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Sammanfattning 
Bakgrund: Att ta hand om de efterlevande efter ett dödsfall är en svår och komplicerad 

uppgift för sjuksköterskan, speciellt om dödsfallet sker oväntat. Vid ett oväntat dödsfall blir 

sorgearbetet mycket svårare för de efterlevande jämfört med väntade dödsfall. Livet tar en 

drastisk vändning och ingen tid för emotionell förberedelse har funnits.  

Syfte: Syftet var att beskriva efterlevandes erfarenheter vid ett oväntat dödsfall av en 

närstående. 

Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie med sammanställd forskning utifrån artiklar 

som involverar efterlevandes erfarenheter och upplevelser vid ett oväntat dödsfall. Forsberg 

och Wengström (2013) har använts som inspiration under analysprocessen.  

Resultat: Sju olika kategorier arbetades fram och kom till att bli: Lidandets olika former, 

Efterlevandes erfarenheter av information och omhändertagandet, Att bli lämnad i ovisshet, 

Att ta farväl, Att gå vidare och bearbeta sorgen, Att få tala ut och Ökad risk för psykisk och 

fysisk ohälsa. Tre övergripande teman framkom: Efterlevandes kris- och sorgeupplevelser, 

Erfarenheten av omhändertagandet samt Erfarenheten av livet efter dödsfallet.   

Slutsats: Efterlevande reagerar olika på sorg och lidande. För att lindra det lidande som 

uppstår vid ett oväntat dödsfall krävs det att information ges till de efterlevande. 

Bearbetningen av sorgen tar tid för de efterlevande och den närståendes plats kan aldrig 

ersättas. Det är av stor vikt att de efterlevande får tala ut kring sina känslor och upplevelser 

kring dödsfallet för att minska risken för psykisk-och fysisk ohälsa. 
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1. Inledning 

Döden och döendet uppfattas annorlunda idag än förr i tiden. Det har förändrats från att vara 

en familjeangelägenhet i hemmet till att hälso- och sjukvården ansvarar för 

omhändertagandet. Det innebär att det är vårdpersonal som ansvarar för att ta hand om de 

efterlevande i dagens samhälle. Att ta hand om de efterlevande efter ett dödsfall är en svår och 

komplicerad uppgift för sjuksköterskan, speciellt om dödsfallet sker oväntat. När en 

närstående oväntat avlider genomgår de efterlevande ett känslomässigt trauma (Kock-

Redfors, 2011). Vi människor reagerar olika på döden och detta är betydelsefullt att ha i 

åtanke vid mötet med de efterlevande, för att kunna hjälpa dem att bearbeta sin sorg och 

lindra deras lidande (Lundin, 1992).  För att lindra det lidande som kan följa efter 

krisreaktionen efter en närstående oväntat avlider är det även viktigt att ett bra 

omhändertagande ges (Kock-Redfors, 2011). 

 

Genom egna erfarenheter inom sjukvården har författarna stött på efterlevande som lämnats i 

ovisshet och sorg. Att möta efterlevande som förlorat en närstående i ett oväntat dödsfall kan 

ske vart och när som helst inom sjukvården. Författarna anser därför att efterlevandes 

erfarenheter som innefattar upplevelser och uppfattningar bör uppmärksammas mer än vad 

som görs idag, men också hur vårdpersonal bör agera för att lindra detta lidande. Det är även 

viktigt att belysa vad de efterlevande är nöjda med och vad vi som sjuksköterskor kan 

förbättra för att kunna utvecklas i vår profession. 

2. Bakgrund 

Vid ett oväntat dödsfall blir sorgearbetet mycket svårare för de efterlevande jämfört med 

väntade dödsfall. De efterlevande får ingen tid för förberedelse och kan därför inte hantera 

känslorna som uppkommer vid det initiala skedet, det vill säga första dagarna efter 

dödsbeskedet. Oväntade dödsfall är svårare att bearbeta än väntade dödsfall. De efterlevande 

får ingen förvarning och därför blir sorgeprocessen mer komplicerad (Parkes, 1975). 

Oväntade dödsfall visar sig ge de efterlevande mer intensiva känslor av skuld än vid väntade 

dödsfall (Worden, 2006). Vid väntade dödsfall får de efterlevande möjligheterna till att 

planera den sista tiden tillsammans med den närstående. De efterlevande kan även ta ställning 
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till dödsfallet och börja bearbeta sorgen redan innan dödsfallet sker (Lindqvist & Rasmussen, 

2014).  

 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal får för lite träning i att tala och lyssna till efterlevande. 

Trots det ställs stora krav på sjuksköterskan och hennes kompetens till att hantera de 

efterlevandes sorgeproblematik (Thulesius & Fjällström, 2014). Sjuksköterskan har även 

ansvaret att ge de efterlevande information i den omfattning de behöver (Socialstyrelsen, 

2005). Efterlevandes erfarenheter är unika för varje individ och bör behandlas med respekt 

och empati av sjuksköterskan för att kunna lindra lidande. De efterlevandes olika behov i det 

initiala skedet beror på deras personligheter och tidigare erfarenheter. För att kunna få 

förståelse för de efterlevandes sorgeprocess och situation måste dessa aspekter 

uppmärksammas av sjuksköterskan (Lundin, 1992). 

3. Begreppsdefinition  

3.1 Oväntat dödsfall 

Oväntat dödsfall innebär att döden sker utan förvarning. Det finns många underkategorier 

gällande oväntade dödsfall så som, olyckor, självmord och mord (Wright, 1996). Oväntad död 

kan även innebära att en person avlider till följd av en sjukdom utan att symtom har funnits 

eller att symtomen endast pågått under en kortare period (Nationalencyklopedin, 2014).  

3.2 Efterlevande 

Med efterlevande menas de personer som står den avlidne närmst (Nationalencykopedin, 

2014). De efterlevande är de personer som utpekas av patienten och som själv anser sig stå 

personen i fråga nära. Det kan vara make/maka, partner, förälder, barn, släkting men det kan 

också vara en vän eller en granne (Dahlberg & Segesten, 2010). Det inte behöver finnas några 

blodsband och släktskap i mellan de båda parterna (Wright, Watson & Bell, 2002). I denna 

uppsats har författarna valt att definiera de närstående som efterlevande.  Detta för att 

begreppet närstående kan misstolkas då den avlidne är närstående till de efterlevande och de 

efterlevande är närstående till den avlidne. 

3.3 Sorg  

Sorg innebär reaktionen på förlust och är en form av traumatisk kris (Cronström-Beskow, 

1991). Sorg är en kraftfull känsla som kan bidra till att vi mognar som individer, men den kan 

även förändra livet så att det blir mer tomt och meningslöst (Söderström, 2013). Alla individer 



 3 

reagerar, hanterar och visar sorg på olika sätt. Vi påverkas bland annat av vår kultur och 

omgivning. En del individer visar sorgsenhet öppet genom gråt medan andra väljer att stänga 

inne sin sorg (Lindqvist & Rasmussen, 2014). 

3.4 Krisreaktion 

En krisreaktion uppstår när en individ hamnat i en situation som hon inte kan hantera och 

förstår. En situation där den yttre världen inte överensstämmer med den bild av verkligheten 

som individen har. Vid en krisreaktion kan världen upplevas som oidentifierbar och de 

förställningar individen haft kring hur omvärlden och andra människor fungerar 

överensstämmer inte. Under en krisreaktion kan det kännas omöjligt att begripa det som har 

hänt (Sandberg, 2011).  Krisreaktionen kan delas in i fyra faser chockfasen, reaktionsfasen, 

bearbetningsfasen och nyorienteringsfasen. Dessa faser ska inte ses som en modell kring hur 

krishantering sker utan bör endast vara till hjälp för att kunna få förståelse för individen som 

är drabbad utav en kris (Cullberg, 2006).  

4. Teoretisk referensram 

Katie Eriksson teori om förståelsen av lidande och lidandets drama har valts att användas som 

utgångspunkt till denna studie. Teorin innefattar att belysa individers upplevelser av lidande 

och de faktorer som kan påverka lidandet. Det vill säga vilken bidragande effekt miljö, 

tidigare upplevelser, värderingar och trosuppfattningar har (Wiklund Gustin, 2012). Lidandet 

innefattar sorgen över det som förlorats eller håller på att förloras. Sorgen och sörjandet hör 

därför till lidandet. Lidandet är unikt för varje individ och har därför många ansikten. Ångest, 

depression, smärta och fysiska uttryck är vanliga tecken på lidande. Ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv kan lidandet delas upp i tre undergrupper: vårdlidande, sjukdomslidande och 

livslidande. Vårdlidandet innefattar det lidande som orsakats på grund av vården eller brist på 

vård. Sjukdomslidandet involverar det lidandet som orsakats av sjukdom och ohälsa.  

Livslidandet innebär att individens kropp och/eller dess funktioner utgör ett hinder i hennes 

vardag. En känsla av otillräcklighet och skuldkänslor kan vara ett uttryck för livslidande. 

