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Sammanfattning 

 

 

Syfte: Att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva föräldrars upplevelse av stöd generellt och 

av distriktssköterskan specifikt, efter att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Ett 

ytterligare syfte var att beskriva de ingående artiklarnas urvalsmetod. Metod: 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Medline och Cinahl samt via manuell 

sökning. Tio artiklar som mötte inklusionskriterierna granskades. Resultat: De flesta 

föräldrarna ansåg att de fick bra stöd i det akuta skedet och på sjukhuset. Mödrar fick något 

mer stöd än fäder. Det viktigaste stödet efter att ha lämnat sjukhuset var stödet från maken 

eller makan. Stödet från släkt, vänner och bekanta kunde antingen underlätta eller försvåra 

sorgearbetet. Upplevelsen av hjälp från stödgrupper berodde på vilken fas i sorgeprocessen 

som föräldern var i. Generellt fick få föräldrar stöd från distriktssköterskan även om det hade 

varit önskvärt. Många fäder tyckte dock att distriktssköterskan var den viktigaste 

stödpersonen. Majoriteten av föräldrarna önskade att distriktssköterskan kontaktade dem när 

de kommit hem från sjukhuset. Slutsats: En övervägande del av föräldrarna får någon form 

av stöd efter att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Mer utbildning för vårdpersonal 

önskas för att de bättre ska kunna stödja sörjande föräldrar.  

 

 

Nyckelord: Distriktssköterska, föräldrar, plötslig spädbarnsdöd, stöd, upplevelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 

 

Aim: based on literature review describe the parent´s experience of support in general and 

from the primary health nurse specifically, after the lost of a child in SIDS. A further aim was 

to describe the articles selection method. Method: A literature search was conducted in the 

databases Medline and Cinahl and through manual search. Ten articles that met the inclusions 

criteria were reviewed. Findings: Most parents felt that they received good support in the 

acute phase and in hospital. Mothers were slightly more supported than fathers. The most 

important support after leaving the hospital was the support from the spouse. Support from 

family, friends and acquaintances could either facilitate or complicate grief. The experience of 

help from support groups depended on the phase of the grieving process that parents were in. 

Generally only a few parents received support from the primary health nurse even if it had 

been desirable. Many fathers felt that the primary health nurse was the main support person. 

The majority of parents wanted the primary health nurse to contact them when they came 

home from the hospital. Conclusion: The majority of parents got some sort of support after 

losing a child in SIDS. More training for health care professionals is desired in order to better 

be able to support bereaved parents.  

 

 

Keywords: Experience, parents, primary health nurse, sudden infant death syndrome, support.  
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Introduktion 

     

Förekomst av plötslig spädbarnsdöd 

Hög förekomst av plötslig spädbarnsdöd (PSD) har sett på Nya Zeeland medan den lägsta 

förekomsten återfinns i Asien, Nederländerna, Finland och Sverige. Tack vare information om 

riskfaktorer har antalet barn i Sverige som dör i plötslig spädbarnsdöd minskat från över 130 

till drygt 20 barn per år sedan de förebyggande råden implementerades våren 1992 (Lindberg 

& Lagercrantz, 2007). Nya studier har dock visat en ökning av antalet fall av plötslig 

spädbarnsdöd. Mellan år 2007 och år 2010 har antalet spädbarn som avlidit i plötslig 

spädbarnsdöd mer än fördubblats. Forskarna tror att ökningen beror på brist på information 

till nyblivna föräldrarna (Karolinska institutet, 2011).   

Orsaker till plötslig spädbarnsdöd 

Under den första levnadsmånaden är plötslig spädbarnsdöd mycket ovanligt, och därefter ökar 

vanligheten. Cirka 80 % av fallen sker före 6 månaders ålder. Orsaken till plötslig 

spädbarnsdöd är fortfarande okänd trots många års forskning. Av stor betydelse är dock att 

alla barn genomgår en kritisk fas mellan 2 och 4 månaders ålder då risken att drabbas är som 

störst. En teori är att barnet då börjar utveckla joller och högre funktioner och därför 

undertrycks autonoma funktioner som andningen. Barnet övergår även från fyratimmarsrytm 

till en dag-natt-rytm.  Av stor betydelse är också att barnet börjar lägga på hullet och får 

svårare att avge värme. Orsaken till att ryggläge är bättre än magläge är enligt en teori att 

barnet blir hypertermt (får ökad kroppstemperatur) i magläge, och barnet kan då endast avge 

värme via ansiktet. Hypertermi hämmar i sin tur andningen vilket får barnet att tro att det är 

tillbaka i livmodern. Vissa forskare tror även att barnet kan få andningsstopp pga. 

luftvägshinder när det ligger med ansiktet nedåt. Detta leder i sin tur till att puls och syrenivå 

sjunker. Normalt ska ett barn vakna och hämta sig, men ibland fungerar inte detta och barnet 

dör. En annan teori är att barnet kan få andningsstopp av att barnet blir för varmt om det 

ligger mellan föräldrarna i en trång säng eller om barnet har mycket kläder på sig 

(Socialstyrelsen, 2003).  

Den nu gällande definitionen av plötslig spädbarnsdöd är; ”plötslig död under spädbarnsåret 

som inte kan förklaras efter genomgång av klinik, omständigheterna vid dödsfallet och 

obduktion” (Alm, 2011).  
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Att förlora ett barn i plötslig spädbarnsdöd 

 

Barnet som oftast är mellan en månad och fyra månader gammalt påträffas vanligtvis dött i 

sin säng. Dödsfallet inträffar i princip alltid när barnet sover (Socialstyrelsen, 2003). Barnet 

brukar oftast föras till en akutmottagning eller barnklinik där det sedan dödsförklaras (Alm, 

2011). I det akuta omhändertagandet ges vanligtvis information från läkaren om dödsorsaken 

och dödsförloppet, men även andra professionella ingriper tidigt, t ex sjukhusprästen och 

annan vårdpersonal. Barnets död beskrivs som en ytterst kraftfull händelse, och den som 

upplever händelsen beskrivs som hjälplös. Traumatiska händelser förändrar föräldrarnas hela 

värld och existens, livet blir aldrig som förr. Följderna av händelsen är omvälvande och 

genomgripande. När föräldrarna kommer hem från sjukhuset åtgår all kraft till att skydda sig 

mot tankar och känslor som hotar den egna existensen från utplåning. Det sociala livet upphör 

att fungera. Enkla vardagssysslor blir oöverkomliga eller meningslösa. Rutiner och regler för 

familjens dagliga liv kan inte upprätthållas. Det innebär t ex att överlevande syskon inte får 

den uppmärksamhet de är vana vid och behöver och ofta släpper föräldrarna på gränserna. Det 

tomrum som en familjemedlem lämnat efter sig skapar i sig en obalans i familjen och alla 

roller i familjen ställs under omprövning. Hur allvarliga följderna blir av ett trauma beror inte 

bara på händelsen utan även på upplevelsen av händelsen och dess följder. Det som har 

betydelse för hur händelsen upplevs och tolkas är personliga egenskaper, tidigare traumatiska 

händelser samt tillgång till socialt stöd (Rönnmark, 1999).  

 

Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd 

 

Risken för plötslig spädbarnsdöd kan minskas genom några enkla åtgärder som det är viktigt 

att alla spädbarnsföräldrar känner till (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Låt spädbarnet sova på rygg 

Forskningsresultat visar att risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet ligger på rygg 

istället för på mage när det ska sova (Socialstyrelsen, 2003). En förklaring till att ryggläge är 

bättre än magläge är att övre delen av luftvägarna hålls öppen bättre samt att barnet inte blir 

för varmt (Alm, 2011). 
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Avstå från att röka 

Risken att fostret växer sämre under graviditeten ökar om mamman röker. Barnets kontroll av 

andning och hjärtverksamhet störs troligen av nikotinet. När föräldrarna röker ökar också 

risken för att barnet ska få luftvägsinfektioner och tidiga astmabesvär (Socialstyrelsen, 2003). 

