp. För att olika information om barnets 
situation ej skulle ges borde en kontinuerlig dokumentation ske. Janzen et al. (2004) 
betonade att sjuksköterskan skulle ge information om vad som hänt och kommer hända. 
Sjuksköterska och föräldrar borde samtala om att ingenting kunde gjorts annorlunda för 
att förloppet skulle fått en bättre utgång (Oliver et al., 2001; Cook et al., 2002; Wisten et 
al., 2007; Brysiewicz, 2008). Detta för att föräldrar skulle komma till insikt med att 
deras handlingar var tillräckliga samt inte bära med sig ånger och skuldkänslor. Janzen 
et al. (2004) skrev att de föräldrar som inte var närvarande vid sitt barns dödsögonblick 
hade ett större behov av information för att kunna få en överblick över barnets sista 
timmar. Genom att återskapa och återberätta händelseförloppet fann föräldrar en mening 
med det inträffade och därigenom fördes de framåt i sorgen. Sjuksköterskan borde 
enligt Li et al. (2002) informera föräldrar om när arbetet kring deras barn var avslutat 
och det därmed var okej att lämna sjukhuset eller avdelningen. Li et al. (2002) och 
Brysiewicz (2008) framhöll att sjuksköterskan skulle informera om eventuell obduktion 
var aktuell. Obduktionen kunde ge svar på många obesvarade frågor som kunde finnas 
hos föräldrar då barnets dödsorsak var oklar. Att ha vetskap kring det pågående 
sorgearbetet kunde enligt Li et al. (2002) och Nikkola et al. (2013) hjälpa föräldrarna. 
Korrekt information som gavs till föräldrarna kring deras barns dödsfall var av godo och 
hjälpte föräldrarna att finna frid och lugn i den annars så stormande tillvaron 
(Brysiewicz, 2008). 
 

Stöd vid avsked 
Föräldrar borde få möjlighet att ta avsked av det avlidna barnet och därmed säga ”hej 
då” (Oliver et al., 2001; Cook et al, 2002; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Wisten et 
al., 2007; Brysiewicz, 2008; Meert et al., 2009). Att få se det avlidna barnet hjälpte 
föräldrar att få en insikt i det inträffade och underlättade det fortsatta sorgearbetet. 
Sjuksköterskan hade en stödjande roll då en förälder tog avsked av sitt barn. 
Sjuksköterskan skulle behandla det avlidna barnet med respekt och visa medlidande för 
föräldrarna (Janzen el al., 2004). När föräldrar ej hann ta avsked av sitt barn innan det 
avled kunde de uppleva en förlust av en del i sorgeprocessen. Därav borde föräldrar få 
ta avsked av sitt barn även då barnet avlidit när föräldrarna först möter det (Meert et al. 
2009). Då föräldrarna ej var närvarande vid dödsögonblicket framhöll Oliver et al. 
(2001) att de ofta behövde klarhet i hur deras barn dog för att kunna ta avsked. Föräldrar 
hade ett behov av att röra och hålla om barnet samt vara närvarande hos barnet, både vid 
processen då deras barn avled samt efteråt (Li et al., 2002; Meert et al., 2009). Li et al. 
(2002) framhöll att sjuksköterskan borde vara lyhörd till om föräldrar ville att 
sjuksköterskan skulle närvara vid avskedet eller om de önskade egen tid med barnet. 
Enligt Meert et al. (2009) kunde ett avsked ske på flera olika vis. Sjuksköterskan skulle 
respektera detta och vara öppen för olika kulturer, religioner och ritualer.  
 
Sjuksköterskan borde förbereda föräldrar på vad de kan förvänta sig då de ser det 
avlidna barnet (Li et al., 2002; Janzen et al., 2004). Detta främst då det skett en olycka 
och barnet var svårt synligt skadat. Sjuksköterskan närvarade ofta vid 
iordningsställandet av ett barn och borde bry sig om barnet på samma sätt som när det 
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levde (Brysiewicz, 2008). Barnet skulle göras iordning med stor respekt och omtanke. 
Sjuksköterskan borde göra sitt yttersta för att göra både barnet och rummet fint inför 
föräldrarnas avsked. Li et al. (2002) menade att den medicintekniska utrustningen skulle 
tas bort från barnet. Enligt Janzen et al. (2004) och Meert et al. (2009) borde föräldrar få 
möjlighet att vara med och medverka vid iordningställandet av det avlidna barnet. 
Genom detta kunde föräldrar bibehålla sin roll som förälder samt fortsätta sitt 
omhändertagande av barnet. Då föräldrar medverkade kunde iordningställandet ske så 
som föräldrarna önskade, exempelvis gällande kläder och frisyr. Li et al. (2002) 
framhöll att avskedet av barnet, om möjligt borde ske på avdelningen där barnet avled 
och när kroppen fortfarande var varm. Janzen et al. (2004) betonade att avskedet kunde 
ske både på avdelning och på bårhus. Vid önskemål av föräldrar kunde avskedet ske en 
gång på varje ställe. För att föräldrarna inte skulle förlora sin samhörighet med barnet 
var det viktigt att de fick minnas sitt barn (Meert et al. 2009). Detta kunde ske genom 
minnessaker som exempelvis en hårlock, en snuttefilt eller ett favoritgosedjur. Det 
kunde även ske genom att föräldrarna föreställde sig hur deras barn har det i livet efter 
döden. De kunde då konversera i tankarna med barnet samt få en känsla av att det var 
närvarande. Oliver et al. (2001) nämnde att föräldrar kunde önska att få tillbaka de 
kläder som barnet bar när de avled för att genom det minnas barnet. Ett fint avsked 
kunde enligt Janzen et al. (2004) resultera i ett rogivande minne som föräldrarna kunde 
bära med sig och se tillbaka på. Då sjuksköterskan inte visade medkänsla eller 
uppträdde missledande gentemot föräldrarna kunde istället avskedet bli en negativ 
minnesbild att bära med sig (Oliver et al., 2001). 
 