Livslidande kan uppstå i situationer där individen inte känner sig sedd och bekräftad 

(Eriksson, 2001). Att lindra lidande och främja hälsa är målet med vårdandet (Socialstyrelsen, 

2005; Dahlberg & Segesten, 2010). I denna uppsats belyses de efterlevandes erfarenheter och 

upplevelser efter att ha förlorat en närstående i oväntat dödfall, där lidande och dess 

komponenter är utmärkande.   
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5. Problemformulering  

Vid ett oväntat dödsfall blir sorgearbetet svårare för de efterlevande, då livet förändras 

drastiskt och ingen tid för emotionell förberedelse har funnits (Grimby & Johansson,2009; 

Kock-Redfors, 2011; Lundmark, 2007). En krisreaktion kan uppstå och större risk för ohälsa 

och lidande råder. För att kunna bemöta efterlevande och lindra lidande krävs kunskap kring 

de efterlevandes erfarenheter och upplevelser vid ett oväntat dödsfall (Kock-Redfors, 2011). 

6. Syfte 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva efterlevandes erfarenheter vid 

ett oväntat dödsfall av en närstående.  

7. Metod 

7. 1 Inklusionskriterier 

Ett av inklusionskriterierna i sökningen var att artiklarna skulle vara publicerade i en 

vetenskaplig tidskrift. En vetenskaplig tidskrift har olika kvalitetskrav på artiklarna som 

innefattar att artiklarna bör ha ett givet format som innehåller; abstract, bakgrund, syfte, 

metod, resultat, diskussion och en referenslista (Polit & Beck, 2012). Vidare 

inklusionskriterier var att artiklarna skulle ha vuxnas erfarenheter i fokus det vill säga 

individer över 18 år. Artiklar från alla länder inkluderades i sökresultatet om de var skrivna på 

engelska eller svenska. Alla artiklar som var publicerades från 2004-2014 inkluderades i 

sökningarna. Både kvantitativa och kvalitativa studier valdes att ha med i studien. 

7. 2 Sökningsförfarande och urval 

En provsökning gjordes utav författarna innan den strategiska sökningen påbörjades för att få 

se ett utdrag kring hur mycket material som fanns gällande syftet till studien. Samt för att 

fastställa vilka databaser som var av betydelse. I sökprocessen användes Forsberg och 

Wengström (2013) som handledning. Till den systematiska litteraturstudien gjordes sökningar 

i tre olika databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo. Cinahl är en databas som innefattar 

ämnen inom omvårdnad, sjukvård och medicin. Databasen PubMed innehåller ämnen inom 

medicin, omvårdnad, psykiatri och hälsovetenskap. PsycInfo är en databas som är inriktad på 

psykologi men innefattar även ämnesområdena medicin, omvårdnad, psykiatri och sociologi. 

Dessa databaser valdes utifrån syftet och besvarade ämnet i fråga.  
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Ämnesordlistan Svensk MeSH användes i sökningsförfarandet i de tre databaserna. Svensk 

MeSH är anpassad för flertal databaser. Innan författarna bestämde sig för Svensk MeSH sågs 

de andra specifika ämnesordlistornas förslag kring sökningsorden över. I Svensk MeSH är 

termer som sudden death, ”death, sudden ”i ämnesordslistan. Utifrån valt syfte valdes 

inledningsvis följande ämnesord till sökord: ”Death, sudden”, family, bereavement och grief. 

För att sökningen skulle svara an till syftet valdes följande fritext att kombineras med 

ämnesorden, experience och the lived experience. En manuell sökning efter sökord gjordes 

även genom att se över intressanta och relevanta artiklar och deras nyckelord. Ytterligare 

sökord som framkom var: Holistic health, adaption, psychological och attitude to death. En 

manuell sökning användes för att inte gå miste om relevanta artiklar och därmed kunde ett 

större utbud av artiklar granskas. När kombinationen av de olika sökorden utfördes användes 

den booleska operatoren AND, vilket reducerar antalet sökträffar enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Efter ett artikelurval gjorts delades artiklarna upp emellan författarna för 

en artikelgranskning där författarna enskilt bedömde vilka artiklar som var relevanta till 

studien. Därefter presenterade författarna sina valda artiklar för den andra författaren. De 

artiklar som ansågs vara relevanta behölls och fick sedan granskas ytterligare en gång av den 

författare som tidigare inte läst artikeln. Efter att artiklarna hade lästs av de båda diskuterades 

vilka artiklar som skulle användas i studien. De artiklar som kvarstod efter granskningen 

skulle sedan kvalitetsgranskas. För tydligare artikelsökningar se bilaga 1,2 och 3.  

7. 3 Kvalitetsgranskning  

En kvalitetsgranskning gjordes med stöd av granskningsmallar för kvalitativa respektive 

kvantitativa studier ifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  Granskningen av artiklarna 

utfördes individuellt av författarna för att sedan gemensamt fastställa artiklarnas kvalitetsnivå. 

Granskningsmallarnas frågeställningar utgick från ja, nej- och vet ej frågor. Alla frågor som 

fick svaret ”ja” gavs ett poäng till, ”nej” och ”vet ej” gavs inga poäng. ”Vet ej” alternativet 

tolkades betyda ”ej framgår i artikeln”. Poängen räknades ihop och resultatet räknades ut i 

procent. Alla artiklar som understeg 70 % ansågs av författarna att ha låg kvalitet och 

exkluderades därför. 70-79% ansågs vara av medelkvalitet och över 80 % ansågs vara av hög 

kvalitet. Granskningsprocessen utfördes med ett kritiskt förhållningssätt som reflekterade 

kring om resultatet var trovärdigt, pålitligt och överförbart i de kvalitativa studierna. I de 

kvantitativa studierna var reliabiliteten och validiteten i fokus. En viktig aspekt som 

författarna hade i åtanke var att de utvalda artiklarna skulle ha en logisk stringens, det vill 



 6 

säga att en röd tråd skulle finnas i varje artikel. Krav fanns på att artiklarnas resultat skulle 

svara på deras syfte. De utvalda artiklarna skulle även vara relaterade till den systematiska 

litteraturstudiens syfte. Granskningsmallar finns i bilaga 5 och 6. 

7.4 Analys  
Utifrån Forsberg och Wengström (2013) påbörjades analysprocessen med ett induktivt 

arbetssätt. Ett induktivt arbetsätt innebär att inte utgå ifrån någon tidigare teori eller hypotes 

när insamling av data och analys utförs. En innehållsanalys med inspiration ifrån Forsberg 

och Wengström (2013) har valts för att strukturera upp materialet samt för att kunna upptäcka 

mönster. För att kunna beskriva och få en djupare förståelse av materialet har en tolkande 

ansats använts. Innan analysen kunde påbörjas gjorde författarna sig medvetna om sina 

föreställningar genom interna diskussioner. Under analysprocessen har författarna ställt frågor 

till resultatet för att bli medvetna om sina föreställningar och se till att dessa inte har använts 

som utgångspunkt.  Se tabell 1 för exempel på analysprocessen och utvalda kategorier och 

teman. Författarna började med att göra sig bekanta med sitt material genom att läsa igenom 

de olika artiklarna ett flertal gånger oberoende av varandra. Genom att analysera oberoende 

av varandra skapas två olika synvinklar på innehållet. De artiklar som var svåra att förstå 

lästes igenom ytterligare ett antal gånger. Efter bekantgörandefasen jämfördes och 

diskuterades materialet för att få bådas insikt av materialet. Gemensamma utsagor framtogs 

och de som skiljde sig diskuterades ytterligare för att komma till konsensus kring vilka som 

skulle bli de officiella utsagorna. Det som utgjorde utsagor var textstycken och meningar som 

hade liknande innebörd. Eftersom delar av de kvantitativa artiklarnas resultat redovisas i form 

av statistik och tabeller omgjordes dessa till text. 

Utsagorna från de kvalitativa artiklarna kondenserades, vilket innebär att texten kortades ner 

utan att förlora sitt sammanhang. De kondenserade utsagorna tolkades och försågs med koder 

som summerade innehållet. Alla koder med samma betydelse skapade tillsammans en 

kategori. Liknande kategorier tolkades och delades slutligen in i teman.  

8. Forskningsetiska överväganden 

Artiklarna som inkluderats i den systematiska litteraturstudien har haft ett etiskt övervägande. 

Det innebär att artiklarna som redovisas i resultatet har publicerats i en vetenskaplig tidskrift 

där etiska riktlinjer finns eller att studien har godkänts av en etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013). I denna studie har alla artiklar som uppfyllt kvalitetskraven och varit 
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen i form av utsagor i ursprungstext, utsagor, kondensering, koder, kategorier och teman. 