 

Amma om det är möjligt 

Forskning visar att amning under de första levnadsmånaderna minskar risken för plötslig 

spädbarnsdöd.  Ibland kan mamman inte amma helt, men det har visat sig att även lite 

bröstmjölk har en skyddande effekt (Alm, 2011).  

 

Se till att barnet är lagom varmt och kan röra sig 

Spädbarnet har inte en utvecklad förmåga att reglera kroppstemperaturen vilket gör att för 

mycket kläder är olämpligt (Alm, 2011). Barnet ska hållas varmt men det ska inte ha för 

mycket kläder på sig så det blir alltför varmt. Det är viktigt att ta av ytterkläderna på barnet 

när det tas in i värmen inomhus eller i bilen efter att ha varit ute. Vid feber ska barnet ha ett 

tunnare täcke eller filt och det är viktigt att lätta på klädseln. Alla forskare är överens om att 

det är säkrast att ha barnet sovande i föräldrarnas sovrum. Socialstyrelsen avråder dock från 

att ha barnet sovande i föräldrarnas säng eftersom flera studier har visat en ökad risk för 

plötslig spädbarnsdöd i dessa fall. Om föräldrarna vill låta sitt barn sova hos sig i sängen för 

att underlätta amningen, så bör de tänka på att det inte ska vara för trångt eller för varmt för 

barnet (Socialstyrelsen, 2003).   

 

Stöd 

 

Att ge stöd definieras som att ”skänka sitt stöd, verka för, främja, hjälpa, gynna, uppmuntra 

eller backa upp” (Nordstedts ordbok, 1992). Ofta delas det sociala stödet in i emotionellt, 

informativt och instrumentellt stöd. Emotionellt stöd handlar om det känslomässiga stödet och 

är grunden till de andra stödområdena. Emotionellt stöd är t.ex. kärlek och empati.  

Instrumentellt stöd handlar om hjälp med konkreta saker i vardagslivet t.ex. vardagssysslor 

och skjuts av barn till skola eller fritidsaktiviteter. Informativt stöd handlar om information 

som underlättar den känslomässiga hanteringen av händelsen, t.ex. information om möjlighet 

att få kuratorshjälp (House, 1981). 
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Stödet efteråt 

 

Dyregrov och Matthiesens (1987) studie visade att föräldrar fortsätter att sörja flera år efter 

barnets död. Föräldrar som förlorat ett barn i PSD behöver speciell omsorg och uppföljning. 

Det psykosociala stödet måste anpassas efter föräldrarnas behov för att minska risken för 

obearbetade känslor. Stöd kan vara familj och släkt, vänner, grannar, bekanta, eller 

professionella som t.ex. sjukvård och sjukhuspräst samt föräldraföreningen PSD samt andra 

drabbade. Åtta av tio intervjuade i Rönnmarks (1999) studie uppger att de vid något tillfälle 

mött personer i det professionella nätverket som givit dem ett viktigt stöd både i det akuta 

skedet och vid hanterandet av känslor. Målet för bemötandet från sjukvården är att minska 

traumats skada och förebygga hälsorisker som kan associeras med icke bearbetade trauman 

och oförlöst sorg. Chan och Arthur (2009) har gjort en undersökning av sjuksköterskors 

(n=657) attityder till vård av sörjande föräldrar. Studien visade att endast 21 % av 

sjuksköterskorna hade fått någon utbildning hur de kan stödja sörjande föräldrar. Ungefär 89 

% tyckte att de behövde relevanta kunskaper, färdigheter och förståelse i hur de kan stödja 

sörjande föräldrar. Sjuksköterskorna betonade sitt behov av ökad kunskap och erfarenhet, 

förbättrad kompetens i att kommunicera samt mer stöd från kollegor och av sjukhuset i övrigt 

för att kunna stödja sörjande föräldrar. Detta stämmer överrens med en studie av Kaunonen et 

al. (2002) där sjukhuspersonal fick svara på ett frågeformulär om hur de stödjer sörjande 

familjer. I studien framkom att sjukhuspersonalen stödjer de sörjande familjerna, men att de 

känner sig otillräckliga och att de ofta upplever det som svårt. Sjukhuspersonalen var överrens 

om att utbildning i att stödja sörjande familjer ökade förmågan att kunna stödja dem. 

 

Distriktssköterskeyrket 

 

Sjuksköterskeutbildningen ligger till grund för legitimation och är grunden för 

specialistutbildning till distriktssköterska. Utbildningen till distriktssköterska omfattar 75 

högskolepoäng och är på avancerad nivå. En distriktssköterskas kompetens omfattar ett 

hälsofrämjande arbetssätt för att möta, stödja, hjälpa, förebygga, råda, vårda samt behandla en 

person och dennes familj i livets alla skeenden utifrån fysisk, psykisk, social, kulturell och 

existentiell hälsa och sjukdom. Distriktssköterskan arbetar inom många olika 

verksamhetsområden och vårdformer där arbetsuppgifterna är mycket skiftande. 

Distriktssköterskan kan verka inom kommuner, landsting eller privata verksamheter som till 

exempel inom; vårdcentral/hälsocentral med mottagningsverksamhet och/eller 
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telefonrådgivning, hemsjukvård, sjukvårdsrådgivning och barnavårdscentral (BVC) 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). På BVC kan antingen en distriktssköterska eller en 

barnsjuksköterska arbeta. BVC svarar för kontroller av nyfödda och yngre barns hälsa, samt 

ger råd om allt som rör barnets utveckling. Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna 

förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig. Personalen vid barnavårdscentralen 

ska också uppmärksamma och tala om risker i och omkring barnets hem, samt hjälpa till att 

tidigt upptäcka och hjälpa barn som riskerar att fara illa. På BVC får föräldrar råd och stöd i 

föräldraskapet samt möjlighet att delta i föräldragrupper. Barnavårdscentralen ska även vara 

ett stöd för föräldrar. Många föräldrar vänder sig till sjuksköterskan på BVC för stöd då de 

ofta har en god kontakt med honom eller henne (Spädbarnsfonden, 2011).   

 

Generella riktlinjer för krisstöd utformade i ett län 

 

Distriktssköterskan kan på vårdcentralen möta traumatiska kriser som exempelvis barn som 

dör i sjukdom, oväntad spädbarnsdöd eller genom olycksfall. Barn som dör i plötslig 

spädbarnsdöd kommer inte alltid till sjukhus men enligt riktlinjerna ska det finnas en ansvarig 

läkare som har kontakt med föräldrarna. Ansvarig läkare bör även ta kontakt med BHV-

psykolog och BVC-sköterskan när ett barn dött i plötslig spädbarnsdöd. Kontakt med BVC-

sköterskan ökar föräldrars möjlighet till hjälp vid behov. Personalen på BVC kan vara ett 

starkt stöd för familjen och se till att hjälpen kommer i tid.  Om BVC-sköterskan får vetskap 

att någon är svårt sjuk eller avlidit i en familj är det viktigt att kontakta föräldrarna direkt. I en 

sådan situation kan hon/han aldrig ”störa i onödan”.  I den tidiga fasen av sorgearbetet avböjer 

ofta föräldrarna hjälp och säger att de ”hör av sig om det behövs”.  Oftast gör inte föräldrarna 

detta och det är därför viktigt att sjuksköterskan på BVC, som känner familjen, med jämna 

mellanrum hör sig för hur det går. Ibland behövs kontakt med läkare, psykolog eller annan 

instans och då kan sjuksköterskan på BVC vara till hjälp. BVC-sköterskan måste vara 

uppmärksam och lyhörd när hon möter föräldrar i kris och inte undervärderar betydelsen av 

hennes hjälpinsatser (Landstinget Gävleborg, 2009). 