Stöd genom uppföljning 

Efter ett barns plötsliga död kunde föräldrar uppleva det stödjande, hjälpande och 
bekräftande om sjukvården tog initiativ till uppföljning (Cook et al., 2002; Dent, 2002; 
Li et al., 2002; Macdonald et al., 2005; Meert et al., 2009; Nikkola et al., 2013). 
Sjuksköterskan kunde vara den som höll i uppföljningen, vilket kunde ske på fler olika 
sätt. Uppföljningsmöte, telefonsamtal, brev, mail, hembesök samt minnesstunder var 
några av de sätt som uppföljning kunde ske på. Vid uppföljning framhöll Meert et al. 
(2009) att föräldrar fick möjlighet till att belysa och framhäva sin sorg och sitt lidande. 
Föräldrarna kunde på så vis känna att sjuksköterskan fortfarande brydde sig om barnet 
även efter dess död. Uppföljning kunde ses som en fortsatt del av vården och föräldrar 
beskrev enligt Wisten et al. (2007) att uppföljning underlättade sorgeprocessen samt 
besvarade många frågor. Nikkola et al. (2013) skrev att en förälder som blev kontaktad 
av sjukvården minst fyra gånger efter sitt barns död, kände sig sedd och respekterad. 
Sjuksköterskan kunde genom uppföljningen visa empati, medkänsla och respekt för 
föräldrarna. Föräldrar fick genom uppföljningen även möjlighet att uttrycka sina 
känslor, få en känsla av hopp samt ta upp eventuella frågor och oklarheter. 
Uppföljning som skedde i form av ett möte framhölls som en av de vanligaste formerna 
(Cook et al., 2002; Dent, 2002; Li et al., 2002; Macdonald et al., 2005; Meert et al., 
2009; Nikkola et al., 2013). Vid uppföljningsmöte skedde ett fysiskt möte som kunde ge 
upphov till ömsesidig kommunikation och förståelse. Första uppföljningen från 
sjukvården borde enligt Nikkola et al. (2013) ske två till sex veckor efter dödsfallet. 
Cook et al. (2002) skrev att uppföljningsmötet borde ske åtta till tolv veckor efter 
dödsfallet eller när föräldrarna önskade. Mötet kunde ske antingen på sjukhuset (Cook 
et al., 2002) eller hemma hos föräldrarna (Dent, 2002). När mötet skedde i hemmiljö 
framhöll Dent (2002) att föräldrarna kunde känna sig trygga och sjuksköterskan kunde 
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få en inblick i deras hemsituation och vardag. Under uppföljningsmötet skulle 
sjuksköterskan enligt Cook et al. (2009) vara öppen för föräldrars frågor och besitta 
kunskap för att kunna besvara dem i största möjliga mån. Informationen kunde ge 
föräldrarna klarhet i skeendet kring dödsfallet. Den information som ej fanns tillgänglig 
vid dödsögonblicket skulle delges föräldrarna vid mötet. Den nya informationen kunde 
komma från exempelvis obduktionsresultat. Sjuksköterskan skulle vara ärlig under 
mötet samt ta upp och återupprepa gammal information som föräldrarna kunde glömt. 
Föräldrar borde få möjlighet att samtala om eventuella skuldkänslor (Li et al., 2002) och 
underliggande aggressioner (Cook et al., 2002). För att lindra föräldrars lidande kunde 
sjuksköterskan återberätta att händelseförloppet ej hade kunnat få en bättre utgång 
genom att föräldrar eller vårdpersonal agerat annorlunda. Dent (2002) framhöll att 
sjuksköterskan borde ta upp olika ämnesområden vid uppföljningsmötet som 
exempelvis samtala om döden, hur föräldrarna ser på den och om de möjligtvis funnit 
något stöd i någon specifik kultur eller religion. Föräldrar borde även få samtala kring 
rädslor samt om de har ett behov av någon form av professionell hjälp. Föräldrar skulle 
enligt Nikkola et al. (2013) få diskutera händelseförloppet kring deras barns död. 
Sjuksköterskan skulle under mötet se varje individ och ge den hjälp som denne kunde 
behöva. Då ett barn plötsligt avlider var det enligt Cook et al. (2002) vanligare med en 
mer intensiv och komplicerad sorgereaktion hos föräldrarna. Sjusköterskan borde 
därmed diskutera den aktuella familjesituationen och hur eventuella syskon till barnet 
hanterar sin sorg. Sjuksköterskan borde även uppmärksamma om föräldrars sorg var av 
komplicerad art eller fortlöpte normalt. 
 
Vid uppföljning borde föräldrar erbjudas möjlighet att återbesöka den avdelning eller 
plats där barnet avled (Macdonald et al., 2005; Cook et al., 2009). För många föräldrar 
kunde det vara svårt att återvända till sjukhuset, då det kunde återuppväcka traumatiska 
minnen och känslor. För att underlätta återbesöket kunde sjuksköterskan möta 
föräldrarna utanför sjukhuset eller avdelningen. Macdonald et al. (2005) framhöll att 
minnesstund kunde vara en form av uppföljning. Under en minnesstund kunde föräldrar 
få en känsla av sammanhang samt träffa andra som befann sig i en liknande situation. 
Föräldrarna kunde på så vis finna stöd hos varandra och känna att de ej var ensamma. 
 

Stöd att gå vidare 
För de föräldrar som plötslig och oväntat förlorat ett barn kommer livet enligt Meert et 
al. (2009) aldrig mer bli sig likt. Livet fortsätter dock ändå och föräldrarna kommer lära 
sig hantera upplevelsen och gå vidare. För att gå vidare söker ofta föräldrar efter en 
mening och ett syfte med både barnets och deras eget liv. Genom att samtala om det 
avlidna barnet och se till det goda som barnet gjort för andra kunde föräldrarna finna 
förståelse och mening. Wisten et al. (2007) beskrev att föräldrar behövde känna sig 
förstådda och få en förståelse kring sitt barns bortgång för att kunna gå vidare i livet. 
Brysiewicz (2008) framhöll att föräldrar som plötsligt och oväntat förlorade sitt barn 
många gånger ville hjälpa andra föräldrar som befann sig i samma situation. Föräldrar 
som på detta sätt hjälpte andra kände ofta att de själva också blivit hjälpta och kunde gå 
vidare i sin sorg. De föräldrar som varit med om ett barns traumatiska död kunde dela 
sina erfarenheter med varandra och genom detta hjälpa på ett annat sätt än sjuksköterska 
och vårdpersonal kunde göra. Janzen et al. (2004) betonade att föräldrarna bar med sig 
minnen av barnet i sitt fortsatta liv vilket kunde ske genom exempelvis minnessaker, 
ritualer, minnesstunder samt delaktighet i aktiviteter eller organisationer som var 
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betydande för barnet då det levde. Sjuksköterskan kunde hjälpa föräldrar att finna 
betydelsefulla minnen och förstå vikten av dessa. De sjuksköterskor som var stödjande 
och hjälpte föräldrar genom deras barns plötsliga och oväntade död hade enligt Oliver et 
al. (2001) en bestående roll i föräldrarnas minne. Sjuksköterskan skulle upplysa 
föräldrarna om att de fortfarande är föräldrar även efter barnets död (Meert et al., 2009). 
Föräldrar såg sig många gånger som en förebild för sitt barn och borde även tänka så 
efter barnets bortgång. Att hedra barnets minne kunde vara till stor hjälp för föräldrar att 
gå vidare. För att kunna gå vidare i livet kunde föräldrar behöva känna ett hopp om att 
livet var mer än deras barns bortgång. Tron om att de en gång kommer möta sitt barn 
igen kunde ge många föräldrar ett hopp och en framtidstro.  
 