Utsagor i ursprungstext Utsagor Kondensering Kod Kategori Tema  

”The suffering of loneliness intensifies with 
anxiety, guilt, or a sense of abandoment in 
grief(…)"  (Nr 3) 

Lidandet som ensamheten medför blir mer 
intensiv när känslor av skuld, ångest eller 
övergivenhet uppkommer i 
sorgeprocessen 

Lidandet som ensamheten 
medför blir mer intensivt när 
känslor av skuld, ångest eller 
övergivenhet uppkommer 

Lidandets olika 
komponenter 

Lidandets olika former Efterlevandes kris- 
och sorgeupplevelser  

”The suffering of loneliness intensifies with 
anxiety, guilt, or a sense of abandoment in 
grief(…)"  (Nr 3) 
 

Små gester som att bli erbjuden te eller bli 
tillfrågad kring om det fanns något som 
kunde göras för att hjälpa till, värderades 
högt 

Små gester som att bli tillfrågad 
kring om det fanns något som 
kunde göras värderades högt 

Små gester 
värderades högt 

Efterlevandes 
erfarenheter av 
information och 
omhändertagandet  

Erfarenheten av 
omhändertagandet 
 

”(…) felt that they had to be pushy to get 
any information about their loved one. This 
made them feel angry(…)” (Nr 4) 

De upplevde att de var tvungna att vara 
påstridiga för att få information om deras 
närstående. Detta gjorde dem arga 

Vara påstridiga för att få 
information. Gjorde dem arga 

Bristfällig 
information 

Att lämnas i ovisshet 

”Seeing the person as dead was important 
for the bereaved to grasp the situation. 
Spending time with the desceased was 
important(…)” (Nr 10) 

Att få se personen som död var viktigt för 
de sörjande för att förstå situationen. Att 
spendera tid med den döde var viktigt 

Viktigt att få se den döde för att 
förstå situationen och spendera 
tid 

Vikten av att få 
se den döda 
kroppen  

Att ta farväl 

”(…)Their lives were forever changed in 
the instant when their family member died 
and reported changes in daily routines 
(…)” (Nr 6) 

Deras liv förändrades för alltid i det 
ögonblick deras närstående dog och 
förändringar i de dagliga rutinerna 
uppkom. 

Livet förändrades för alltid när 
deras närstående dog och 
förändringar uppkom 

Livet förändras  Att gå vidare och 
bearbeta sorgen 

Erfarenheten av livet 
efter dödsfallet 
 

”Some participants told about a great need 
to talk, and how relieving it was to find 
someone who would listen.” (Nr 10) 

Några av deltagarna berättade om det 
stora behovet av få tala ut och om vilken 
lättnad det var att hitta någon som ville 
lyssna.  

Behovet av att få tala ut och 
lättnaden att hitta någon som 
lyssnade 

Att få tala ut och 
bli lyssnad till 

Att få tala ut 

”Within 2 years after the death of their 
offspring, almost one third (31%) of parents 
were diagnosed with depression, 22% 
were diagnosed with anxiety, and almost 
half 43% had at least 1 mental disorder” 
(Nr 2) 

Inom 2 år efter dödsfallet av deras barn 
var nästan en tredjedel (31%) av 
föräldrarna diagnosticerats med 
depression, 22% fick diagnosen ångest 
och nästan hälften (43%) hade minst 1 
psykisk störning. 

Efter dödsfallet diagnostiserades 
31% med depression, 22% med 
ångest och 43% av föräldrarna 
hade minst 1 psykisk störning 

Depression, 
ångest och 
psykisk störning  

Psykisk- och fysisk 
ohälsa 
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relaterade till studiens syfte inkluderats oavsett vad deras resultat visat. För att Forsberg och 

Wengström (2013) beskriver att det är oetiskt att bara presentera de artiklar som stödjer 

författarnas hypotes. 

9. Resultat 

 Analysen bestod av tio artiklar varav åtta kvalitativa och två kvantitativa. Utifrån dessa 

artiklar framkom sju olika kategorier: Lidandets olika former, Efterlevandes erfarenheter av 

information och omhändertagandet, Att bli lämnad i ovisshet, Att ta farväl, Att gå vidare och 

bearbeta sorgen, Att få tala ut och Ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa.  

Tre övergripande teman arbetades fram och kom till att bli: Efterlevandes kris- och 

sorgeupplevelser, Erfarenheten av omhändertagandet samt Erfarenheten av livet efter 

dödsfallet. Dessa berör efterlevandes erfarenheter vid ett oväntat dödsfall. 

 

9. 1 Efterlevandes kris- och sorgeupplevelser  

9.1.1 Lidandets olika former  

När en närstående oväntat dör drabbades de efterlevande av en krisreaktion. De efterlevande 

upplevde att tiden stod still och att allt var meningslöst. Känslan av sorg var överväldigande 

och inget konkret kunde uppfattas i det initiala skedet (Bremer et al., 2009; Wisten & 

Zingmark, 2007). Sorgen har många ansikten och alla efterlevande reagerar på olika sätt. 

Efterlevandes sorg uttrycks inte alltid tydligt (Brysiewicz, 2008; Rodger et al., 2006;Weslien 

et al., 2005). Vissa kan svara med gråt medan andra individer håller känslorna inom sig. 

Sorgen är personlig och det är svårt att få full förståelse för sin egen sorgeupplevelse 

(Brysiewicz, 2008; Merlevde et al., 2004; Rodger et al., 2006). Efterlevande väljer i vissa fall 

att dölja sin sorg för att inte oroa kvarvarande närstående (Bremer et al., 2009). Förlusten av 

en närstående kunde medföra känslor som ångest, ensamhet, stress, oro, aggression och 

nedstämdhet. Det var även vanligt att de efterlevande skuldsätter sig själva gällande 

dödsfallet. Många efterlevande led av känslan av att de kunde förhindrat dödsfallet genom att 

de skulle ha varit mer uppmärksamma på eventuella beteenden och symtom. En övergripande 

känsla av tomhet och depressiva symtom var vanligt förekommande hos de efterlevande samt 

att de upplevde att de förlorat kontrollen över sina liv (Begley & Quayle, 2007; Bremer et al., 
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2009; Mayer et al., 2013;Merlevde et al., 2004; Weslien et al., 2005; Wisten & Zingmark, 

2007). 

 

 När ett oväntat dödsfall inträffade befann sig de efterlevande i en sårbar situation. De 

upplevde sig själva vara maktlösa och utsatta (Bremer et al., 2009). Vid ett oväntat dödsfall 

kan inte de efterlevande förbereda sig, detta resulterar i att sorgeupplevelserna blir mer 

traumatiska än vid väntade dödsfall. De efterlevande letade efter svar kring hur dödsfallet 

skett samt kring om det kunde ha förhindrats för att kunna bearbeta sin sorg (Begley & 

Quayle, 2007; Bremer et al., 2009; Brysiewicz, 2007; Mayer et al., 2013; Merlevede et al., 

2004; Wisten & Zingmark, 2007). 

 

9.2 Erfarenheten av omhändertagandet  

9.2.1 Efterlevandes erfarenheter av information och omhändertagandet 

När de efterlevande fått beskedet om att deras närstående avlidit är omhändertagandet av stor 

vikt för att underlätta krisreaktionen. Det är viktigt att vårdpersonal ser till de efterlevandes 

behov. Resultatet i studierna påvisar att behovet av information visade sig vara av stor 

betydelse för bearbetningen av sorgen. Informationen som ges bör innefatta hur dödsfallet gått 

till, vilka åtgärder som utförts samt vad som kan ha orsakat dödsfallet. Genom att tillräcklig 

information givits till de efterlevande kring själva dödsfallet medförde det att sorgen enklare 

kunde hanteras enligt fem artiklar (Bremer et al., 2009; Brysiewicz, 2008; Merlevede et al., 

2004; Rodger et al., 2006; Wisten & Zingmark, 2007). Brysiewicz  (2008) beskriver i sitt 

resultat att informationen bör ges av vårdpersonal så fort som möjligt då det minskar de 

efterlevandes lidande. Informationen som ges ska vara konkret, ärlig och meddelas kortfattat 

för att undvika missförstånd. Dödsbesked som ” hon har gått bort” och ”vi har gjort allt vi 

kunnat” bör därför inte användas, medicinska termer bör också undvikas (Rodger et al., 2006; 

Wisten & Zingmark, 2007).  När information ges visade det sig att det var betydelsefullt att 

det skett på en plats där de efterlevande känt sig trygga. Utifrån resultatet ifrån fem olika 

pekade det på att vårdpersonalen bör ge de efterlevande tid för reflektion och eventuella 

frågor (Bremer et al., 2009; Brysiewicz, 2008; Merlevede et al., 2004; Rodger et al., 2006; 

Wisten & Zingmark, 2007). Informationen som ges bör även upprepas då det är svårt att ta till 

sig i chockfasen (Ivarsson et al., 2008; Merlevede et al., 2004;Weslien et al., 2005;Wisten & 

Zingmark, 2007). 
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Studier av Brysiewicz (2008) och Wisten & Zingmark (2007) uppmärksammar att de 

efterlevande inte ska lämnas ensamma efter dödsbeskedet utan det är viktigt att vårdpersonal 

är närvarande för att kunna tillgodose eventuella fysiska och psykiska behov, då många 

efterlevande glömmer sina egna behov under en krissituation. Det visar sig att de små sakerna 

har stor betydelse för de efterlevande. Genom att vårdpersonalen frågar kring om det är något 

de efterlevande vill ha samt erbjuder dricka och tilltugg ökar tilliten till vården och 

vårdrelationer kan skapas (ibid).  

 

9.2.2 Att bli lämnad i ovisshet 

Ett flertal efterlevande upplevde att omhändertagandet inte varit optimalt av vårdpersonalen. 

Studier belyser att många efterlevande lämnades i ovisshet med obesvarade frågor och oro 

kring vad som kommer till att hända.  Informationen som givits har varit bristfällig och de 

efterlevande har varit missnöjda med det bemötande de har fått (Bremer et al., 2009; 

Brysiewicz, 2008; Mayer et al., 2013; Merlevede et al., 2004; Weslien et al., 2005; Wisten & 

Zingmark, 2007). Majoriteten av de efterlevande i fem studier upplevde att vårdpersonalen 

var okänsliga och hade bristande kunskaper kring hur de skulle hantera situationen. 