 

Kristeori 

 

Kristeorin har utformats av Johan Cullberg (2006). Kris beskrivs av Cullberg som en 

avgörande vändning, plötslig förändring eller ödesdiger rubbning. Kristillstånd definieras som 

när en persons erfarenhet och inlärda reaktionssätt inte räcker till för att hantera och förstå 

http://www.vardguiden.se/Tema/Barn-och-foraldrar/Barn-och-olyckor/Sakerhet-i-hemmet/
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livssituationen som personen råkat hamna i. Ett plötsligt dödsfall, som ger oväntade yttre 

påfrestningar, kan vara en traumatisk kris. Krisen som människan hamnar i menar Cullberg 

(2006) innefattar fyra faser: chockfas, reaktionsfas, bearbetningsfas och nyorienteringsfas. 

Dessa fyra faser i sorgeprocessen går inte alltid att särskilja, då de både kan löpa parallellt 

men även gå in i varandra. Dock har varje fas sitt säregna innehåll och terapeutiska problem. 

Chockfasen kan vara i allt från ett par minuter och upp till ett par dygn. Under denna fas 

avskärmar sig individen från verkligheten och vägrar ta in det som har hänt och kan inte heller 

bearbeta det. Inombords råder kaos trots att personen kan verka samlad.  När personen 

kommit ur chockfasen kan minnesluckor finnas om vad som sagts och gjorts under denna 

period, detta visar på att information bör ges vid upprepade tillfällen. Reaktionsfasen 

tillsammans med chockfasen bildar den akuta krisen. En akut kris får inte vara längre än fyra 

till sex veckor för att kallas akut. I reaktionsfasen börjar den drabbade att förstå vad som har 

inträffat. Här börjar olika försvarsmekanismer sätta in t.ex., förnekelse, isolering och 

tillbakagång. I denna fas försöker personen finna mening i det som hänt. Skuldkänslor och 

frågor som ” varför drabbar det mig” kan uppkomma. När bearbetningsfasen påbörjas börjar 

personen blicka framåt och förekomsten av förnekelse- mekanismerna minskar. Denna fas 

pågår i ungefär ett halvt till ett år. När så personen får distans till det som hänt kan de ofta 

orimliga skuldkänslorna avta. När nyorienteringsfasen kommer blir krisen en del av livet och 

kan under livets olika livsperioder ändra betydelse. Fasen har ingen avslutning utan kommer 

alltid att finnas med, men behöver inte hindra personen i det dagliga livet. Händelsen har 

bearbetats och individen har förlikat sig med det. Dock kan årsdagar, storhelger och händelser 

som påminner om det som förlorats eller det som har hänt bidra till en känslomässig smärta 

som liknar den i den akuta fasen (Cullberg, 2006).  

 

 

Problemformulering 

När ett barn dör stannar världen och föräldrarna fylls av en bottenlös fysisk och psykisk 

smärta. Föräldrarna till ett barn som dör är i stort behov av stöd och personalen som kommer i 

kontakt med dem genom vården är mycket betydelsefulla. Många föräldrar vänder sig till 

distriktssköterskan för stöd då de ofta har en god kontakt med henne. Distriktssköterskans 

stödjande funktion till dessa föräldrar har stor betydelse för hur deras upplevelse ska bli av det 

som är en av de sorgligaste händelser de kommer att råka ut för. Detta ställer krav på 

distriktssköterskan som måste ha kunskap och kompetens i att möta och stödja föräldrar i kris. 
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Distriktssköterskans måste kunna bejaka patientens, och i denna studie, föräldrarnas 

kroppsliga och själsliga behov. Det har dock visat sig i studier att sjuksköterskor känner att de 

inte har tillräckligt med kunskap, kompetens och färdigheter för att stödja sörjande föräldrar. 

Få studier har fokuserat på föräldrars upplevelse av stöd efter att ha förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd. Denna studie kan leda till ökad kunskap om föräldrars upplevelse av stöd efter 

att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd.  

Syfte 

 

Syftet med studien var att utifrån vetenskaplig litteratur beskriva föräldrars upplevelse av stöd 

generellt och av distriktssköterskan specifikt, efter att ha förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd. Ett ytterligare syfte var att beskriva de ingående artiklarnas urvalsmetod.  

 

Frågeställningar 

 

 Vilken upplevelse av stöd har föräldrar, generellt, efter att ha förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd? 

 Vilken upplevelse av stöd har föräldrar, av distriktssköterskan specifikt, efter att ha 

förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd? 

 Vilken kvalité har de i studien ingående artiklarnas urvalsmetod? 

 

Metod 

 

Design 

 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie av deskriptiv design (Polit & Beck 

2008) samt följde en struktur inspirerad av PRISMA (Liberati et al. 2009) och Stroup et al. 

(2008) MOOSE statement. Syftet med en systematisk litteraturstudie är att besvara en 

frågeställning genom en analys av befintlig forskning inom det aktuella området. Analysen av 

data ska utgå från genomförda empiriska studier (Forsberg & Wengström, 2003). 

 

Urvalsmetod 

 

Artiklarna som används i denna studie har sökts via databaserna Medline och Cinahl då dessa 

har en vetenskaplig inriktning och innehåller artiklar med omvårdnadsperspektiv (Polit & 

Beck, 2008). För att få fram relevanta sökord gjordes sökningar av termer i Medical Subjects 
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Headings (MeSH) via Karolinska institutet. Sökorden som användes var: sudden infant death, 

parents, support, social support, family support, bereavement care och nurse (tabell 1). En 

kombination av sökorden gjordes med de booleska sökorden ”AND” och ”OR”.  Totalt 

identifierades 585 artiklar. Ytterligare fem artiklar som hittades i andra studiers referenslistor 

och som svarade mot studiens syfte och frågeställningar identifierades. Efter att ha tagit bort 

dubbletter blev det 328 artiklar kvar. Först granskades titeln i urvalet och sedan lästes 

abstractet. I detta första steg kunde 315 artiklar exkluderas då artiklarna inte svarade mot 

denna studies syfte och frågeställningar. I steg två lästes de resterande 13 artiklarna i fulltext 

och granskades. Tre artiklar kunde exkluderas i detta steg på grund av dålig kvalité och 

trovärdighet där flera grundläggande delar inte fanns med. Tio artiklar som var relevanta för 

studien inkluderades i studien (figur 1). Fyra artiklar hade en kvalitativ design, tre hade en 

kvantitativ design och ytterligare tre hade en kombinerad kvalitativ och kvantitativ design. 

Alla studierna var empiriska och svarade mot denna studies syfte.  

 

Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterierna som författaren använde sig av var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska eller svenska, vara publicerade efter år 1990, abstract och fulltext skulle finnas. 

Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade (peer-reviewed). Innehållet skulle belysa 

föräldrars upplevelse av stöd efter att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. 

Exklusionskriterierna uteslöt artiklar som var av medicinsk karaktär, som handlade om 

förebyggande åtgärder samt om sjuksköterskans erfarenhet av att ge stöd då de inte ansågs 

vara relevanta för denna studies syfte och frågeställningar. 

 

 

Tabell 1. Sökstrategier för sökning i Medline och Cinahl.  