Diskussion 
Metoddiskussion 

Databaserna som valdes att användas i studien var, Cinahl, PubMed och PsycInfo. 
Dessa valdes utifrån studiens syfte och problemformulering då de innehåller relevant 
omvårdnadsforskning. Först genomfördes en pilotsökning i databaserna för att få en 
inblick i om det fanns någon relevant forskning relaterat till studiens syfte. Denna 
sökning visade att det fanns tillräckligt med artiklar kring det valda ämnet och syftet 
fastställdes. Då sökorden till studien skulle väljas fanns det utifrån syfte och 
problemformulering fyra naturliga sökord och dessa var plötslig död, sorg, stöd samt 
sjuksköterska. Omvårdnad var även ett naturligt ord att använda och inkluderades 
genom att trunkera ordet sjuksköterska. Detta kan ses som en styrka då alla artiklar som 
innehåller sjuksköterska och omvårdnad hittades. Orden barn och föräldrar var givna 
utifrån studiens syfte men användes främst för att beskriva vem resultatartiklarna skulle 
fokusera på. Användandet av dessa ord resulterade dock ändå i svårigheter kring att veta 
vem som avlidit och vem som var den sörjande parten. Utifrån sökordet plötslig död 
tillkom ordet olyckor som ett sökord. Detta för att inrikta sökningen på de plötsliga 
dödsfall som beror på olyckor och därmed exkludera de plötsliga dödsfall som beror på 
sjukdom. Vid genomläsning av valda artiklar till urval ett med sökordet olyckor, 
framkom att dessa ej var relevanta till studiens syfte och togs därför inte med till urval 
två. Sökningar med ordet olyckor kan genom detta ses som en svaghet med studien och 
skulle ej använts om studien genomförts igen. Det valda sökordet personal-
familjerelation framkom genom sökning av ämnesord i databasen Cinahl. Då detta 
innefattar de valda sökorden stöd, sjuksköterska och föräldrar sågs det som ett lämpligt 
sökord att använda. Sökningar efter resultatartiklar startade i databasen Cinahl och 
fortsatte sedan i PubMed följt av PsycInfo. Vid sökningar i PubMed och PsycInfo 
påträffades främst dubbletter av redan utvalda artiklar från sökningar i Cinahl. Om 
sökningarna istället startat i någon av de andra databaserna hade flest relevanta artiklar 
hittats där och Cinahl hade främst givit dubbletter. Vid sökning av resultatartiklar 
gjordes ett flertal sökningar i varje databas som ej redovisas i sökhistoriken. Detta beror 
på att sökningarna enbart gav dubbletter av artiklar, ej gav relevanta artiklar till studiens 
syfte eller gav ett oöverskådligt antal träffar av artiklar. Att enbart redovisa de sökningar 
som gav artiklar till urval ett kan ses som såväl en styrka som en svaghet. Styrkan är att 
antalet relevanta sökningar är överblickbara och enkla att utläsa. Svagheten är att det ej 
är synligt hur det valda området täckts av.  
 

13 
 



Tidsbegränsningen till resultatartiklarnas publikationsdatum var år 1998-2013. Detta 
inklusionskriterie användes då pilotsökningen visade att relevant forskning till studiens 
syfte var gjord under tidigt 2000-tal. Av de artiklar som valdes till urval två var den 
äldsta publicerad år 2001 vilket visar att tidsbegränsningen istället kunde varit år 2000-
2013. Genom detta inklusionskriterie hade sökningarna kunnat begränsas ytterligare och 
givit färre antal träffar. Vid pilotsökningen upptäcktes att det fanns många artiklar 
skrivna om plötslig spädbarnsdöd. Detta ämne valdes att exkluderas då det är en 
situation som kräver stöd av annan karaktär och som sjuksköterskan sällan möter i sitt 
arbete. Exklusionen skedde manuellt eftersom det fanns en oro att relevanta 
resultatartiklar skulle falla bort genom sökningar med den booleska termen NOT och 
sökordet plötslig spädbarnsdöd. 
 
De abstrakt som lästes valdes genom att artikelns titel var relevant gentemot studiens 
syfte och problemformulering. Detta kan resulterat i att betydelsefulla artiklar inte 
uppmärksammats, vilket kan ses som en svaghet i studien. De valda resultatartiklarna 
kommer från flera olika länder och kulturer vilket kan vara en styrka med studien då det 
ger en bred inblick i ämnet och gör att resultatet i denna studie blir mer överförbart till 
svensk sjukvård. Valet av artiklar resulterade i en artikel från Sverige vilket ökar 
överförbarheten då dess resultat stämde väl överens med de andra resultatartiklarna. 
Resultatartiklarna var både av kvalitativ och kvantitativ ansats vilket är en styrka med 
studien då det ger en bredare inblick i ämnet och kompletterar varandra. En kvalitativ 
ansats ger en mer förståelse kring ämnet medan den kvantitativa ansatsen ger mer 
konkret överförbar och generaliserbar information (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Resultatartiklarna lästes först enskilt vilket kan vara en styrka eftersom en egen 
uppfattning först kunde bildas och att det därmed fanns två olika synsätt på artiklarnas 
innehåll. Då arbetet är systematiskt utfört och har bearbetats, diskuterats och skrivits 
gemensamt ökar resultatets trovärdighet. Att arbetet utfördes gemensamt är en styrka för 
studien då allt är granskat och diskuterat av två personer. Granskningen genomfördes 
med Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och kunde ge tre grader av 
vetenskaplighet. Den vetenskapliga granskningen av artiklarna i studien resulterade i 
främst grad I och II vilket tyder på en hög vetenskaplighet, vilket är en styrka. En artikel 
gavs grad III och valdes bort då den sågs som en svaghet att ta med på grund av 
bristande vetenskaplighet, då den saknar en diskussion, en klar struktur och ett tydligt 
syfte. Efter granskning och sammanfattning av resultatartiklar valdes relevanta teman ut 
och färgkodades. Färgkodning var ett bra sätt att få en överblick för vad som skulle stå 
under varje tema i resultatet. Tre av temana framgick tydligt redan vid den första 
genomläsningen av resultatartiklarna. Dessa var stöd genom information, stöd vid 
avsked och stöd genom uppföljning. Temat sjuksköterskans förhållningssätt vid stöd 
framkom då det fanns mycket övergripande i resultatartiklarna som var generellt vid allt 
stöd. Temat stöd att gå vidare valdes till de delar av resultatet som behandlade tiden 
efter kontakten med sjukvården. Till urval två valdes elva resultatartiklar. Detta låga 
antal kan ses som en svaghet för studien medan en styrka kan vara att artiklarna är 
enhetliga i stora delar av sitt resultat.   
 

Resultatdiskussion 
Att förlora ett barn i en plötslig och oväntad död beskrivs som en förödande händelse 
som påverkar en förälders hela liv (Oliver et al., 2001; Cook et al., 2002; Dent, 2002; Li 
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et al., 2002; Kock-Redfors, 2002; Janzen et al., 2004; Seecharan et al., 2004; 
Macdonald et al., 2005; Cullberg, 2006; Wisten et al., 2007; Brysiewicz, 2008; 
Dyregrov & Dyregrov, 2008; Wijngaards-de Meij et al., 2008; Meert et al., 2009; Song 
et al., 2010; Nikkola et al., 2013). Sorgen beskrivs upplevas i större omfattning än vid 
en väntad förlust av ett barn. Sorgen är dock en individuell upplevelse som kan ta sig 
uttryck på flera olika vis och är därför ej generaliserbar (Parkes, 1998; Seecharan et al., 
2004; Dyregrov & Dyregrov, 2008; Nordlund, 2012). Trotts detta har samhället idag 
ofta en syn kring hur en förälder bör sörja efter förlust av ett barn, vilket kan resultera i 
att föräldrar känner att de sörjer på ett felaktigt vis. Sjuksköterskan kan i sitt arbete ta 
hjälp av sin kunskap kring sorgeprocessen och Cullbergs kristeori. Det är dock viktigt 
att sjuksköterskan alltid ser till den individuella förälderns behov och reaktion vid sorg 
samt informerar dem om att de ej kan sörja på ett felaktigt vis. Det är även viktigt att 
sjuksköterskan uppmärksammar både sig själv och föräldrarna på att sorgeperioden ofta 
är längre vid en oväntad död än vid en väntad bortgång. Sjuksköterskan kan genom sin 
kunskap även uppmärksamma eventuella komplicerade sorgereaktioner och då koppla 
in ytterligare professionellt stöd. Allt stöd ska vara individ- och situationsanpassat och 
sjuksköterskan bör med lyhördhet, leda föräldrar framåt i sorgen. Stödjande 
omvårdnadsåtgärder bör präglas av empati och medkänsla (Oliver et al., 2001; Dent 
2002; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Seecharan et al., 2004; Wisten et al., 2007; 
Brysiewicz 2008; Meert et al., 2009). Genom sympati och äkta medkänsla framhåller 
Travellbee (Kirkevold, 2000) att en ömsesidig relation kan uppkomma mellan 
sjuksköterskan och den drabbade föräldern vilket kan underlätta lyhördheten i 
omvårdnadsarbetet.  
 