Vårdpersonalen ansågs även vara oansvariga då de inte kunde handskas med de efterlevande. 

De efterlevande lämnades i flera fall ensamma och utan information kring vad som skulle 

göras, när eventuell obduktion skulle ske samt när de efterlevande kunde få möjligheten till att 

se kroppen (Bremer et al., 2009; Brysiewicz, 2008; Mayer et al., 2013;Weslien et al., 

2005;Wisten & Zingmark, 2007).  I en studie av Brysiewicz (2008) upplevde de efterlevande 

att de var tvungna till att vara påstridiga gentemot vårdpersonalen för att få svar på deras 

frågor.  

 

Utifrån fem studier kan det förstås att ökade kunskaper och utbildning kring hur vårdpersonal 

ska hantera efterlevande bör uppmärksammas (Brysiewicz, 2008; Merlevede et al., 

2004;Mayer et al., 2013;Rodger et al., 2006;Wisten & Zingmark, 2007). De efterlevande 

upplevde att vårdpersonalen inte såg till deras förändrade livssituation utan fokuserade istället 

på att få dödsbeskedet överstökat. Viktiga aspekter gick därför förlorade så som att ge de 

efterlevande tid till att förstå situationen samt att förklara om möjligheterna till att få se 

kroppen och ta farväl i lugn och ro (Brysiewicz, 2008; Merlevede et al., 2004; Weslien et al., 

2005; Wisten & Zingmark, 2007).  
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9.2.3 Att ta farväl 

Att få se den döda kroppen och att få ta farväl hade stor betydelse för de efterlevande. Att ta 

farväl i lugn och ro visade sig i studierna vara meningsfullt för sorgeprocessen, då de 

efterlevande blev verklighetsorienterade och kunde på det sättet få ett grepp om situationen. 

Att den döda kroppen är iordninggjord och att en fridfull miljö har skapats med tända ljus och 

blommor visade sig vara betydelsefullt när de efterlevande skulle ta ett sista farväl av deras 

närstående (Brysiewicz, 2008;Ivarsson et al., 2008; Mayer et al., 2013; Merlevede et al., 

2004; Weslien et al., 2005;Wisten & Zingmark, 2007). 

 

Enligt Merlevde et al. (2004) bör vårdpersonalen bör förberett de efterlevande innan på vad de 

kommer till att få se samt vad de kan förvänta sig. Kroppen kan i vissa fall ha blivit vanställd 

på grund av olycka eller diverse ingrepp som utförts. Vårdpersonal måste även ha i åtanke att 

inte alla efterlevande vill se den döda kroppen direkt. Vissa behöver mer tid och kan i sådana 

fall få möjligheten att se den döda kroppen på bårhuset medan andra efterlevande inte vill se 

kroppen överhuvudtaget (ibid). Två studier belyser vikten av att vårdpersonal var i närheten 

när de efterlevande tog farväl ifall de skulle haft frågor eller behövt extra stöd (Bremer et al., 

2009; Ivarsson et al., 2008).  

 

9.3 Erfarenheten av livet efter dödsfallet 

9.3.1 Att gå vidare och bearbeta sorgen 

Utifrån fem studiers resultat kunde man läsa om att livet förändras drastiskt för de 

efterlevande när en närstående dör. Familjedynamiken blir inte längre densamma och nya 

aspekter i livet måste utforskas för att kunna gå vidare (Begley & Quayle, 2007; Bremer et 

al.,2009;Mayer et al., 2013; Rodger et al., 2006;Wisten & Zingmark, 2007). En studie av 

Mayer et al. (2013) beskriver hur de olika rollerna i familjen förändrades vid ett oväntat 

dödsfall. Ett fall beskrivs där mamman i familjen tog över den roll som fadern innan haft för 

att försöka hålla familjen samma trots de livsförändringar som ägt rum (ibid).  

 

Sorgen kan uttryckas på många olika sätt och de efterlevande hade olika copingstrategier för 

att kunna gå vidare med sina liv och bearbeta sorgen (Begley & Quayle, 2007; Brysiewicz, 

2008: Weslien et al., 2005). I en studie av Brysiewicz (2008)  belyses det att de efterlevande, 

efter det oväntade dödsfallet ville hjälpa andra individer som befann sig i ett liknande kontext. 

De ville finnas där för andra individer på det sätt som de önskat att olika människor hade 
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funnits där för dem (ibid). De efterlevande beskriver att livet fick en djupare mening genom 

att hjälpa andra (Brysiewicz, 2008;Mayer et al., 2013).   

 

Mayer et al. (2013), Rodger et al. (2006) och Wisten och Zingmark (2007) belyser att 

bearbetningen av sorgen tar tid och den närståendes plats kan aldrig ersättas. För att lidandet 

ska lindras krävs det ett bra stödsystem i form av familj och vänner (ibid). Wisten och 

Zingmark (2007) menar på att professionell hjälp i vissa fall kan vara att föredra, då det kan 

vara svårt att stötta varandra när alla delar i systemet är lidande.   Sorgen är återkommande 

och kan somliga perioder vara svårare att handskas med än andra. Som vid speciella dagar, 

datum och högtider, även besök vid gamla platser där minnen tidigare har skapats kan leda till 

sorgereaktioner (Bremer et al., 2009;Mayer et al., 2013;Rodger et al., 2006).  

 

9.3.2 Att få tala ut 

Efterlevande belyste vikten av att mer information borde ges kring vart man kunde vända sig 

efter dödsfallet. Vilka professionella det fanns att tala med samt vilka eventuella stödgrupper 

som fanns tillgängliga, även information i form av broschyrer och böcker efterfrågades 

(Brysiewicz, 2008;Rodger et al., 2006;Wisten & Zingmark, 2007). Vikten av att dela 

berättelser om den närstående som avlidit uppmärksammades och därför ansågs det vara 

betydelsefullt att bli erbjuden någon form av efterlevandesamtal. Genom att delta i ett 

efterlevandesamtal finns möjligheterna till att samtala om händelsen och kring hur de 

efterlevande kan gå vidare med sina liv på bästa sätt. De kan även få svar på eventuella frågor 

som uppkommit, då all information som ges efter dödsbeskedet inte tas in och kan behövas 

upprepas (Bremer et al., 2009;Brysiewicz, 2008;Ivarsson et al., 2008;Mayer et al., 

2013;Rodger et al., 2006;Weslien et al., 2005;Wisten & Zingmark, 2007). 

 

9.3.3 Ökad risk för psykisk och fysisk ohälsa  

Om inte sorgen relaterad till det oväntade dödsfallet bearbetas ökar lidandet hos de 

efterlevande och både psykisk-och fysisk ohälsa kan uppstå (Begley & Quayle, 2007;Bolton 

et al., 2014; Brysiewicz, 2008;Mayer et al., 2013; Merlevede et al., 2004;Rodger et al., 2006; 

Wisten & Zingmark, 2007). En studie av Bolton et al. (2014) visar att nästan hälften av alla 

efterlevande drabbades av psykisk ohälsa. De fysiologiska sjukdomar som visade sig ha 

uppstått hos de efterlevande relaterat till det oväntade dödsfallet var hjärt-och kärlsjukdomar, 

diabetes, demens och sömnsvårigheter (ibid). Efterlevande har även större suicidrisk samt 
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större risk för självskadebeteende än andra människor som inte förlorat en närstående oväntat 

(Begley & Quayle, 2007; Bolton et al., 2014).  För att lindra lidande är det vanligt att 

efterlevande självmedicinerar sig själva i form av droger och alkohol vilket ofta resulterar i ett 

missbruk (Begley & Quayle, 2007; Bolton et al., 2014; Rodger et al., 2006). Tre studier 

belyser vikten av att detta uppmärksammas för att förstå meningen med att de efterlevande får 

bearbeta sin sorg på rätt sätt från början (ibid).   

10. Diskussion 

10.1 Resultatdiskussion 

Resultatet beskriver efterlevandes erfarenheter vid oväntade dödsfall av närstående. 

Sammanställningarna av de olika artiklarnas resultat påvisar vikten av information och 

omhändertagandet av de efterlevande. De belyser även efterlevandes upplevelser och 

reaktioner på sorg samt hur livet förändras drastiskt när det oväntade sker och en närstående 

oväntat avlider. Vi har valt att diskutera vårt resultat utifrån de tre teman som framkom: 

Efterlevandes kris- och sorgeupplevelser, Erfarenheten av omhändertagandet och 

Erfarenheten av livet efter dödsfallet. 