Sökning  Sökord 

# 1  Sudden infant death 

# 2  #1 AND Parents 

# 3  # 2 AND Support 

# 4  # 2 AND Social support 

# 5  # 2 AND Family support 

# 6  # 2 AND Bereavement care 

# 7  # 2 AND Nurse* 

# 8  # 2 AND #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 
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Figur 1. Flödesschema inspirerad av PRISMA (Liberati et al. 2009). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artiklar identifierade genom 

databassökning (2012-05-03)  

(n = 585 ) 

Relevanta artiklar identifierade i andra 

studiers referenslistor (2012-05-06) 

(n = 5 ) 

Artiklar efter att dubbletter tagits bort (2012-05-07)  

(n = 328 ) 

Granskning av titel & lästa 

abstract (2012-05-07) 

(n = 328 ) 

Exkluderade artiklar (2012-05-07) 

(n = 315 ) 

 Titel: 286 

 Abstract: 29 

 

Granskade fulltextartiklar (2012-05-14) 

(n = 13 ) 
Fulltextartiklar exkluderade (2012-05-21) 

(n = 3 ) 

 Kvalité/trovärdighet: 3 

Inkluderade studier med 

kvalitativ ansats 

(n = 4 ) 

 

Inkluderade studier med 
kvantitativ ansats  

(n = 3) 

 

Inkluderade studier med både 

kvalitativ och kvantitativ 

ansats 

(n = 3) 
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Dataanalys 

 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna till denna studie har genomförts enligt Polit och Beck 

(2008) och MOOSE statement (Stroup et al. 2008). Textanalysen av artiklarna har 

organiserats i matriser för att underlätta analysen (Polit & Beck, 2008). Artiklarna presenteras 

i bilaga 1 utifrån land och författaren, titel, syfte, design, datainsamlingsmetod, urval, analys, 

resultat och trovärdighet. Även granskningen av artiklarnas urvalsmetod presenteras i bilaga 

1. Fokus har varit urvalsgrupp, inklusionskriterier och exklusionskriterier. Eftersom 

författaren använt sig av både kvalitativa och kvantitativa artiklar har en blandad 

forskningssyntes gjorts. Enligt Sandelowski et al. (2006) är blandad forskningssyntes det 

senaste vid systematisk granskning. Blandad forskningssyntes har potential att öka både 

betydelsen och nyttan för utövandet eftersom många kvalitativa och kvantitativa studier utgör 

gemensamma områden inom forskning.  Tabell 2 är inspirerad av Sandelowski et al. (2006) 

och ger en schematisk bild över hur den blandade forskningssyntesen gått till. I den blandade 

forskningssyntesen sammanförs de kvalitativa och kvantitativa resultaten från artiklarna 

genom en kvalitativ metasummering (Sandelowski et al. 2007). 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Inget tillstånd från forskningsetisk nämnd behövdes då detta är en litteraturstudie.  

Författaren har varit systematisk och objektiv i sitt urval av litteratur. Artiklarna som ingår i 

studien är publicerade i vetenskaplig tidskrift och är vetenskapligt granskade (peer-reviewed). 

Några forskningsetiska problem kunde inte identifieras.  
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Tabell 2. Blandad forskningssyntes.  

 

      Forskningsfråga             Forskningsfråga   

                        

Hämtning av kvalitativa studier              Hämtning av kvantitativa studier 

                                                                                                              

Kvalitativ analys av resultat   Kvantitativ analys av resultat 

  

Kvalitativ syntes av resultat   Kvantitativ syntes av resultat 

 

 

 

                                                            Blandad forskningssyntes 

                                                                      Forskningsfråga 

 

                            Hämtning av empiriska kvalitativa, kvantitativa och kombinerade studier 

 

                                                              Blandad analys av resultat 

 

                                                                       Blandad syntes 
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Resultat 

 

Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar. Fyra av artiklarna hade en kvalitativ ansats, tre 

av artiklarna hade en kvantitativ ansats och tre artiklar hade en kombinerad kvalitativ och 

kvantitativ ansats. Datainsamlingsmetoderna som användes i studierna var intervjuer och 

frågeformulär. Studierna var utförda i Finland, Norge, Australien, Irland och USA (se bilaga 

1). 

 

Studiens frågeställningar besvaras under huvudrubrikerna; ”föräldrars upplevelser av stöd 

generellt”, ”föräldrars upplevelse av stöd specifikt från distriktssköterskan” och ” artiklarnas 

urvalsmetod”.  

 

 

Föräldrars upplevelse av stöd generellt 

 

Stödet i det akuta skedet 

 

 I en studie av Nordby och Nøhr (2008) intervjuades sex föräldrar som förlorat sitt barn i 

plötslig spädbarnsdöd. I studien framkom att flera av föräldrarna var missnöjda med 

ambulanspersonalens sätt att kommunicera, visa empati samt förmåga att ta hand om de 

praktiska aspekterna av situationen. Några föräldrar hade dock positiva upplevelser från 

ambulanspersonalen. Dessa upplevelser var när ambulanspersonalen klev ur sin strikta 

arbetsroll och visade omsorg och empati på ett personligt sätt. De föräldrar som hade upplevt 

detta tyckte att det hade hjälpt dem i många år och att det var väldigt uppskattat. Många 

föräldrar var medvetna om att ambulanspersonalen var helt fokuserade på barnet och 

återupplivningsförsöken men önskade ändå att de som föräldrar hade fått mer information om 

vad som hände. Vissa föräldrar kände sig utanför och att de inte fick tillräckligt med stöd på 

grund av dåligt kommunikation. En annan viktig faktor för föräldrarna var hur 

ambulanspersonalen gjorde då återupplivningsförsöken avslutades i hemmet. Vissa föräldrar 

kände tidspress och att de inte hann ta farväl av sitt barn medan andra upplevde att 

ambulanspersonalen lät föräldrarna ta sig tid att sköta om och klä på sitt spädbarn. Att låta 

föräldrarna ta tid på sig uppskattades.  I en studie av Dent et al. (1996) där 72 familjer deltog 

genom att svara på ett frågeformulär om deras upplevelse av vård efter en plötslig och 

oväntad död av deras barn, framkom dock att de flesta föräldrar var nöjda med den akuta 
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vården som gavs av polis, ambulans och brandmän. Många föräldrar lovordade 

ambulanspersonalen som agerade finkänsligt i situationen. En pappa i studien av Nordby och 

Nøhr (2008) berättade om en positiv upplevelse från ambulanspersonalen. Pappan behövde gå 

ut och få frisk luft och han minns att en från ambulanspersonalen följde med honom ut och 

stannade och pratade med honom. Pappan minns inte vad de pratade om men han tror att de 

pratade om saker i allmänhet och vad som gjordes i ambulansen. Flera gånger försökte 

ambulanspersonalen berätta vad som hände men pappan kunde inte ta in vad som sades.  

 

Stödet på sjukhuset 

 

Dent et al. (1996) studie visade att vården från läkarna och sjuksköterskorna på sjukhuset 

upplevdes som bra för 77 % av föräldrarna. I en annan studie av Laakso och Paunonen-

Ilmonen (2001), där mödrar fått svara på ett frågeformulär (n= 91) samt intervjuats (n= 50), 

framkom att mödrarna tyckte att personalen på sjukhuset hade kompetens att stödja sörjande 

mödrar, men att det fanns många känslor och upplevelser av sorg som var oidentifierade av 

vårdpersonalen. I ytterligare en studie av Laakso och Paunonen-Ilmnonen (2002) där mödrar 

intervjuats framkom att de ville ha realistisk, ärlig och korrekt information av vårdpersonal. 

Det var dock skilda meningar bland mödrarna angående om information de fått var tillräcklig 

eller inte. Detta berodde främst på att mödrarna hade olika önskemål och förväntningar på 

personalen. De gemensamma önskemålen och förväntningarna på personalen var; en god 

kommunikation, rådgivning gällande praktiska frågor, information om krisgrupper och ett 

genuint intresse.   