En god och ärlig information beskrivs som en av de viktigaste komponenterna i 
sjuksköterskans arbete med sörjande föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn 
(Oliver et al., 2001; Cook et al., 2002; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Seecheran et 
al., 2004; Wisten et al., 2007; Brysiewicz, 2008; Meert et al., 2009). Detta styrks av 
såväl Travelbees som Levines omvårdnadsteori som framhåller information som en del 
av kommunikation. Travelbee menar att både verbal och icke verbal kommunikation är 
sjuksköterskans viktigaste redskap (Kirkevold, 2000). Den bör ske med en äkta 
medkänsla, sympati och en vilja att göra gott. Enligt Levine hjälper kommunikation 
(Fawcett, 2004) människor att komma närmare varandra och därmed uppnå en större 
förståelse. Det är viktigt att sjuksköterskan innehar kunskap kring kommunikationens 
betydelse då den exempelvis kan hjälpa patienter och anhöriga att ta sig igenom en kris i 
livet. Sjuksköterskan bör ha i åtanke att kommunikation inte alltid behöver ske verbalt. 
Tystnad och kroppsspråk är ofta tillräckligt för att visa äkta medkänsla och empati. 
Föräldrar som förlorat ett barn befinner sig ofta enligt Cullberg (2006) i chockfas när 
sjuksköterskan möter dem. Många gånger kan det därför vara svårt för föräldrarna att ta 
in och minnas vad sjuksköterskan informerar om (Li et al., 2002; Janzen et al. 2004; 
Cullberg, 2006; Wisten et al., 2007; Brysiewicz, 2008). Information bör därför upprepas 
och ges både muntligt och skriftligt. Oliver et al. (2001) och Wisten et al. (2007) 
betonar att obesvarade frågor och funderingar kan försvåra föräldrars sorgeprocess. 
Meert et al. (2009) menar att missledande information kan leda till att föräldrar bygger 
upp ett falskt hopp som kan stoppa upp sorgearbetet. Sjuksköterskan bör ge korrekt 
information och vara lyhörd för föräldrars behov. Då sjuksköterskan känner att det inte 
finns någon mer väsentlig information att delge föräldrarna är det bättre att vara tyst än 
att ge vilseledande information. Li et al. (2002) och Brysiewicz (2008) tar upp att 
sjuksköterskan ska informera om eventuell obduktion och obduktionsresultat. Detta är 
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dock ej överförbart till svensk sjukvård då det är läkare som informerar kring dessa 
delar. 
 
Att ta farväl av det plötsligt avlidna barnet beskrivs som en betydande del i sorgearbetet 
och kan ge föräldrar en insikt i det inträffade (Oliver et al., 2001; Cook et al, 2002; 
Kock-Redfors, 2002; Li et al., 2002; Janzen et al., 2004; Wisten et al., 2007; 
Brysiewicz, 2008; Wijngaards-de Meij et al., 2008; Meert et al., 2009). Föräldrar kan 
känna att de ej hunnit be om förlåtelse för betydande saker eller ej uttryckt sin kärlek i 
tillräckligt stor mån (Kock-Redfors, 2002). Då föräldrar ej hinner ta avsked av sitt barn 
innan det avlider kan de enligt Janzen et al. (2004) uppleva en stor förlust av en viktig 
del i sorgeprocessen. Sjuksköterskan bör därmed inneha kunskap kring avskedets 
betydelse och uppmuntra föräldrar till att i lugn och ro ta avsked av sitt avlidna barn. 
Det är viktigt att föräldrar får möjlighet att ta avsked av sitt barn även då det redan 
avlidit när de möter det. Sjuksköterskan bör dock respektera och vara lyhörd till om 
föräldrar ej vill ta avsked av barnet och ska inte tvinga fram ett avsked. Detta styrks av 
Travelbee (Kirkevold, 2000) som menar att sjuksköterskans och förälderns 
mellanmänskliga relation kan leda till ömsesidig förståelse och kontakt, vilket ökar 
lyhördheten för förälderns behov.  
 
Föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn kan många gånger bära med sig 
obesvarade frågor och föreställningar kring dödsfallet samt känna aggression och skuld 
(Cook et al., 2002; Li et al., 2002; Grimby & Johansson, 2005; Wisten et al., 2007; 
Björklund & Gyllenswärd, 2009). Genom uppföljning menar Nikkola et al. (2013) att 
föräldrar får en möjlighet att uttrycka sina känslor och få svar på sina frågor och 
funderingar. Kommunikation vid uppföljningsmötet kan enligt Travelbee ge föräldrar 
möjlighet att dela och förmedla sina tankar, känslor och upplevelser (Kirkevold, 2000). 
På så sätt kan föräldrarna lättare klara av sitt lidande och finna en mening i upplevelsen. 
Det är viktigt att sjuksköterskan vet hur betydelsefull uppföljning och kommunikation 
är för föräldrar som plötsligt förlorat ett barn och bör därmed uppmuntra till 
uppföljning. Första uppföljningen från sjukvården bör enligt Nikkola et al. (2013) ske 
två till sex veckor efter barnet avlidit. Detta sker då i reaktionsfasen (Cullberg, 2006) 
där föräldrar försöker finna en mening i det inträffade. När uppföljningsmöte blir 
aktuellt ska det enligt Cook et al. (2002) ske åtta till tolv veckor efter barnets dödsfall. 
Mötet sker då i den fas som Cullberg (2006) benämner som bearbetningsfas där 
föräldrar börjat få en förståelse kring det inträffade. Genom att första uppföljningen sker 
tidigt kan föräldrarna få en känsla av att sjukvården bryr sig om dem och ser dem. Det 
är dock bra att uppföljningsmötet sker i bearbetningsfasen eftersom föräldrar då har 
lättare för att ta till sig den information som ges. En nackdel med att uppföljningsmötet 
dröjer är att sjuksköterskan kan ha glömt betydande information kring händelsen. 
Därmed kan slutsatsen dras att det är viktigt med en noggrann dokumentation som kan 
hjälpa sjuksköterskan att minnas det specifika dödsfallet. Cook et al (2002) framhåller 
att platsen för uppföljningsmöte är viktig och sker vanligtvis på sjukhus. Dent (2002) 
beskriver istället hemmet som en lämplig miljö för uppföljningsmötet eftersom det är en 
trygg plats för föräldrar. Det framgår härmed att platsen för uppföljningsmötet är 
betydelsefull men inte vilken form som är att föredra. I svensk sjukvård är det ofta inte 
möjligt att genomföra uppföljningsmöte i form av vare sig hembesök eller möte på 
sjukhus, på grund av bristande resurser. I en drömvärld vore det dock önskvärt att kunna 
erbjuda sörjande föräldrar båda dessa former av uppföljning.  
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Macdonald et al. (2005) belyser vikten av en minnesstund på sjukhuset där föräldrar ges 
möjlighet att träffa vårdpersonal och andra föräldrar. Minnesstund anordnad av 
sjukvården är inte alltid möjlig i Sverige då den är beroende av sjukhusets ekonomi. I 
svensk kultur läggs ofta minnesstunder över på kyrkan eller andra religiösa samfund. Då 
det inte finns möjlighet till en minnesstund på sjukhuset bör sjuksköterskan enligt 
Janzen et al. (2004) och Meert et al. (2009) uppmuntra föräldrar till att genomföra en 
egen minnesstund. Föräldrar kan ofta enligt Macdonald et al (2005) möta andra som 
befinner sig i en liknande situation via exempelvis minnesstunder eller stödgrupper. 
Dyregrov och Dyregrov (2008) skriver att nya bekantskaper då kan knytas som kan ha 
stor betydelse i föräldrars sociala stöd. Tröst, stöd och förståelse kan även finnas i 
kulturer och religioner (Oliver et al., 2001; Li et al., 2002; Björklund & Gyllenswärd, 
2009; Meert et al., 2009). Sjuksköterskan bör betona värdet av det sociala stödet för 
föräldrarna och uppmuntra dem att dra nytta av det. Detta för att det sociala stödet alltid 
finns närvarande för föräldrar, även då kontakten med sjukvården är avslutad. Det är 
viktigt att sjuksköterskan respekterar det sociala stöd som föräldrar kan känna genom 
kulturer och religioner även om det är utanför sjuksköterskans personliga livssyn. Efter 
en plötslig förlust av ett barn framhåller Meert et al. (2009) att föräldrar ofta söker en 
mening och ett syfte med sitt liv för att kunna gå vidare. De behöver känna hopp om att 
livet är mer än deras barns bortgång vilket kan uppnås genom tron på att de en gång 
kommer möta sitt barn igen. När sorgen inte längre hindrar sörjande föräldrar från att 
fortsätta leva, befinner de sig enligt Cullberg (2006) i nyorienteringsfasen. 
 