 

10.1.1 Efterlevandes kris- och sorgeupplevelser 

Den systematiska litteraturstudien konstanterar att människor reagerar olika på sorg och 

lidande. Det är därför av stor vikt att detta uppmärksammas så att vårdpersonal ska kunna ge 

individanpassat stöd till de efterlevande (Kock-Redfors, 2011).  I resultatet framkom att det 

inte finns något rätt sätt att reagera på sorg och lidande, då sorg i sig är en personlig 

upplevelse. All vårdpersonal bör därför åsidosätta sina hindrande föreställningar det vill säga 

förutfattade meningar kring hur de anser att en sorgereaktion vanligtvis uttrycker sig hos de 

efterlevande för att kunna ge ett optimalt omhändertagande. Det visar sig att vårdpersonal i 

många fall förväntar sig en viss typ av sorgereaktion av de efterlevande som till exempel att 

de uttrycker sin sorg i tårar eller annan synbar reaktion på sorg (Clements et al., 2004). En 

studie påvisar att en femtedel av efterlevande inte upplever någon sorg vid förlust av en 

närstående i det initiala skedet (Bonanno & Kaltman, 2001). Det kan liknas med vårt resultat 

som beskriver att vissa individer håller inne sorgen för att inte öka oron hos kvarvarande 

efterlevande. Vårdpersonal bör därför inte förvänta sig en viss typ av sorgereaktion. Det kan 

vara en helt normal reaktion att inte uttrycka sorg. Att inte uttrycka sin sorg kan också bero på 
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att efterlevande vid ett oväntat dödsfall blir överväldigade av olika känslor, vilket leder till att 

de inte kan hantera dessa eller uppleva någon sorg i ett initialt skede. Studier av Clements et 

al. (2004) och Worden (2006) visar att efterlevande i vissa fall har upplevt att vårdpersonal 

pressat fram en sorgereaktion hos dem som inte varit naturlig när de inte uttryckt sin sorg. 

Detta har resulterat i att de efterlevande upplevt att något är fel på dem (ibid). Hindrande 

föreställningar som vårdpersonalen kan ha kring sorgereaktioner kan även leda till att vissa 

efterlevande negligeras då vårdpersonal inte ser till deras behov på grund av deras sorg inte 

syns (James & Friedman, 2003). Ett vårdlidande uppstår därmed på grund av vårdpersonalens 

okunskap kring hur sorgen kan uttryckas bland människor. Även ett livslidande uppkommer 

då de efterlevande inte blir sedda och bekräftade i sin sorg. Detta överensstämmer med 

Erikssons (2001) teori kring vad som kan orsaka lidande. Eriksson (2001) beskriver i sin teori 

om lidande och lidandets drama, att det är betydelsefullt att se till vad som påverkar en 

individs lidande och sorg. Det vill säga individens tidigare erfarenheter, upplevelser och 

värderingar som kommer till att påverka hur en individs sorgereaktioner och lidande uttrycks 

(ibid). Genom att ta hänsyn till dessa aspekter kommer vårdpersonalen få bättre förståelse 

kring hur stöd bör ges när sorgereaktioner uppstår (Dahlberg & Segesten, 2010).   

 

Vårt resultat belyser att det kan finnas svårigheter att kommunicera med de efterlevande vid 

det initiala skedet, då många håller sitt lidande inom sig. Därför kan Erikssons (2001) teori 

vara problematisk att följa i praktiken. När de efterlevande håller sitt lidande inom sig är det 

viktigt att vårdpersonal är uppmärksamma kring vikten av att vara medvetet närvarande för de 

efterlevande och att kommunikation inte bara yttrar sig verbalt. Att finnas där, hålla en hand 

och visa empati är en ytterst viktigt omvårdnadsåtgärd som har visat sig lindra lidande 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

 

10.1.2 Erfarenheten av omhändertagandet  

Resultatet i studien uppmärksammar betydelsen av att information och ett bra 

omhändertagande ges till de efterlevande, för att underlätta bearbetningen av sorgen och 

lidandet. I ett flertal av artiklarna som använts i studien framkommer det att informationen 

och omhändertagandet som har givits varit bristfällig. De efterlevande ansåg att detta berodde 

på brist på empati, osäkerhet och okunskap hos vårdpersonalen. Enligt Erikssons (2001) teori 

uppstår ett vårdlidande hos de efterlevande då vårdpersonal inte ser till deras behov. Eriksson 

(2001) beskriver att brist på kunskap hos vårdpersonalen kan vara orsaken till att ett 
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vårdlidande kan uppstå, men även är brist på reflektion och omedvetna handlingar kan orsaka 

denna typ av lidande.  

Arlebrink (1999) beskriver att vårdpersonalens handlande kan bero på att de upplever att tala 

om döden som betungande. De väljer därför att avgränsa sig från de efterlevande för att kunna 

bibehålla ett professionellt förhållningssätt och inte bli för engagerade i efterlevandes sorg 

(ibid). Relaterat till denna systematiska litteraturstudies resultat kan det vara några av 

anledningarna till att inte tillräckligt information gavs till de efterlevande och att de blev 

lämnade i ovisshet.  

 

10.1.3 Erfarenheten av livet efter dödsfallet 

Efter ett oväntat dödsfall lämnas de efterlevande i stor sorg och lidande (Kock-Redfors, 

2011;Purves & Edwards, 2005). Resultatet i studien visar att om sorgen inte bearbetas hos de 

efterlevande i form av efterlevandesamtal, information och stödgrupper, kommer det till att 

öka lidandet och försvåra bearbetningen av sorgen. Detta resulterar i en ökad risk för psykisk 

och fysisk ohälsa råder bland de efterlevande. Vilket även överensstämmer med studier av 

Purves och Edwards (2005) och Clements et al. (2004) som belyser vikten av att bearbeta 

sorgen för att lindra lidande. Reflektioner som framkom av författarna gällande detta ämne 

var kring varför vården idag inte arbetar förebyggande emot psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är 

kostsamt för samhället och det skulle vara en investering att behandla grundtillståndet som har 

orsakat ohälsan. Genom att låta de efterlevande få bearbeta sin sorg från början skulle deras 

lidande minska och det lidande som uppkommer i form av psykisk ohälsa skulle kunna 

undvikas helt, vilket även Kock-Redfors (2011) konstaterar. För att minska det lidande som 

Eriksson (2001) beskriver i sin teori bör vården lägga fler insatser kring omhändertagandet av 

de efterlevande.  Små insatser i form av efterlevandesamtal, kontaktpersoner, information och 

stödgrupper åt de som vill, skulle resultera i besparingar i både mänskligt lidande och 

kostnader för samhället (Kock-Redfors, 2011). Psykisk ohälsa är en bidragande faktor till ett 

flertal fysiska sjukdomar (Bullington, 2007). Detta överensstämmer även med vårt resultat där 

Bolton et al. (2014) beskriver antalet efterlevande som drabbats av fysisk ohälsa på grund av 

den psykiska ohälsa som uppkommit av att sorgen inte bearbetats. Såväl som psykiska 

sjukdomar är även fysiska sjukdomar kostsamt för samhället och det mänskliga lidandet. Just 

därför är det viktigt att efterlevandes erfarenheter och upplevelser av detta belyses, samt att 

vården arbetar mot att förebygga dessa sjukdomar. 
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10.2 Metoddiskussion  

I denna litteraturstudie har författarna till mesta dels utgått ifrån Forsberg och Wengström 

(2013) för att vara så konsekventa som möjligt. I de fall där Forsberg och Wengström (2013) 

inte ansågs ge anpassad information av författarna kompletterat studien med Backmans 

(2008), Polit & Becks (2012) och Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) metodlitteratur. I 

analysprocessen har endast Forsberg och Wengström (2013) används för att få stringens vilket 

ökar kvalitén på studien.  

 

10.2.1 Sökning 

Till den systematiska litteratursökningen har författarna använt sig av databasökningar i tre 

olika databaser, Cinahl, PubMed och PsycInfo. Målsättningen var att hitta relevant 

vetenskaplig forskning som kunde inkluderas i studien.  Sökningen har gjorts genom tre olika 

tillvägagångsätt: fritextsökning, Svensk MeSH och sökord som hittats manuellt av författarna 

via utvalda vetenskapliga artiklar och deras nyckelord. Detta är fördelaktigt i sökningen då 

fler vetenskapliga artiklar kan granskas och inkluderas. Ämnesordlistan Svensk MeSH valdes 

ut då denna är anpassad till flera databaser och är gynnsam vid användandet av samma sökord 

i fler olika databaser. När inte ämnesspecifika ordlistor som finns till varje databas använts 

kan vetenskapliga artiklar ha uteslutits från studien. Innan sökningen påbörjades sågs dock 

sökorden över i dessa specifika ämnesordlistor, den enda ordlistan som skiljde sig ifrån 

Svensk MeSH var Thesaurus som tillhör databasen PsycInfo. Trots att det skilde sig valde 

författarna att använda sig av svensk MeSH vilket kan ses som en svaghet i sökningen.  

Booleska operatoren AND har använts för att kunna kombinera utvalda sökord. Denna 

operatoren ger ett minskat resultat vid sökningsförfarandet samtidigt som den inte utesluter 

valda sökord. Användning av booleska operatoren OR och trunkering skulle ha utökat 

sökresultatet (Forsberg & Wengtröm, 2013).  På grund av tidsbrist har dessa medvetet inte 

valts att användas då sökresultaten skulle bli för många. Båda faktorer har förmodligen 

påverkat sökresultaten och relevant vetenskaplig forskning kan ha missats. 