 

En studie Thuen (1997) visade att föräldrarna tyckte att vårdpersonal framför allt gav 

emotionellt och informativt stöd men även lite instrumentellt stöd. Stödet kunde både 

uppfattas som positivt och negativt.  Vidare visade studien att mödrar fick något mer stöd än 

män. En pappa från en studie av Aho et al. (2009) påpekade dock att det är viktigt att alla 

förstår och accepterar att män också sörjer lika intensivt som kvinnor.  

 

I en studie av Ahrens et al. (1997) fick 37 föräldrar som förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd på en akutmottagning svara på en enkät angående omhändertagandet på 

akutmottagningen. Endast sex av föräldrarna hade fått ett uppföljande telefonsamtal från 

akutmottagningen medan 24 föräldrar tyckte att ett uppföljande telefonsamtal vore 
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betydelsefullt. Detta framkom även i Dent et al. (1996) studie där mer än hälften av 

föräldrarna inte blivit erbjudna något uppföljande samtal. Av dem som fick ett uppföljande 

samtal tyckte 88 % att samtalet var betydelsefullt för dem. 

 

Stödet efteråt 

 

I studien av Aho et al. (2009) svarade åtta fäder på ett frågeformulär samt intervjuades 

angående deras erfarenhet och upplevelser av stöd efter förlusten av ett barn. Studie visade att 

det stöd som fäderna fick från vårdpersonal efter att de lämnat sjukhuset var både positivt och 

negativt. Att få tala med personer som arbetar med krisarbete och att ha deras närvaro 

upplevdes som positivt, speciellt när barnet hade dött i hemmet. Att hålla kontakt med 

vårdpersonal efter att ha lämnat sjukhuset, antingen genom möten eller genom telefonsamtal, 

ansågs vara positivt. Brist på emotionellt stöd upplevdes som negativt. Det kunde till exempel 

handla om personalens oförmåga att möta sörjande föräldrar, undvikandet av papporna, 

förminskning av sorgen, oäkta empati, tysthet från personalen och negativa kommentarer. 

Brist på information och dålig informationsöverföring mellan organisationerna ansågs också 

som negativt. Några av papporna blev inte kontaktade alls efter att de lämnat sjukhuset eller 

så blev de kontaktade för sent. Alla papporna önskade mer aktivt och systematiskt stöd efter 

att de lämnat sjukhuset. De vill att mer utbildning ska ges för personal så de bättre kan bemöta 

sörjande föräldrar efter förlusten av ett barn.  

 

I en studie av McDonnell et al. (1999) gjordes en jämförelse mellan föräldrars upplevelser av 

den vård som gavs både före och efter implementering av en nationell modell om vård för 

sjukhuspersonal som arbetar med plötslig spädbarnsdöd. Hundra föräldrar deltog i studien 

genom att svara på ett frågeformulär angående deras upplevelser. I studien framkom att före 

införande av modellen hade några föräldrar upplevt bra stöd men att föräldrarna generellt var 

missnöjda med det stöd de fått både i det akuta skedet och efteråt. Efter införande av 

modellen var många fler föräldrar nöjda över det stöd de fick både i det akuta skedet samt 

efteråt. Implementeringen av den nationella modellen visade sig klart ha en positiv effekt. I 

Aho et al. (2011) studie undersöktes effekten av ett interventionsprogram för sörjande fäder 

och deras upplevelser av stöd efter att ha förlorat ett barn i SIDS, interventionsgrupp (n =62) 

och kontrollgrupp (n=41). Fäderna i interventionsgruppen upplevde att de fick mest stöd från 

vårdspersonal och vänner. Stödet de fick från dessa hjälpte dem att bearbeta upplevelsen. 
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Stöder från vänner upplevdes dock ha en mer positiv effekt än stödet från vårdspersonalen. 

Fäderna betygsatte interventionsprogrammet som positivt och uppvisade färre sorgereaktioner 

och starkare personlig utveckling än kontrollgruppen. Aho et al. (2009) studie visade att 

stödet för pappor kunde inkludera endast makan eller flera personer. Det viktigaste stödet för 

fäderna var stödet de fick ifrån sin maka och sina överlevande barn. Fäderna har även fått stöd 

från den närmsta familjen och vänner, som deras egna föräldrar och svärföräldrar, syskon, 

släktingar, nära vänner och även från andra människor såsom mer avlägsna vänner, grannar 

och kollegor. Sociala relationer som tidigare kan ha ansetts viktiga kunde dock ha brutits efter 

barnets död, och fäderna kunde ha hittat nya relationer i stället.  

 

Stöd av närstående - som underlättar eller försvårar sorgearbetet 

 

Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) studie visade att mödrarna upplevde stödet från de som 

stod dem nära, som föräldrar, make, släktingar, vänner och kollegor både som positivt och 

negativt. Positivt stöd ansågs vara att få prata om barnets död och deras upplevelse av sorgen 

med någon som var villig att lyssna på samma historia om och om igen. Det negativa stödet 

handlade om brist på stöd, pessimism, undvikande av kontakt, kritik av moderns agerande 

eller brist på empati. Det positiva stödet hjälpte dem att ta sig igenom sorgen, medan det 

negativa stödet förhindrade och försvårade deras sorgearbete.  I en studie av Gudmundsdottir 

och Chesla (2006) där 15 familjemedlemmar i sju familjer intervjuades berättade en pappa om 

att han kände att hans djupa smärta förminskades av några av hans vänner, som förväntade sig 

att han skulle gå vidare efter begravningen. En pappa i Aho et al. (2009) studie beskrev hur 

livet går vidare. Han menar att det inte går att komma över döden av sitt barn. Barnet är alltid 

i ens minne eftersom det döda barnet påminner dig om hans/hennes existens varje gång du 

tittar på dina andra, levande, barn.  

 

I Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) studie framkom även att det viktigaste stödet för 

mödrarna var stödet de fick från maken och de överlevande barnen. Att minnas barnet och 

tala om barnet tillsammans uppfattades som det bästa verktygen för sorgearbetet. Dent et al. 

(1996) studie visade att runt 90 % kände att deras partner ibland eller ofta gav dem stöd. En 

pappa beskrev i Aho et al. studie (2009) stödet mellan honom och makan. Han sa att det 

hjälpte att han kunde prata med sin fru och att de var på samma våglängd. De fick stöd ifrån 

varandra.   
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I studien av Gudmundsdottir och Chesla (2006) framkom att djupet av deras förlust ofta inte 

erkändes och att de ofta kände sig ensamma, utan stöd och övergivna. I föräldrarnas 

berättelser framkom att det i stället var metoder och ritualer som var betydande för 

familjernas läkning. Även under det mest intensiva lidandet började helande ritualer att 

utvecklas och dessa gav både stöd och tröst. Metoderna och ritualerna kunde till exempel 

handla om morgonritualer där de höll begravning eller minnesstund för barnet, ett speciellt 

ställe i hemmet med fotografier på barnet, att titta på molnen och tänka att barnet satt och åkte 

på dem, gå till graven och prata med sitt barn, lukta och känna på sparade kläder, smycken, 

hårlockar eller dagböcker från barnet. Alla helande metoder hedrade minnet av det döda 

barnet och utgjorde en koppling mellan den överlevande familjen och barnet. Styrkan i 

föräldrarnas koppling till sitt barn och intensiteten i deras sorg leder dem till kreativa, 

personliga, hållbara metoder som utvecklas långt utöver de förväntade uttrycken efter 

förlusten av ett barn men som gav dem både stöd och tröst i bearbetningen av sin förlust.  