Svensk sjukvård har idag enligt Rosengren, Grimby & Nyberg (2012) en stor beredskap 
och kunskap kring katastrofhantering vid ett trauma som drabbar många personer. I 
Sverige kopplas bland annat POSOM-grupper in vid en kris där många människor 
drabbas (Krisinformation, 2012) och Wisten et al. (2007) framhåller vikten av att ge 
samma stöd oavsett katastrofens omfattning. Det är därför viktigt att sjukvården även 
har insikt i den katastrof det innebär för föräldrar att plötsligt och oväntat förlora ett 
barn. Sjukvården bör ta det på lika stort allvar då ett enskilt barn dör och det alltså inte 
är en stor katastrof med flera offer. Det är därmed viktigt att sjuksköterskan ser 
föräldern som en enskild individ och behandlar alla likvärdigt. Genom ömsesidig 
förståelse framhåller Levine (Fawcett, 2004) att sjuksköterskan kan hjälpa anhöriga att 
ta sig igenom en kris i livet. Travelbee (Kirkevold, 2000) menar att alla människor 
någon gång kommer att drabbas av lidande och sorg. Sjuksköterskan kan hjälpa 
föräldrar att uthärda lidandet som uppstår vid förlust av ett barn samt hjälpa dem att gå 
vidare i livet. Ett gott omhändertagande av föräldrar som plötsligt förlorat ett barn kan 
förebygga den ohälsa som kan uppkomma vid sorg (Darj, 2001; Oliver et al., 2001; 
Kock-Redfors, 2002; Janzen et al., 2004; Kreicbergs et al., 2007; Brysiewicz, 2008; 
Meert et al., 2009; Lennéer Axelsson, 2010). Enligt socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS, 1996:29) ska sjuksköterskan visa hänsyn och omtanke gentemot 
den avlidnes anhöriga. I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 
(Socialstyrelsen, 2005) står att sjuksköterskor i Sverige ska kunna kommunicera, 
vägleda och ge stöd till närstående på ett respektfullt och empatiskt vis. För att 
sjuksköterskan ska känna sig trygg i sin stödjande funktion och följa 
kompetensbeskrivningen är det av stor vikt att professionell utbildning ges i ämnet 
(Oliver et al., 2001; Dent, 2002; Janzen et al., 2004; Brysiewicz, 2008; Chan och 
Arthur, 2009). Utbildning bidrar till att sjuksköterskans arbete utförs med trygghet och 
säkerhet, vilket i sin tur kan bidra till utveckling av sjukvården. Genom detta erhåller 
sjuksköterskan mer kunskap och erfarenheter som gör att arbetet med drabbade 
föräldrar utförs på ett evidensbaserat vis. Omhändertagandet av föräldrar som plötsligt 
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och oväntat förlorat ett barn kan då bli av god karaktär och ha en positiv inverkan på det 
långsiktiga sorgearbetet. Sjuksköterskan kan genom sina stödjande omvårdnadsåtgärder 
förebygga en del av den fysiska och psykiska ohälsa som kan uppkomma vid sorg samt 
uppmärksamma komplicerade sorgereaktioner i tid. Genom detta kan sjukskrivningar 
och lidande minska vilket gör att sjukvården och samhället kan få en minskad 
ekonomisk belastning. Då kan dessa sparade resurser istället investeras preventivt i 
åtgärderna som nämns i denna studie. Detta bör inte endast ses som en besparing för 
ekonomin utan främst som ett minskat mänskligt lidande och underlättande av 
sorgearbetet. Genom att lindra en människas lidande uppnår sjuksköterskan ett av sina 
fyra grundläggande ansvarsområden i ICN:s etiska kod (2005).   
 

Konklusion och implikation 
Att förlora ett barn i en plötslig och oväntad död beskrivs som en förödande händelse 
för en förälder och kan underlättas genom ett gott omhändertagande och ett stort stöd 
från sjuksköterskan. Det är viktigt att sjuksköterskan har kännedom om de stödjande 
omvårdnadsåtgärder som är relevanta att utföra vid arbetet med sörjande föräldrar. Allt 
stöd som sjuksköterskan ger ska vara individ och situationsanpassat samt ges med äkta 
empati, medkänsla, värme och lyhördhet. Stöd kan ges på flera olika vis och 
sjuksköterskan kan stödja genom såväl små enkla gester som genom en ärlig och 
kontinuerlig information. Sjuksköterskan kan även stödja föräldrar vid deras avsked av 
sitt barn samt genom olika former av uppföljning. Genom att hjälpa föräldrar att känna 
ett hopp om att livet är mer än deras barns bortgång kan sjuksköterskan stödja föräldrar 
till att gå vidare i livet. För att sjuksköterskan ska känna sig trygg och säker i sitt arbete 
kring föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn är det av stor vikt att 
professionell utbildning ges i ämnet.  
 