Sökningsförfarande har redovisats i form av tabeller, där sökord, databas, datum för sökning 

och begränsningar framställs. Genom en tydlig sammanställning av sökningsförfarandet ökar 

studiens pålitlighet och replikation av studien kan möjligöras (Backman, 2008). Även 

dubbletter som framkommit av artiklarna har redovisats i tabellerna vilket är en indikation på 

att en systematisk sökning har utförts (Polit & Beck, 2012). 
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10.2.2 Urval  

Både kvalitativa och kvantitativa studier valdes att inkluderas. De kvalitativa studierna gav en 

djupare förståelse inom ämnet medan de kvantitativa studierna visade statistiska mätvärden 

relaterat till syftet som kunde generaliseras till en population. En kombination av dessa skapar 

en bredd och ett djup i resultatet och är enligt Forsberg och Wengström (2013) gynnsamt. 

Detta ser författarna som en styrka i studien. Vetenskaplig forskning från alla länder 

inkluderades då en kulturell mångfald var uppskattad av författarna, samt att exklusion av 

vissa länder skulle resultera i ett begränsat sökresultat. Artiklar där barn och ungdomar var 

informanterna exkluderades, på grund av att de har ett annat synsätt på livet och upplever 

världen på ett sätt som inte kan jämföras med vuxna. Barn ger främst uttryck för sina känslor i 

form av handlingar istället för att verbalt uttala de (Lundin, 1992). Den vetenskapliga 

forskningen som valdes ut skulle vara aktuell och spegla decenniet därför exkluderades alla 

artiklar som var över tio år gamla. Detta stärker studiens aktualitet. På grund av bristande 

språkkunskaper exkluderades artiklar som inte var skrivna på engelska eller svenska, detta 

kan leda till att sökresultaten blir begränsade.  

 

10.2.3 Kvalitétsgranskning 

Kvalitétsgranskningen utfördes med hjälp av vedertagna granskningsmallar enligt Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011). Granskningsmallarna bestod till mesta del av ja-och nej-frågor 

som sedan omvandlades till poäng för att enklare bedöma kvalitén. Poängen räknades sedan 

ihop och resultatet skrevs ut i procent. Gränsvärdena kring hur kvalitétskriterierna skulle 

rangordnas konstaterades innan kvalitétsgranskningen påbörjades, för att senare inte kunna 

ändra gränsvärdena och inkludera artiklar som egentligen inte uppfyllt kvalitétskraven 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Det var svårt att utföra en subjektiv bedömning då 

författarna inte hade tidigare erfarenheter gällande kvalitetsgranskning av artiklarna och 

kunskaper inom området.  En primär kvalitétsgransking utfördes enskilt oberoende av 

varandra för att ge utrymme för en första tolkning av kvalitén. Efter detta träffades författarna 

för att göra en sekundärbedömning av kvalitén på artiklarna tillsammans och diskutera kring 

de resultat de tidigare fått fram enskilt. De olika åsikterna ledde till en fördjupad reflektion 

vilket till slut ledde till samstämmighet gällande valda kvalitétsbedömningar. Att se ett 

fenomen genom olika perspektiv kallas triangulering och stärker studiens trovärdighet 

(Forsberg & Wengström, 2013;Polit & Beck, 2012)  
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10.2.4 Analys  

Innehållsanalys med en latent ansats användes när materialet skulle analyseras. Innan 

analysen kunde påbörjas gjorde författarna sig medvetna om sina föreställningar genom 

interna diskussioner för att dessa inte skulle ha inverkan på analysen och resultatet.  Detta i 

sig ökar trovärdigheten. Materialet granskades och tolkades var för sig, för att sedan 

diskuteras och reflekteras vilket ledde till konsensus.  Eftersom att materialet noga har 

granskats av två författare så minskar risken för feltolkningar samt att det analyserade 

materialet får två olika synvinklar, detta ökar studiens pålitlighet. En medvetenhet finns kring 

att översättningen av artiklar kan leda till att material kan gå förlorat. För att visa läsarna hur 

materialet har översatts valdes det därför att ha med utsagor av ursprungstext på engelska, 

detta ökar trovärdigheten.  I analysen har en tabell med ursprungstext, utsagor, kondensering, 

koder, kategorier och teman redovisat för att läsaren ska få förståelse för författarnas synsätt 

och även för att få möjligheten till att se den logiska stringens som råder, detta ökar också 

trovärdigheten till studien. Ursprungstexten har även numrerats utifrån vilken artikel den 

kommer ifrån. Detta sätt gör det möjligt för läsaren att se att de olika redovisade 

ursprungstexten inte kommer ifrån en och samma artikel, detta ökar trovärdigheten.  

 

 De utvalda artiklarna som ingick i analysen hade olika metoddesigner att förhålla sig till, 

detta skapade svårigheter vid kodningen då alla artiklar har olika grader av tolkning och vissa 

resultat påvisades genom statistik. Tre av de utvalda artiklarna använde sig av en 

fenomenologisk design, en artikel var en hermeneutisk fenomenologi, fyra stycken använde 

sig av kvalitativa innehållsanalyser och två artiklar var icke-experimentella. Trots artiklarnas 

varierade designer valde författarna att hålla sig neutrala till detta. Det är av vikt att redovisa 

artiklarnas olika metodologiska designer för att läsaren ska kunna avgöra om författarnas 

tolkning av materialet har en anknytning till resultatet (Polit & Beck, 2012). För att förtydliga 

de olika metoderna och artiklar har en detaljerad artikelmatris framställts. Artikelmatris finns i 

bilaga 4.  

 

Peer debriefing innebär att en utomstående granskar studien med syftet att undersöka arbetet 

och dess olika delar för att komma med nya synpunkter kring studien och vad som kan 

förbättras eller eventuellt ändras. En utomstående granskare ser arbetet med nya ögon och kan 

därmed bland annat se om en logisk stringens finns i studien (Polit & Beck, 2012). Peer- 

debriefing har använts i form av en handledare som kontinuerligt har granskat arbetet, vilket 

ökar studiens trovärdighet. Med hjälp av handledaren har alla artiklar och skrivet material sett 
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till att svara på studiens syfte. Efter att studiens resultatdel var skriven granskades det skrivna 

resultatet för att sedan jämföras med artiklarna, som även de grankades ytterligare engång för 

att se till att de olika resultaten sammanstämde.  Detta anser författarna ökar den systematiska 

litteraturstudiens trovärdighet. 

 

10.2.5 Överförbarhet 

Författarna till denna systematiska litteraturstudie anser att studien har klinisk implikation och 

att studiens resultat kan användas i kliniska sammanhang. Som vårdpersonal inom hälso- och 

sjukvården kan man vart och när som möta efterlevande som förlorat en närstående i ett 

oväntat dödsfall. Därför anses denna studies resultat vara överförbart. I majoriteten av 

studierna framkom liknande resultat trots kulturell mångfald samt olika oväntade dödsfall så 

som suicid, hjärtstopp och olyckor. Detta kan liknas vid att urvalsgrupperna i studierna är 

representativa och medför att studiens överförbarhet ökar (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

11. Förslag till framtida forskning  

Ett litet utbud av kvantitativa studier förekom i sökningen efter efterlevandes erfarenheter när 

en närstående oväntat avlider.  Därför anser författarna till denna systematiska litteraturstudie 

att det skulle vara intressant att få ta del av fler kvantitativa artiklar inom ämnet. Författarna 

tror att fler kvantitativa artiklar skulle kunna påvisa hur många av de efterlevande som 

drabbas av ohälsa i samband med att en närstående oväntat avlidit.  Fler kvantitativa studier 

kring ämnet skulle vara gynnsamma då de även skulle kunna påvisa hur många av de 

efterlevande som hade lika respektive olika upplevelser av ett oväntat dödsfall av en 

närstående.  

12. Slutsatser 

Studien beskriver efterlevandes erfarenheter av vården efter att ha förlorat en närstående 

oväntat. Det är av stor vikt att förbättra kunskaperna hos vårdpersonal och för att kunna lindra 

efterlevandes lidande. Utifrån resultatet framkom det att efterlevande reagerar olika på sorg 

och lidande. Alla eventuella hindrande föreställningar som vårdpersonal kan ha gällande 

sorgereaktioner bör därför åsidosättas för ett optimalt omhändertagande ska kunna ges. 