En mamma beskrev i studien hur hon sparade några hårstrån från sin dotter. Hon 

handplockade varenda litet hårstrå som hon kunde hitta och sparade dem i en speciell låda. 

Hon grät samtidigt som hon gjorde detta och oroade sig för att hon oavsiktligt skulle blåsa 

bort hårstråna. Hon kände att hårstråna var allt som var kvar av hennes dotter.  

En annan mamma i studien beskrev hur hon regelbundet brukar gå till sin sons grav. Hon gick 

ditt och satt och pratade med honom. För henne var det som att hennes son var där, att graven 

representerade honom. Därför brukade hon prata till och sjunga för honom.  

 

Stödgrupper  

 

I Dent et al. (1996) studie framkom att mindre än hälften av föräldrarna fick ett 

telefonnummer till en hjälplinje eller till någon stödgrupp när de lämnade sjukhuset. Vidare 

visade studien att 36 % av föräldrarna själva hade tagit kontakt med någon stödgrupp. Thuen 

(1997) studie visade att det SIDS nätverk framför allt gav informativt och emotionellt stöd 

medan det instrumentella stödet uppgavs vara obetydligt. Laakso och Paunonen-Ilmonen 

(2002) studie visade att mödrar var mer villiga än pappor att gå med i stödgrupper. Mödrarna 

tyckte att grupperna antingen hade givit dem stöd eller att de var föga hjälpsamma. Ibland 

kunde grupperna till och med vara ångestframkallande. Studien visade att graden av hjälp från 

en stödgrupp berodde på i vilken fas av sorgeprocessen som föräldern var i. Några mödrar 
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uppgav att det inte kändes naturligt att prata om sin sorg med utomstående, eftersom de tyckte 

att sorg var något som skulle hållas inom familjen. Vissa mödrar tyckte dock att de fått mest 

hjälp och stöd från andra mödrar som hade gått igenom samma sak som de själva. Dent et al. 

(1996) studie visade att två tredjedelar av föräldrarna vände sig till andra föräldrar i samma 

situation.  

 

Föräldrars upplevelse av stöd specifikt från distriktssköterskan 

 

Dent et al. (1996) studie visade att endast 12 % av familjerna fick något stöd av 

distriktssköterskan. De som hade fått något stöd från primärvården tyckte dock att det hade 

vart mycket betydelsefullt. I McDonnell et al. (1999) studie framkom att föräldrarna var 

missnöjda över primärvården både före och efter införandet av den nationella modellen för 

vård efter att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. I studien framkom att primärvården 

direkt får reda på när ett barn gått bort genom SIDS-registret men ändå fick en tredjedel av 

föräldrarna inget besök eller telefonsamtal av distriktssköterskan efter att deras barn gått bort. 

Föräldrarna var mycket ledsna och besvikna över detta. I kontrast till detta visade Aho et al. 

(2011) studie att papporna tyckte att den viktigaste stödpersonen efter att ha lämnat sjukhuset 

var distriktssköterskan (32 %), följt av läkaren som vårdat barnet (11 %) och sjukhusprästen 

(11 %). De flesta inom primärvården tog kontakt med papporna genom ett telefonsamtal (61 

%), en eller två gånger efter att de lämnat sjukhuset. De flesta (47 %) av telefonsamtalen 

gjordes av distriktssköterskan. Papporna träffade någon inom primärvården mellan en och tio 

gånger. Papporna träffade mest (56 %) distriktssköterskan. Laakso och Paunonen-Ilmonen 

(2002) studie visade att efter föräldrarna kommit hem från sjukhuset ansågs det som en 

positiv gest när distriktssköterskan kontaktade dem. Flera av föräldrarna hade positiva 

upplevelser från distriktssköterskan som hade sänt mödrarna blommor, kort samt antingen 

ringt eller besökt dem. En pappa i Aho et al. (2009) studie beskrev att vårdpersonalen måste 

förstå att de ska kontakta föräldrarna frekvent även om de får höra att föräldrarna inte vill 

prata. I det tillståndet som föräldrarna är i tänker de inte rationellt och nästa dag kan hjälpen 

vara oumbärlig.  

 

Artiklarnas urvalsmetod 

 

I studierna har deltagarna rekryteras via föreningar för plötslig spädbarnsdöd, internetforum 

för sörjande föräldrar, annonser, sjuksköterskor och läkare samt via förfrågning om 
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deltagande direkt på sjukhuset efter dödsfallet. Fyra av artiklarna hade ett 

ändamålsurval/strategiskt urval och resterande ett slumpmässigt urval. Antalet deltagare i 

studierna varierade mellan åtta och 251 men majoriteten hade ett lågt antal deltagare. Alla 

studierna beskrev inklusionskriterierna men endast två beskrev exklusionskriterier. I sex av 

studierna diskuterades det låga antalet deltagare eller den låga svarsfrekvensen. Den främsta 

orsaken till få deltagare eller låg svarsfrekvensen var det känsliga forskningsområdet samt 

svårigheter i att få tag i deltagare. I två av artiklarna diskuterades det om skillnader mellan 

deltagarna eller interventions- och kontrollgrupp kunde påverka resultatet (se bilaga 1).        

 

Diskussion 

 

Huvudresultat 

Resultatet visar att de flesta föräldrarna tyckte att de fick bra stöd i det akuta skedet och på 

sjukhuset. Mödrar fick något mer stöd än fäder. Få föräldrar fick något uppföljande samtal 

från akutmottagningen även om det var önskvärt. Föräldrarna ansåg att det viktigaste stödet 

efter att ha lämnat sjukhuset var stödet från maken eller makan. Stödet från släkt, vänner och 

bekanta kunde antingen underlätta eller försvåra sorgearbetet beroende på om stödet 

upplevdes som positivt eller negativt. Det visade sig att det framförallt var mödrar som var 

villiga att gå med i stödgrupper. Upplevelsen av hjälp från stödgrupper berodde på vilken fas i 

sorgeprocessen som föräldern var i. Generellt fick få föräldrar stöd från distriktssköterskan 

även om det hade vart önskvärt. Samtidigt framkom att fäderna upplevde att de fick bra stöd 

från distriktssköterskan och att hon var den viktigaste stödpersonen. Majoriteten av 

föräldrarna önskade att distriktssköterskan kontaktade dem när de kommit hem från sjukhuset.  

 

Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studie framkom att majoriteten av föräldrarna tyckte att ambulanspersonalen 

agerade finkänsligt (Dent et al. 1996, Nordby & Nøhr 2008). Knapp och Mulligan-Smith 

(2005) menar att den inledande vården som ges till sörjande föräldrar kan ha en långsiktig 

inverkan på deras sorgearbete. Detta påpekar även LeBrocq et al. (2003) som hävdar att en 

ökad förståelse och kunskap för föräldrarnas sorg i det akuta skedet kan leda till ett minskat 

lidande. Vidare menar han att sorgearbetet för föräldrarna blir lättare om bemötandet och 

omvårdnaden har varit bra redan från början.  Det som är viktigt att tänka på, anser författaren 
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till denna studie, är att de flesta föräldrarna är mycket chockade i det akuta skedet och har 

svårt att ta in och uppfatta vad som händer. Detta tydliggörs i Nordby och Nøhr (2008) studie 

där en far säger att han stod och pratade med ambulanspersonalen men han har inget minne av 

vad som sagts. Fadern menar att det viktiga inte är vad som sägs utan det som är 

betydelsefullt är att de finns där och uppmärksammar dem. De är de ”små sakerna” som kan 

betyda mest. Cullberg (2006) skriver att minnesluckor är vanligt förekommande under 

chockfasen och att föräldrarna då inte kan ta in den information som ges. Med vetskap om 

detta blir det förståeligt att det kan vara svårt för föräldrarna att ta emot eller be om hjälp, 

även om de erbjuds detta, under chockfasen.   