I Sverige finns det lite forskning gjord kring sjuksköterskans stödjande 
omvårdnadsåtgärder till föräldrar som plötsligt och oväntat förlorat ett barn och det 
behövs mer forskning för att få en större insikt i hur svensk sjukvård hanterar 
situationen. Det vore önskvärt med en studie kring vilka omvårdnadsåtgärder som 
drabbade föräldrar upplevde som stödjande då de förlorade sitt barn i en plötslig och 
oväntad död. Forskning bör även ske kring uppföljning och uppföljningsmöte för att 
kunna ligga till grund för utveckling av PM och riktlinjer för svensk sjukvård. Vidare 
forskning behövs kring hur sorgebearbetning skiljer sig hos föräldrar som förlorat ett 
barn i en enskild död gentemot en tragedi med flera dödsfall. Detta för att få en insyn i 
hur sjuksköterskan kan stödja på bästa sätt. För att få en inblick i sjuksköterskors och 
sjuksköterskestudenters kunskap kring sorgeprocessen vore det önskvärt med en 
kvantitativ enkätundersökning. Detta för att kartlägga om mer utbildning behövs i 
Sverige, kring ämnet. I sjuksköterskeutbildningen tas det inte upp hur sjuksköterskan 
ska stödja föräldrar som förlorat ett barn i en plötslig och oväntad död. Då detta är ett 
smalt ämne kan förståelse finnas till varför det ej tas upp. Utbildning bör dock ges i sorg 
och stöd vid sorg samt hur stödet skiljer sig mellan en plötslig och oväntad död 
gentemot en väntad. Det är även viktigt för sjuksköterskestudenter att ha kännedom 
kring hur sorgen kan skilja sig då det är ett barn eller en vuxen som avlider.

18 
 



Referenser 
 
Björklund, L., & Gyllenswärd, G. (2009). Vägar i sorgen. Stockholm: Natur och kultur 
 
*Brysiewicz, P. (2008). The lived experience of losing a loved one to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, South Africa. Journal Of Clinical Nursing, 17(2), 224-231. 
doi:10.1111/j.1365-2702.2007.01972.x 

 
Chan, M. F., & Arthur, D. G., (2009). Nurses’ attitudes towards perinatal bereavement 

care. Journal of Advanced Nursing, 65(12), 2532–2541. doi: 10.1111/j.1365-
2648.2009.05141.x 

 
*Cook, P., White, D., & Ross-Russell, R. (2002). Bereavement support following 

sudden and unexpected death: guidelines for care. Archives Of Disease In 
Childhood, 87(1), 36-39.  

 
Darj, E. (2001). Sorg och omsorg. Läkartidningen, 23(98), 2942-2943.   
 
*Dent, A. (2002). Family support after sudden child death. Community Practitioner, 

75(12), 469-473.  
 
Dyregrov, A., & Dyregrov, K. (2008). Det sociala nätverkets stöd vid plötsligt dödsfall 

– när livet måste gå vidare. Lund: Studentlitteratur 
 
Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 

undervisning inom projektet ”evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan 
universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö högskola. 
Hämtad 2013-10-24 från 
http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/660/rapport_hs_05b.pdf 

 
Fawcett, J. (2004). Contemporary nursing knowledge. Analysis and evaluation of 

nursing models and theories. Philadelphia: F.A. Davis Company 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier. 

Stockholm: Natur och kultur 
 
Fyhr, G. (1999). Hur man möter människor i sorg. Stockholm: Natur och kultur 
 
Grimby, A., & Johansson, Å. K. (2005) Om sorg. Hämtad 2013-10-16 från 

http://www.sahlgrenska.se/upload/SU/Dokument/medinfo/om%20sorg.pdf  
 
Hobfoll, S., Watson, P., Bell, C., Bryant, R., Brymer, M., Friedman, M., & ... Ursano, 

R. (2007). Five essential elements of immediate and mid-term mass trauma 
intervention: empirical evidence. Psychiatry: Interpersonal & Biological 
Processes, 70(4), 283-315.  

 

 
 



*Janzen, L., Cadell, S., & Westhues, A. (2003). From death notification through the 
funeral: bereaved parents' experiences and their advice to professionals. Omega: 
Journal Of Death & Dying, 48(2), 149-164. 

 
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier – analys och utvärdering. Lund: 

studentlitteratur 
 
Kock-Redfors, M. (2002). Plötslig oväntad död – att ta hand om anhöriga i akut kris. 

Sävedalen: Warne Förlag 
 
Kreicbergs, U., Lannen, P., Onelov, E., & Wolfe, J. (2007). Parental grief after losing a 

child to cancer: impact of professional and social support on long-term outcomes. 
Journal Of Clinical Oncology, 25(22), 3307-3312. doi: 
10.1200/JCO.2006.10.0743 

 
Krisinformation. (2012). POSOM – psykiskt och socialt omhändertagande. Hämtad 

2013-11-19 från http://www.krisinformation.se/web/Pages/Page.aspx?id=11251 
 
Lennéer Axelsson, B. (2010). Förluster – om sorg och livsomställningar. Stockholm: 

Natur och kultur 
 
*Li, S., Chan, C., & Lee, D. (2002). Helpfulness of nursing actions to suddenly 

bereaved family members in an accident and emergency setting in Hong Kong. 
Journal Of Advanced Nursing, 40(2), 170-180.  

 
*Macdonald, M., Liben, S., Carnevale, F., Rennick, J., Wolf, S., Meloche, D., & Cohen, 

S. (2005). Parental perspectives on hospital staff members' acts of kindness and 
commemoration after a child's death. Pediatrics, 116(4), 884-890. 

 
*Meert, K., Briller, S., Schim, S., Thurston, C., & Kabel, A. (2009). Examining the 

needs of bereaved parents in the pediatric intensive care unit: a qualitative study. 
Death Studies, 33(8), 712-740. 

 
Nationalencyklopedin (NE). (2013a). Barn. Hämtad 2013-10-11 från  

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/barn 
 
Nationalencyklopedin (NE). (2013b). Förälder. Hämtad 2013-10-11 från  

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/sve/förälder 
 
Nationalencyklopedin (NE). (2013c). Plötslig död. Hämtad 2013-10-09 från 

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/lang/plötslig-död  
 
*Nikkola, I., Kaunonen, M., & Aho, A. (2013). Mother's experience of the support from 

a bereavement follow-up intervention after the death of a child. Journal Of 
Clinical Nursing, 22(7/8), 1151-1162. doi:10.1111/j.1365-2702.2012.04247.x 

 
Nordlund, L. (2012). Ett steg i taget – när livet går i bitar. Stockholm: 

Barncancerfonden 

 
 



 
 
*Oliver, R., Sturtevant, J., Scheetz, J., & Fallat, M. (2001). Beneficial effects of a 

hospital bereavement intervention program after traumatic childhood death... 
including commentary by Jurkovich GJ, Cooper A, Mullins RJ, Rivera FA and 
Hammond JS with author response. Journal Of Trauma, 50(3), 440-448. 

 
Parkes, C. M. (1998). Traditional models and theories of grief. Bereavement Care 

17(2), 21-23. doi: 10.1080/02682629808657433 
 
Rosengren, L., Grimby, A., & Nyberg, U-K. (2012). Sorg. Hämtad 2013-10-15 från 

http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=5069 
 
*Seecharan, G., Andresen, E., Norris, K., & Toce, S. (2004). Parents' assessment of 

quality of care and grief following a child's death. Archives Of Pediatrics & 
Adolescent Medicine, 158(6), 515-520.  

 
SFS 1949:381. Föräldrabalk. Stockholm: Justitiedepartementet L2 
 
Singer, A. (2000). Föräldraskap i rättslig belysning. Uppsala: Iustus förlag 
 
Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Hämtad 

2013-10-25 från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige. Olycksfall, övergrepp och 

avsiktligt självdestruktiv handling. Hämtad 2013-10-14 från 
http://www.socialstyrelsen.se/lists/artikelkatalog/attachments/18247/2011-2-
13.pdf 

 
Socialstyrelsen. (2013). Dödsorsaker 2012. Hämtad 2013-10-14 från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19175/2013-8-
6.pdf 

 
Song, J., Floyd, F.J., Seltzer, M.M., Greenberg, J.S., & Hong, J. (2010).   Long-term 

effects of child death on parents health-related quality of life: A dyadic analysis. 
Family Relations, 59(3), 269 – 282. doi:10.1111/j.1741-3729.2010.00601.x 

 
SOSFS 1996:29. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom 

hälso- och sjukvården vid dödsfall. Stockholm: Socialstyrelsen 
 
Världshälsorganisationen & Unicef. (2008). World report on child injury prevention. 