Känslor som ångest, ensamhet, stress, oro, aggression och nedstämdhet var vanligt 
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förekommande. För att lindra detta lidande krävs det att tillräckligt med information ges till de 

efterlevande samt att vårdpersonal finns där för dem vid eventuella frågor. Det visar sig vara 

betydelsefullt för de efterlevande att få ta farväl av sin närstående i egen takt och att en 

fridfull miljö skapas när detta sker. Bearbetningen av sorgen tar tid för de efterlevande och 

den närståendes plats kan aldrig ersättas. Det av stor vikt att de efterlevande får tala ut kring 

sina erfarenheter och upplevelser kring dödsfallet för att minska risken för psykisk-och fysisk 

ohälsa.  Vid oväntade dödsfall kan efterlevande drabbas av psykisk och fysisk ohälsa. Genom 

att arbeta förebyggande mot psykisk-och fysisk ohälsa kommer det att leda till besparingar 

både ekonomiskt och i mänskligt lidande.  
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Bilaga 1: Sökhistorik 

 

 

Databas Svensk MeSH 

term 

Fritext Limits Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar 

Cinahl 

Sökning 

140923 

Family  2004-2014 

All adult 

29627 29627    

Cinahl 

Sökning 

140923 

Death, sudden  2004-2014 

All adult 

1816 1816    

Cinahl 

Sökning 

140923 

Bereavement  2004-2014 

All adult 

973 973    

Cinahl 

Sökning 

140923 

 The Lived 

experience 

2004-2014 

All adult 

997 997    

Cinahl 

Sökning 

140923 

 Experience 2004-2014 

All adult 

25717 25717    

Cinahl 

Sökning 

140923 

Grief  2004-2014 

All adult 

1038 1038    

Cinahl 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death sudden 

 2004-2014 

All adult 

177 177 16 7 6, 8 

Cinahl 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death, sudden 

AND 

Bereavement 

 2004-2014 

All adult 

18 18 6 2 + 1 tidigare 

granskad 

artikel 

6* 

Cinahl 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death sudden 

Experience 2004-2014 

All adult 

21 21 5 1 + 2 tidigare 

granskade 

artiklar 

6*, 8* 

Cinahl 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death, sudden 

AND Grief 

 2004-2014 

All adult 

15 15 4 1 + 2 tidigare 

granskade 

artiklar 

6*, 8* 

Cinahl 

Sökning 

140925 

Death, sudden  The Lived 

experience 

2004-2014 

All adult 

5 5 1 1 0 

Cinahl 

Sökning 

140925 

Family AND 

Holistic health 

AND 

Adaptation, 

psychological 

 2004-2014 

All adult 

14 14 4 1 0 

Cinahl 

Sökning 

140925 

Death, sudden 

AND Attitude 

to death AND 

Bereavement 

 2004-2014 

All adult 

5 5 0 0 0 

        Totalt: 2 

    *Indikerar dubbletter 
  



Bilaga 1: Sökhistorik 

 

 

Databas 

 

Svensk MeSH 

term 

Fritext Limits Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Använda 

artiklar  

PubMed 

Sökning 

140923 

Family  2004 – 

2014 

Adult 19+ 

122614     

PubMed 

Sökning 

140923 

Death, sudden  2004 – 

2014 

Adult 19+ 

7769     

PubMed 

Sökning 

140923 

Bereavement  2004 – 

2014 

Adult 19+ 

2193     

PubMed 

Sökning 

140923 

 The Lived 

experience 

2004 – 

2014 

Adult 19+ 

1153     

PubMed 

Sökning 

140923 

 Experience 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

99838     

PubMed 

Sökning 

140923 

Grief  2004 – 

2014 

Adult 19+ 

1499     

PubMed 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death sudden 

 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

835     

PubMed 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death, sudden 

AND 

Bereavement 

 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

57 57 10 6 + 1 tidigare 

granskad 

artikel 

2, 4,8*, 

11, 5 

PubMed 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death sudden 

Experience 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

51 51 9 4 + 4 tidigare 

granskade 

artiklar 

2*, 5* 4*, 

8* 

PubMed 

Sökning 

140925 

Family AND 

Death, sudden 

AND Grief 

 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

36 36 7 2 + 1 tidigare 

granskad 

artikel 

4*, 7 

PubMed 

Sökning 

140925 

Death, sudden  The Lived 

experience 

2004 – 

2014 

Adult 19+ 

7 7 2 1 + 1 tidigare 

granskad 

artikel 

4* 

PubMed 

Sökning 

140925 

Family AND 

Holistic health 

AND 

Adaptation, 

psychological 

 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

77 77 10 3 + 1 tidigare 

granskad 

artikel 

5*, 6, 3 

PubMed 

Sökning 

140925 

Death, sudden 

AND Attitude 

to death AND 

Bereavement 

 2004 – 

2014 

Adult 19+ 

24 24 5 2+ 3 tidigare 

granskade 

artiklar 

4*, 10*, 

7* 

        Totalt: 7 

                                                                                                         *Indikerar dubbletter  
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Databas Svensk 

MeSH term 

Fritext Limits Antal 

träffar 

Läst

a 

titla

r 

Lästa 

abstr

act 

Granskad

e artiklar 

Anvä

nda 

artik

lar  

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Family  2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

29660     

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Death, sudden  2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

590     

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Bereavement  2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

1726     

PsycINFO 

Sökning 

141104 

 The Lived 

experience 

2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

4130     

PsycINFO 

Sökning 

141104 

 Experience 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

110607     

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Grief  2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

 

2536     

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Family AND 

Death sudden 

 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

130 130 8 2+ 1 

tidigare 

granskad 

artikel 

 3* 

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Family AND 

Death, sudden 

AND 

Bereavement 

 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

27 27 5 1+1 tidigare 

granskad 

artikel  

3* 

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Family AND 

Death sudden 

Experience 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

39 39 6 2+1 tidigare 

granskad 

artikel 

 3* 

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Family AND 

Death, sudden 

AND Grief 

 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

38 38 5 1+1 tidigare 

granskad 

artikel 

3* 

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Death, sudden  The Lived 

experience 

2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

16 16 5 2+1 tidigare 

granskad 

artikel 

3*,10 

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Family AND 

Holistic health 

AND 

Adaptation, 

psychological 

 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

10 10 0 0 0 

PsycINFO 

Sökning 

141104 

Death, sudden 

AND Attitude 

to death AND 

Bereavement 

 2004-2014 

adulthood (18 yrs 

& older) 

9 9 1 1 0 

        Total

t: 1  

    *Indikerar dubbletter 

 



Bilaga 2: Artikelmatris 

 

Författare 

År 

Titel 

Tidskrift 

Land 

Typ av 

studie 

Syfte Metod  

Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet  

1.Begley, M., & 

Quayle, E.  

2007 

The Lived experience 

of adults bereaved by 

suicide.  

Crisis 

Irland 

Kvalitativ  

studie 

Att beskriva vuxnas 

sorgupplevelser av att 

förlora en släktning som 

begått suicid och att 

undersöka deras 

copingstrategier. 

Fenomenologisk studie. Ett 

ändamålsenligt heterogent urval har 

använts. Semistrukturerade 

intervjuer har använts på åtta 

informanter. Intervjuerna 

bandinspelades.  

De efterlevande har större risk för att 

utveckla psykisk ohälsa. Alla informanter 

beskrev en känsla av tomhet, rädsla och 

panikångest i samband med dödsfallet. 

Majoriteten av informanter ville efter 

dödsfallet hjälpa andra människor som 

befann sig i en sårbar situation som en 

form av coping.  

 

Hög 

2.Bolton, J. M., Au, 

W., Walld, R., 

Chateau, D., Martens, 

P. J., Leslie, W. D., & 

Sareen, J.  

2014 

Parental Bereavement 

After the Death of an 

Offspring in a Motor 

Vehicle Collision: A 

Population-based 

Study.  

American Journal Of 

Epidemiology 

Canada 

Kvantitativ 

studie 

Att studera föräldrars sorg 

efter att ha förlorat ett barn 

i en motorcykelolycka.  

Icke-experimentell retrospektiv 

kohort studie.  

1,458 respondenter har studerats via 

information ifrån databaser. Två 

jämförelsegrupper, föräldrar som 

förlorat sitt barn i en 

motorcykelolycka samt föräldrar 

som inte har förlorat sitt barn.  

Föräldrar som förlorat sitt barn i en 

motorcykelolycka löper större risk för 

depression, ångest, alkoholmissbruk och 

suicidalitet. En tredjedel av 

respondenterna diagnoserades med 

ångest och/eller depression inom två år 

efter att ha förlorat sitt barn.  

Medel 
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Författare 

År 
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Land 
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Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet  

3. Bremer, A., 

Dahlberg, K., & 

Sandman, L.  

2009  

Experiencing out of 

hospital cardiac 

arrest: Significant 

others lifeworld 

perspective.  

Qualitative Health 

research. 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Att ur ett 

livsvärldsperspektiv beskriva 

efterlevandes upplevelser 

efter att ha förlorat en 

närstående i hjärtstillestånd 

prehospitalt. 

Fenomenologisk studie. Ett ändamålsenligt 

heterogent urval har använts. 

Ostrukturerade intervjuer har använts på 

sju informanter. Intervjuerna spelades in 

och skrevs sedan ner ordagrant. 

De efterlevande upplevde en 

overklighetskänsla, en känsla av tomhet 

och skuldkänslor. Informanterna belyste 

vikten av att vårdpersonal konkret 

informerade kring den närståendes 

dödsfall samt vilka åtgärder som gjorts. 

Hög 

4. Brysiewicz, P.  

2008 

The lived experience 

of losing a loved one 

to a sudden death in 

KwaZulu-Natal, 

South Africa.  

Journal Of Clinical 

Nursing. 

Sydafrika 

Kvalitativ 

Studie 

Att beskriva familjers 

upplevelser av att förlora en 

närstående i ett plötsligt 

dödsfall. 

Hermeneutisk fenomenologisk studie. Ett 

ändamålsenligt heterogent urval har 

använts. Ostrukturerade intervjuer har 

använts på fem informanter.  Intervjuerna 

baninspelades och skrevs sedan ner 

ordagrant.  

Det framkom att små gester av 

vårdpersonalen hade stor betydelse. 

Informanterna hade svårigheter med att 

acceptera förlusten. Majoriteten av 

informanterna ansåg att mer information 

gällande sorgeterapi bör ges till 

efterlevande av vårdpersonal. 

Hög 
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Resultat Kvalitet  

5. Ivarsson, B., Larsson, 

S., Johnsson, P., & 

Luhrs, C.  