 

Resultatet i föreliggande studie visade att stödet från sjukhuspersonalen generellt upplevdes 

som bra men att vissa känslor och upplevelser blev oidentifierade (Laakso & Paunonen-

Ilmonen, 2001).  Lawrence (2010) menar att plötslig spädbarnsdöd är en av de mest 

stressande händelser som personalen på sjukhuset kan uppleva. Vidare hävdar han att 

personalen ofta saknar utbildning inom området även om de själva efterfrågar det. McClain 

och Mandells (1994) studie visar att om vårdpersonal får ökad förståelse och kunskap vågar 

de i större utsträckning bemöta och stödja sörjande föräldrar. Dyregrov et al. (2003) påpekar 

vikten av att det emotionella stödet som ges är kontinuerligt och ges av kompetent personal. 

Lawrence (2010) hävdar att riktlinjer kan förbättra vårdpersonalens bemötande och stöd till 

föräldrar som förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Ett annat förslag, anser författaren till 

denna studie, är att införa krisgrupp bestående av personal med utbildning och erfarenhet av 

att möta människor i kris. Dessa bör automatiskt kontaktas när barnet anländer till sjukhuset 

så att vårdpersonalen kan koncentrera sig på barnet och krisgruppen ta hand om de sörjande 

föräldrarna. Det är även viktigt att inte glömma andra familjemedlemmar i krisförloppet. 

Cullberg (2006) menar att skuldkänslor lätt kan uppkomma i krisens förlopp. Vid olycksfall i 

hemmet kan det vara lätt att som förälder ta på sig skuld för det inträffade.  En fråga som 

föräldrarna ofta upprepar är; ”varför just jag”.  Detta visar även en studie av Richie och 

Dawson (1996) där föräldrar upplevde en känsla av orättvis behandling, en varför just jag 

känsla. Det är då viktigt att som vårdpersonal försöka minimera dessa känslor av skuld och att 

hela tiden upprepa att det inte är föräldrarnas fel.  

 

Denna studies resultat visade att få föräldrar fick något uppföljande samtal från 

akutmottagningen även om det var önskvärt (Ahrens et al. 1997., Dent et al. 1996). Dyregrov 
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et al. (2003) och Cullberg (2006) menar att chockfasen gör att föräldrarna kan få 

minnesluckor av vad som sagts och gjorts och att det skulle underlätta för föräldrarna om de 

gavs upprepad information under hela krisförloppet. Av bland annat denna anledning kan det 

vara av stor vikt att föräldrarna får ett uppföljande samtal anser författaren till denna studie.  

 

Resultatet i denna studie visade att mödrarna fick något mer stöd än fäderna (Thuen et al. 

1997). Detta styrks av studier gjord av Motigny et al. (1999) och Krueger (2006). En studie 

av Dyregrov och Dyregrov (1999) visade att det finns stora skillnader i sorgeprocessen mellan 

könen. I studierna gjorda av Moriarty et al (1996) samt i Dyregrov och Dyregrov (1999) 

framkom att mammorna hade mer tvångsmässiga tankar, mer kroppsliga symtom, de var mer 

känsliga, mer depressionsbenägna och hade mer oro och ångest än papporna. En studie av 

Schwab et al. (1996) visar även att mammor oftare tänker på det döda barnet och uttryckte en 

mer intensiv sorg. Detta är viktigt att föräldrarna får veta för att de ska få ökad förståelse för 

varandras sorgeprocess. Krueger (2006) menar att vårdpersonalen måste förstå föräldrarnas 

skillnader i att sörja samt ge ett individuellt anpassat stöd. Vidare menar han att riktlinjer kan 

hjälpa vårdpersonal att ge ett mer empatiskt och anpassat stöd. Cullberg (2006) skriver att det 

är under reaktionsfasen som den efterlevande kan börja ta in det inträffade och att psyket då 

utsätts för stor påfrestning. Han menar att människor som söker hjälp under detta skede ofta 

anger symtom som hög ångestnivå, depression, psykosomatiska besvär eller suicidtankar. 

Kock-Redfors (2002) påpekar att många sörjande föräldrar även känner ilska och att den ofta 

vara riktad mot vårdpersonal. Personal kan ibland få ta emot elaka kommenterar och kan då 

känna att de gjort något fel. Det är därför viktigt att vårdpersonal är säkra i sin roll och inte tar 

åt sig personligt av den ilska som föräldrarna uttrycker. Om personalen inte har utbildning att 

stödja sörjande föräldrar kan det vara svårt för dem att förstå den ilska som föräldrarna 

uttrycker. Detta gäller även personal som är nyutbildade eller inte har erfarenhet av att möta 

sörjande föräldrar.   

 

Knapp och Mulligan-Smith (2005) tar upp vikten av att erbjuda kontakt med präst. I studier 

av Richie och Dawsons (1996) och Oliver et al. (2001) framkom att föräldrarna ansåg att det 

andliga och religiösa stödet hade varit betydelsefullt. Vissa föräldrar ansåg även att prästen 

hade varit deras största stöd under sorgeprocessen. Oliver et al. (2001) studie påvisar även att 

vid en förlust av ett barn kunde föräldrarnas tro och värderingar förändras. Vissa föräldrar 

bytte religion, andra slutade tro medan en del började tro. Vårdpersonal måste vara lyhörd för 
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föräldrarnas andliga och religiösa behov. Det är av stor vikt att vårdpersonal vågar fråga 

föräldrarna om detta.   

 

Föreliggande studies resultat visar att stödet från släkt, vänner och bekanta kunde antingen 

underlätta eller försvåra sorgearbetet beroende på om stödet upplevdes som positivt eller 

negativt (Laakso & Paunonen-Ilmonen 2002). Montigny et al. (1999) visar att förlusten av ett 

barn kan ändra föräldrarnas förhållande till personer i sitt sociala nätverk.  Släkt, vänner och 

bekanta kan ofta känna sig osäkra på hur de ska bemöta föräldrarnas sorg vilket leder till 

negativt stöd såsom t.ex. undvikande av att prata om det döda barnet samt förmildrande av 

händelsen. Om omgivningen tar avstånd från familjen finns risken att den skuld och skam 

som föräldrarna kan känna förstärks. Vidare visade studien att vissa närstående tenderade att 

närvara de första dagarna, men sedan förväntade de sig att saker och ting skulle återgå till det 

”normala”. En studie av Dyregrov et al. (2003) visar att många sörjande föräldrar får sociala 

svårigheter. Detta kan handla om problem med sin sociala identitet, problem med sociala 

relationer samt problem med sociala interaktioner i familjen, på arbetet och bland vänner. 

Vidare påpekar Dyregrov et al. (2003) dock att man ska vara uppmärksam på att det sociala 

nätverket kan vara otillräckligt eller skadligt för vissa föräldrar.  Alla föräldrar har inte ett 

fungerande social nätverk och många sörjande föräldrar drar sig ifrån deras sociala nätverk 

och isolerar sig. I en annan studie av Dyregrov och Dyregrov (1999) hävdar de att majoriteten 

av föräldrarna behöver både professionellt och socialt stöd för att kunna hantera förlusten.  