Hämtad 2013-10-14 från 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241563574_eng.pdf 

 
Wijngaards-de Meij, L., Stroebe, M., Stroebe, W., Schut, H., Van den Bout, J., Van der 

Heijden, P. G. M., & Dijkstra, I. (2008). The impact of circumstances surrounding 

 
 



the death of a child on parents’ grief. Death Studies, 32(3), 237 – 252. 
doi:10.1080/07481180701881263 

 
*Wisten, A., & Zingmark, K. (2007). Supportive needs of parents confronted with 

sudden cardiac death – A qualitative study. Resuscitation, 74, 68 – 74. 
doi:10.1016/j.resuscitation.2006.11.014 

 
Worden, J. W. (2006) Sorgerådgivning och sorgeterapi: En bok för alla som möter och 

vill hjälpa sörjande. Stockholm: Svenska institutet för sorgbearbetning 
 
* = Resultatartiklar 
 
 
 
 
  

 
 



Bilaga A 

Tabell 1. Sökordsöversikt           
 

 
Sökord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

Plötslig död ”Death, sudden” [Mesh] MH ”Death, sudden+” Sudden death 
(fritext) 

Sorg ”Bereavement” [Mesh] MH ”Bereavement+”  

Stöd Support (fritext) Support (fritext)  
Barn  Child*  
Föräldrar ”Parents” [Mesh] MH ”Parents+” Parents (fritext) 
Sjuksköterska  Nurs* Nurs* (fritext) 
Olyckor  Accidents (fritext)  
Personal – 
familjerelation 

 MH ”Professional – 
family relations” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 



Bilaga B 

Tabell 2. Sökhistorik     
  
 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Boolska  
operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

131021 
 
 
 

Cinahl MH “Professional-family 
relations” AND MH “Death, 
sudden+”  
Limits: 1998-2013, Research 
article 

14 9 3 1 

131021 
 
 
 

Cinahl MH “Parents+” AND Support 
AND MH “Death, sudden+” 
Limits: 1998-2013, Research 
article 

18 10 1 0 

131021 
 
 
 

Cinahl MH “Bereavment+” AND MH 
“Parents+” AND Accidents 
Limits: 1998-2013, Research 
article 

12 10 4 0 

131022 
 
 
 

Cinahl MH “Death, sudden+” AND 
MH “Parents+” AND MH 
“Bereavement+”  
Limits: 1998-2013, Research 
article 

29(2) 16 1 1 

131022 
 
 

Cinahl MH “Bereavement+” AND 
MH “Professional-family 
relations” AND Nurs*  
Limits: 1998-2013, Research 
article 

78 19 5 1 

131023 
 
 
 

Cinahl MH “Professional–family 
relations” AND MH 
“Bereavement+” AND Child* 
AND MH “Parents+” AND 
Support  
Limits: 1998-2013, Research 
article 

22 11 3 3 

131023 
 
 
 

Cinahl MH “Bereavement+” AND 
Child* AND Support AND 
nurs*  
Limits: 1998-2013, Research 
article 

69 17 1 1 

131023 
 

PubMed “Bereavement” [Mesh] AND 
“Death, sudden” [Mesh] AND 
“Parents” [Mesh]  
Limits: 1998-2013, Abstract 
avalible 

45(4) 8 3 1 

 
 

 
 



 
 
Datum 

 
Databas 

 
Sökord/Limits/Boolska  
operatorer 

 
Antal  
träffar 

 
Lästa  
abstract 

 
Urval 1 
             

 
Urval 2 
 

131024 
 
 
 

PsycInfo (Sudden death) AND Nurs* 
AND Parents  
Limits: 1998-2013, Journal 
article 

18 (1) 3 2 1 

131024 
 
 
 

Manuell 
sökning 

Oliver, R.C., Sturtevant, J.P., 
Scheetz, J.P. & Fallat, M.E. 
Beneficial effects of a hospital 
bereavement intervention 
program after traumatic 
childhood death 

1 1 1 1 

131107 PubMed “Bereavement” [Mesh] AND 
“Death, sudden” [Mesh] AND 
Support  
Limits: 1998-2013, Abstract 
avalible 

60(8) 9 1 1 

Totalt: 
 
 
 

  366 113 25 11 

(Nummer inom parantes är artiklar som redan är valda till urval 1) 
 

 
 



Bilaga C1 

Tabell 3.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod                                                               
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2008 
Sydafrika 
Cinahl 
 
 
 

Brysiewicz, P. The lived 
experience of 
losing a loved 
one to a sudden 
death in 
KwaZulu-
Natal, South 
Africa 

Syftet med studien 
var att beskriva 
familjers 
upplevelser av att 
förlora en nära 
anhörig i en 
plötslig död. 

En kvalitativ hermeneutisk 
fenomenologisk intervjumetod. 
 
Fem familjemedlemmar från en 
stödgrupp för plötsligt sörjande.  
 
Då de intresserade fick anmäla sitt 
intresse fanns inget bortfall.  

Familjemedlemmarna upplevde 
brister i vårdpersonalens 
bemötande och information. 
Informanterna tyckte att stöd 
och små gester från 
vårdpersonalen kan ha stor 
betydelse. Ett bra bemötande 
från vårdpersonalen kan 
underlätta sorgearbetet för 
familjen.   

Grad I 

2002 
Storbritannien 
PubMed 
 
 
 

Cook, P., 
White, D.K. & 
Ross-Russell, 
R.I. 

Bereavement 
support 
following 
sudden and 
unexpected 
death: 
guidelines for 
care 

Syftet med studien 
var att ta fram 
riktlinjer för 
uppföljningsmöten 
till familjer som 
förlorat ett barn i 
en plötslig och 
oväntad död. 

En kvalitativ intervjumetod. 
 
Femtioen familjer deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Riktlinjer som framkom som 
betydelsefulla vid 
uppföljningsmöten var att tiden 
för mötet bör ske åtta till tolv 
veckor efter dödsfallet. All 
information och kunskap var 
viktig för familjemedlemmarna 
att få ta del av. Att återbesöka 
avdelningen där barnet avled 
var även av stor betydelse.  

Grad II 

 
 



Bilaga C2 

 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2004 
Kanada 
PsycInfo 
 
 
 

Janzen, L., 
Cadell, S. & 
Westhues, A. 

From death 
notification 
through the 
funeral: 
Bereaved 
parents´ 
experiences 
and their 
advice to 
professionals 

Syftet med studien 
var att genom ökad 
kunskap fastslå 
stödjande åtgärder, 
baserade på 
föräldrars 
upplevelse av att 
plötsligt ha förlorat 
ett barn. 

En kvalitativ intervjumetod. 
 
Tjugo föräldrar deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Fem teman identifierades som 
stödjande i sorgeprocessen. 
Dessa var att ta avsked av 
barnet, erbjuda återbesök till 
platsen där barnet avled, att 
hjälpa föräldrarna att få kontroll 
över situationen, att ge 
information om dödsfallet till 
föräldrarna samt att låta 
föräldrar bära med sig minnen 
av barnet. 