2008 

 From hope and 

experctation to 

unexpected death after 

cardiac surgery.  

Intensive and Critical 

Care Nursing. 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Att beskriva 

efterlevandes upplevelse 

av information, 

mottagande och vård i 

samband med 

närstående som oväntat 

dött efter hjärtkirurgi.   

Kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys.  

Ett ändamålsenligt heterogent urval har 

använts. Semistrukturerade intervjuer 

har använts på 18 informanter. 

Intervjuerna bandinspelades och skrevs 

sedan ner ordagrant. 

Informationen som gavs av vårdpersonal i 

det akuta skedet var svår att förstå då de 

efterlevande befann sig i ett chocktillstånd. 

Vikten av att upprepa informationen vid 

olika tidpunkter belyses i studien.  

Hög 

6. Mayer, D. M., 

Rosenfeld, A. G., & 

Gilbert, K.  

2013 

Lives forever changed: 

Family bereavement 

experiences after sudden 

cardiac death 

Applied Nursing 

Research. 

USA 

Kvalitativ 

studie 

Att beskriva sorgen hos 

efterlevande som 

förlorat en närstående. 

Kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys. Ett ändamålsenligt 

heterogent urval har används. 

Metodtriangulering har används med 

semistruktuerade intervjuer. De har gjort 

enskilda intervjuer och familjeintervjuer 

med sju familjemedlemmar. Intervjuerna 

bandinspelades och skrevs ner ordagrant. 

Familjemedlemmarna kände ilska, skuld, 

depression, apati och ensamhet efter att 

plötsligt förlorat sin närstående. De 

framkom att det underlättade 

sorgeprocessen när de fick berätta om sina 

känslor och upplevelser samt fick 

tillräckligt med information kring 

dödsfallet. 

Hög 
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Författare 

År 
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Tidskrift 

Land 

Typ av 

studie 

Syfte Metod  

Datainsamling/analys 

Resultat Kvalit

et  

7. Merlevede, E., Spooren, D., 

Henderick, H., Portzky, G., 

Buylaert, W., Jannes, C., Calle, 

P., van Staey, M., De Rock, C., 

Smeesters, L., Michem, N., & 

van Heeringen, K.  

2004 

Perceptions, needs and mourning 

reactions of bereaved relatives 

confronted with a sudden 

unexpected death.  

Resuscitation. 

Belgien 

Kvantitativ 

studie 

Syftet är att fastställa 

anhörigas 

uppfattningar, behov 

och sorgereaktioner 

vid ett plötsligt 

dödsfall.   

Icke-experimentiell longitudinell 

studie. Data har samlats in 

ändamålsenligt via semistrukturerade 

intervjuer, enkäter och 

databaser.  Sammanlagt 110 

respondenter har medverkat i studien. 

 

 

 

De efterlevande upplevde att de fick 

bristfällig information av 

vårdpersonalen.  Vikten av att få ta 

farväl av den närstående belyses.  Olika 

sorgereaktioner så som skuldkänslor 

redovisas i studien i form av tabeller.  

Hög 

8. Rodger, M-L., Sherwood, P., 

& O ́Connor, M. Leslie,G.  

2006  

Living beyond the unanticipated 

sudden death of a partner: a 

phenomenological study.  

Omega: Journal of death and 

dying.  

Australien  

Kvalitativ 

studie 

Att granska sorgens 

betydelse hos 

närstående som varit 

med om ett oväntat 

dödsfall och hur det 

har påverkat deras 

vardag. 

Fenomenologisk longitudinell studie. 

Ett ändamålsenligt heterogent urval 

har använts. Ostrukturerade 

intervjuer har använts på 15 

informanter. Intervjuerna 

bandinspelades och skrevs sedan ner 

ordagrant. 

 

Informanterna beskriver att förlusten av 

en partner och upplevesen av detta 

fenomen aldrig glöms bort. 

Informanterna berättar att ingen kan 

ersätta den avlidnes plats. Vikten av att 

vårdpersonal behöver mer utbildning 

kring hantering av efterlevande beskrivs 

i studien. 

Hög 
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Författare 

År 
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Typ av 

studie 

Syfte Metod  

Datainsamling/analys 

Resultat Kvalitet  

9. Weslien, M., 

Nilstun, T., 

Lundqvist, A., & 

Fridlund, B.  

2005 

When the unreal 

becomes real: family 

members' 

experiences of 

cardiac arrest.  

Nursing In Critical 

Care. 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Att belysa närståendes 

upplevelser relaterat 

till hjärtstopp. 

Kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys. Ett ändamålsenligt 

heterogent urval har används. 

Ostrukturerade intervjuer har används på 

17 familjemedlemmar. Intervjuerna 

bandinspelades och skrevs ner ordagrant. 

Två pilotstudier har gjorts innan 

datainsamlingen påbörjats.  

I studien framkom det att familjemedlemmarna 

kände sig övergivna av vårdpersonalen då de 

upplevde att ingen tog hänsyn till dem. Samt hade 

de önskat att vårdpersonalen kunde förberedda 

dem bättre inför mötet med den avlidne. Eftersom 

många efterlevande glömmer bort sina egna behov 

har vårdpersonalen en stor betydelse för dem. 

Medel 

10. Wisten, A., & 

Zingmark, K.  

2007 

Supportive needs of 

parents confronted 

with sudden cardiac 

death – A qualitative 

study. 

Resuscitation. 

Sverige 

Kvalitativ 

studie 

Att belysa de givna 

stöd och behov som 

sörjande föräldrar har 

vid ett plötsligt 

dödsfall.  

Kvalitativ manifest och latent 

innehållsanalys.  

Ett ändamålsenligt heterogent urval har 

använts. 

Semistrukturerade 

intervjuer har använts på 28 informanter. 

Intervjuerna bandinspelades och skrevs 

sedan ner ordagrant. 

De efterlevande beskriver vikten av att få ta farväl 

av den närstående. Informationen som ges av 

vårdpersonal ska ges konkret samt att 

vårdpersonal ska ge tid till de efterlevande att 

ställa frågor. I studien framkom det att de 

efterlevande löper stor risk för att drabbas av 

psykisk ohälsa. 

Hög 

 



Bilaga 3: Granskningsmallar 

 

Checklista för kvalitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 

Beskrivning av studien, t.ex. vald metod:  

Finns det ett tydligt syfte? Ja/ Nej/ Vet ej  

Patientkarakteristika         

Antal: 

Ålder:  

Man/Kvinna:  

Är kontexten presenterad? Ja/ Nej/ Vet ej 

Etiskt resonemang? Ja/ Nej/ Vet ej 

Urval  

Relevant? Ja/ Nej/ Vet ej 

Strategiskt? Ja/ Nej/ Vet ej 

Metod för   

Urvalsförfarande tydligt beskrivet? Ja/ Nej/ Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven? Ja/ Nej/ Vet ej 

Analys tydligt beskriven? Ja/ Nej/ Vet ej 

Giltighet  

Är resultatet logiskt, begripligt? Ja/ Nej/ Vet ej 

Råder datamättnad? Ja/ Nej/ Vet ej 

Råder analysmättnad? Ja/ Nej/ Vet ej 

Kommunicerbarhet  

Redovisas resultatet klart och tydligt? Ja/ Nej/ Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? Ja/ Nej/ Vet ej 

Genereras teori? Ja/ Nej/ Vet ej 

Huvudfynd 

Vilket/-n fenomen/ upplevelse/ mening beskrivs? Är beskrivning/ analys adekvat? 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  

Hög/Medel/Låg 

Kommentar: 

  



Bilaga 3: Granskningsmallar 

 

Checklista för kvantitativa artiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011) 
 

Beskrivning av studien: 

Forskningsmetod 

- RCT 

- CCT (ej randomiserad) 

- Multicenter, antal center 

- Kontrollgrupp/er 

Patientkarakteristika 

- Antal 

- Ålder 

- Man/kvinna 

Kriterier för inkludering: 

Kriterier för exkludering: 

Adekvat inklusion/exklusion? Ja/Nej 

Intervention: 

Vad avsåg studien att studera?  

Dvs. vad var dess primära resp. sekundära effektmått? 

Urvalsförfarandet beskrivet? Ja/Nej 

Representativt urval? Ja/Nej 

Randomiseringsförfarandet beskrivet? Ja/Nej/Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? Ja/Nej/Vet ej 

Analyserades i den grupp som de randomiserades till? Ja/Nej/Vet ej 

Blindning av patienter? Ja/Nej/Vet ej 

Blindning av vårdare? Ja/Nej/Vet ej 

Blindning av forskare? Ja/Nej/Vet ej 

Bortfall 

Bortfallsanalysen beskriven? Ja/Nej 

Bortfallsstorleken beskriven? Ja/Nej 

Adekvat statistisk metod? Ja/Nej 

Etiskt resonemang? Ja/Nej 

Hur tillförlitligt är resultaten?  

Är instrumenten valida? Ja/Nej 

Är instrumenten reliabla? Ja/Nej 

Är resultatet generaliserbart? Ja/Nej 

Huvudfynd (hur stor var effekten?, hur beräknades effekten?, NNT, konfidensintervall,  

statistisk signifikans, klinisk signifikans, powerberäkning): 

Sammanfattande bedömning av kvalitet:  

Hög/Medel/Låg 

Kommentar: 
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