Grad I 

2005 
Kanada 
Cinahl 
 
 
 

Macdonald, 
M.E., Liben, S., 
Carnevale, F.A., 
Rennick, 
J.E.,Wolf, S.L., 
Meloche, D. & 
Cohen, S.R. 

Parental 
perspectives on 
hospital staff 
members´ acts 
of kindness and 
commemoratio
n after a childs 
death 

Syftet med studien 
var att undersöka 
betydelsen av 
vårdpersonalens 
vänliga handlingar 
för sörjande 
föräldrar som 
förlorat ett barn. 

En kvalitativ intervjumetod. 
 
Tolv föräldrar deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Stödjande åtgärder uppskattas 
av sörjande föräldrar. 
Vårdpersonalen bör etablera en 
meningsfull kontakt med 
föräldrarna för att vara ett stöd 
under sorgeperioden.  

Grad II 

 
 



 

Bilaga C3 

 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2009 
USA 
Cinahl 
 

Meert, K.L., 
Briller, S.H., 
Myers Schim, 
S., Thurston, C. 
& Kabel, A. 

Examining the 
needs of 
bereaved 
parents in the 
pediatric 
intensive care 
unit: a 
qualitative 
study 

Syftet med studien 
var att få en djupare 
förståelse för 
föräldrars behov 
kring tiden för 
deras barns död. 

En kvalitativ intervjumetod samt 
fokusgrupper.  
 
Trettiotre föräldrar intervjuades 
och tretton föräldrar ingick i 
fokusgrupperna. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Föräldrars behov formas av 
kulturen de lever i samt miljön 
där dödsfallet sker. Varje 
förälders behov är unikt. 
Minnen som föräldrar bär med 
sig från vårdtiden för dem 
framåt i sorgebearbetningen.  

Grad I 

2001 
USA 
Cinahl 
 
 

Oliver, R.C., 
Sturtevant, J.P., 
Scheetz, J.P. & 
Fallat, M.E. 

Beneficial 
effects of 
hospital 
bereavement 
intervention 
program after 
traumatic 
childhood 
death 

Syftet med studien 
var att fastslå vilka 
åtgärder som var 
hjälpfulla för 
föräldrars 
sorgeprocess och 
hur föräldrars oro 
kunde lindras 
genom utbildning 
för både 
vårdpersonal och 
föräldrar. 

En kvalitativ metod. 
 
Femtionio familjer medverkade. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Det fastslogs att föräldrars 
obesvarade frågor och 
missuppfattningar kring barnets 
död påverkar deras 
sorgeprocess. Genom 
utbildning och träning kan 
vårdpersonal ha en positiv 
inverkan på denna 
sorgeprocess. 

Grad I 

 

 
 



Bilaga C4 

                        
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2007 
Sverige 
PubMed 
 
 
 

Wisten, A. & 
Zingmark, K. 

Supportive 
needs of 
parents 
confronted with 
sudden cardiac 
death – A 
qualitativ study 

Syftet med studien 
var att belysa hur 
föräldrar som 
förlorat ett barn i 
plötslig hjärtdöd 
uppfattar det stöd 
de fått. 

En kvalitativ intervjumetod. 
 
Tjugoåtta föräldrar medverkade. 
 
Bortfall redovisas ej. 
 
 
 

Det framkom fyra betydande 
kategorier gällande stöd till 
föräldrar. Dessa var bevis, 
rekonstruktion, förklaring och 
sensitivitet. Det framkom även 
att det behövs bättre rutiner 
kring omhändertagandet av 
sörjande föräldrar. 

Grad I 

 

 

 

 
  

 
 



Bilaga D 

Tabell 4.  Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod                                                   
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2002 
Storbritannien 
Cinahl 
 
 
 

Dent, A. Family support 
after sudden 
child death 

Syftet med studien 
var att använda ett 
sorgeutvärderings- 
verktyg för att se 
om stödet som gavs 
var effektivt för 
föräldrars 
sorgeprocess.  

En kvantitativ metod med 
enkätundersökning användes. 
 
Femtioåtta familjer deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Användandet av 
sorgeutvärderingsverktyget 
visade att majoriteten av alla 
föräldrar kände att de hade fått 
ett bra stöd av vårdpersonalen. 
Vårdpersonalen som använt 
verktyget rekommenderade att 
det skulle göras tillgängligt för 
all vårdpersonal. 

Grad II 

2013 
Finland 
PsycInfo 
 
 
 

Nikkola, I., 
Kaunonen, M. 
& Aho, A.L. 

Mother´s 
experience of 
the support 
from a 
bereavement 
follow-up 
intervention 
after the death 
of a child 

Syftet med studien 
var att beskriva 
mödrars 
upplevelser av det 
stöd som 
sorgeuppföljning 
ger. 

En kvantitativ studie med en 
deskriptiv statistisk metod. 
 
Åttiosex stycken mödrar deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Mödrar har ett stort behov av 
stöd vid förlust av ett barn. De 
bör bli erbjudna flera 
kontaktmöjligheter för att 
underlätta sorgebearbetningen.  

Grad I 

 
 
 

 
 



Bilaga E1 

Tabell 5.  Artikelöversikt/forskning med kvalitativ/kvantitativ metod 
 

 
Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2002 
Kina 
Cinahl 
 
 
 

Li, S.P., Chan, 
C.W.H. & Lee, 
D.T.F. 

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

Syftet med studien 
var att få en ökad 
kunskap om vilka 
omvårdnadsåtgärde
r som sörjande 
familjemedlemmar 
upplevde som 
stödjande. 

En kvalitativ metod användes för 
att få en djupare förståelse kring 
behovet hos de sörjande. En 
kvantitativ metod användes för att 
statistiskt kunna analysera och 
standardisera insamlad data. Data 
insamlades med ett frågeformulär, 
via strukturerade telefonintervjuer. 
 
Sjuttiosex familjemedlemmar 
deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 
 

Sjuksköterskans har en unik roll 
i att erbjuda hjälpfulla 
omvårdnadsåtgärder till 
sörjande anhöriga. De 
omvårdnadsåtgärder som 
ansågs vara mest stödjande var 
att få skriftlig information och 
att få möjlighet att se kroppen. 
De omvårdnadsåtgärder som 
ansågs vara minst stödjande var 
att bli erbjuden sedativa 
läkemedel samt att bli erbjuden 
någonting att äta och dricka. 

Grad I 
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Publika-
tionsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 
                    

2004 
USA 
Cinahl 
 
 

Seecheran, 
G.A., Andresen, 
E.M., Norris, K. 
& Toce, S.S. 

Parents´ 
assessment of 
quality of care 
and grief 
following a 
child´s death 

Syftet med studien 
var att beskriva 
olika aspekter av 
föräldrars 
upplevelser av sorg 
efter förlusten av 
ett barn samt 
jämföra dessa 
upplevelser med 
föräldrars kön, typ 
av död och 
övergripande 
erfarenheter. 

En kvalitativ intervjumetod 
användes samt en kvantitativ 
datainsamling i form av två 
frågeformulär. 
 
Sjuttionio föräldrar till femtionio 
barn deltog. 
 
Bortfall redovisas ej. 

Föräldrars upplevelser av sorg 
är beroende på de stöd de 
känner från vården samt barnets 
dödsorsak. Plötslig och oväntad 
död gav något mer intensiva 
sorgereaktioner än de föräldrar 
vars barn som dog en väntad 
död. Mödrar och fäder hade 
liknande nivåer av sorg. 

Grad I 
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