 

Resultat i denna studie visade att det framförallt var mödrar som var villiga att gå med i 

stödgrupper samt att upplevelsen av hjälp från stödgrupper berodde på vilken fas i 

sorgeprocessen som föräldern var i (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002). Studien av Richie 

och Dawson (1996) visade även den att mammorna var överrepresenterade i stödgrupper. En 

orsak till detta kan vara att mammor har lättare för att öppet prata om sina känslor medan 

papporna hellre håller känslorna inom sig. Cullberg (2006) menar att föräldrarna inte är redo 

att ta in och bearbeta det som hänt i chockfasen och därför inte har någon nytta av att delta i 

stödgrupper i krisförloppet. Han hävdar att bästa tidpunkten att medverka i stödgrupp är i 

reaktionsfasen då chocken har släppt och man är mer öppen för att försöka hitta en mening 

med händelsen.  
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Föreliggande studies resultat visade att få föräldrar fick stöd från distriktssköterskan även om 

det hade vart önskvärt (Dent et al. 1996). Samtidigt framkom att fäderna upplevde att de fick 

bra stöd från distriktssköterskan och att hon var den viktigaste stödpersonen (Aho et al. 2009). 

Majoriteten av föräldrarna önskade att distriktssköterskan kontaktade dem när de kommit hem 

från sjukhuset (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002).  I Gävleborgs läns riktlinjer för krisstöd 

står det att BVC-sköterskan ska informeras av ansvarig läkare när ett barn dör i plötslig 

spädbarnsdöd (Landstinget Gävleborg, 2009). Distriktssköterskan kan vara en av de viktigaste 

stödpersonerna för föräldrar i sorg. Det är viktigt att tänka på, anser författaren till denna 

studie, att vissa föräldrar inte kommer vidare i sorgehanteringen och dessa föräldrar kan 

uppmärksammas genom att distriktssköterskan har kontakt med föräldrarna efter att de 

kommit hem från sjukhuset. I kompetensbeskrivning för distriktssköterskor står det att 

distriktssköterskan ska ”främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra 

lidande” samt ”stödja patienten med nedsatt hälsa i dennes dagliga liv med respekt för 

individens val och livsvärld” (Distriktssköterskeföreningen, 2008). När distriktssköterskan 

känner att hennes kompetens inte räcker till måste han/hon hjälpa föräldrarna att få kontakt 

med t ex kurator, psykolog eller liknande.  

 

Kvalitén på de i studien ingående artiklars urvalsmetod var generellt otydligt beskrivna. 

Svagheterna i urvalsmetoderna var att majoriteten inte hade beskrivit exklusionskriterier samt 

att de flesta studierna hade få deltagare som också kunde innebära låg svarsfrekvens. 

Styrkorna i urvalsmetoden var att alla studier hade beskrivit inklusionskriterierna, många hade 

beskrivit hur deltagarna rekryterats samt diskuterat och förklarat anledningen till det låga 

antalet deltagare eller den låga svarsfrekvensen.  

Hur deltagarna har rekryterats kan ha påverkat resultatet. I en studie hade deltagarna 

rekryterats på sjukhuset direkt efter dödsfallet. Det är anmärkningsvärt eftersom föräldrarna 

då är i en chock och ofta inte kan tänka rationellt. I fyra av studierna hade deltagarna hittats 

via föreningar för PSD och därmed gjordes ett ändamålsurval/strategiskt urval. I de resterande 

studierna gjordes ett slumpmässigt urval genom att rekrytera deltagare via t.ex. sjukhus, 

läkare, annonser samt internetsidor för sörjande föräldrar. Detta innebar att även andra 

dödsorsaker inkluderades. Få artiklar beskriver hur lång tid som har gått mellan dödsfallet och 

studien. Detta är av stor vikt att veta eftersom det kan påverka resultatet. En brist är att enbart 

två artiklar tar upp skillnader mellan deltagare samt interventions- och kontrollgrupp.  
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Metoddiskussion 

 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar ansågs litteraturstudie vara lämpligast. Det 

är viktigt att sammanställa aktuell forskning för att ta del av den kunskap som framkommer i 

olika studier. De valda artiklarna som ingår i studien beskriver föräldrars upplevelse av stöd 

generellt och av distriktssköterskan specifikt, efter att ha förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd, vilket var studiens syfte. För att få fram relevanta sökord gjordes sökning av 

termer i MeSH via Karolinska institutet. Sökningarna av artiklar gjordes i databaserna 

Medline (via pubmed) och Cinahl. Sökningar i databaserna resulterade i ett stort antal artiklar 

men flertalet svarade inte mot denna studies syfte och frågeställningar. Många artiklar var av 

medicinsk karaktär, handlade om förebyggande åtgärder samt om plötslig spädbarnsdöd som 

sker perinatalt. Författaren hade först valt att de inkluderade artiklarna inte skulle vara äldre 

än 10 år men vid sökning av artiklar med den tidsramen kunde endast ett fåtal artiklar hittas. 

Författaren fann att de flesta studier gällande detta ämne är gjorda på 80- och 90-talet. Detta 

tror författaren kan förklaras med att antalet dödsfall i plötslig spädbarnsdöd var betydligt 

högre före implementeringen av de förebyggande råden år 1992. Författaren fick därför utöka 

sökningen och söka på artiklar från år 1990 och framåt. De flesta artiklar som är inkluderade i 

studien är gjorda på 90-talet men eftersom ingen drastisk förändring skett gällande antalet 

dödsfall i plötslig spädbarnsdöd sedan de förebyggande råden implementerades anser 

författaren att resultatet är trovärdigt. I studien ingår både kvalitativa och kvantitativa studier 

eftersom sökningen av artiklar var mer komplicerad än vad som antagits vid den inledande 

litteratursökningen. Författaren fann få kvalitativa studier inom detta ämne vilket troligtvis 

beror på att det är svårt att göra kvalitativa studier på ett sådant känsligt ämne. Detta kan även 

spegla de i studien ingående artiklarna där flertalet studier har få deltagare. Flera kvalitativa 

artiklar hade vart önskvärt eftersom det förmodligen hade givit en mer varierad beskrivning 

av föräldrars upplevelse. Sökningen i databaserna inriktades på fulltextartiklar som skulle 

vara skrivna på svenska eller engelska. Detta blev både en begränsning och en svaghet i 

sökningarna. Många bra och intressanta artiklar kan ha missats som följd av begränsningen i 

sökningarna. Slutligen blev det tio inkluderade artiklar i studien. De använda artiklarna 

innehöll även andra orsaker till dödsfall än plötslig spädbarnsdöd samt övriga 

familjemedlemmars upplevelser men författaren har endast fokuserat på plötslig 

spädbarnsdöd samt föräldrars upplevelser. En styrka i studien var att författaren fann studier 

som specifikt riktade sig till mammors upplevelser respektive pappors upplevelser.  
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Författaren har ingen observationsstudie inkluderad i denna studie men har använt Stroup et 

al. (2008) MOOSE statement som grund. Författaren gjorde en blandad forskningssyntes 

eftersom både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien. Artiklarna hade ett 

gemensamt forskningsområde och enligt Sandelowski et al. (2006) kan blandad 

forskningssyntes öka både betydelsen och nyttan för utövandet. Artiklarna hade en geografisk 

spridning där två artiklar är från USA, en från Storbritannien, en från Irland, fyra från Finland 

och två från Norge. Detta stärker studiens generaliserbarhet samt trovärdighet.   

 

Allmändiskussion 

Föreliggande studie visar att föräldrarna generellt upplevde stödet i det akuta skedet och på 

sjukhuset som bra. Ofta kämpar vårdpersonal med tidbrist och underbemanningen men det är 

inte alltid de tidskrävande insatserna som föräldrarna behöver. Små gester som en blinkning 

eller klapp på axeln upplevs ofta som mycket betydelsefullt.  

Studien visade att det är viktigt att tänka ur ett genusperspektiv. Föräldrarna sörjer på olika 

sätt och stödet behöver därför anpassas individuellt. Idag har genusperspektivet blivit alltmer 

utbrett i samhället men fortfarande behöver vårdpersonal kunskap i skillnader gällande 

mammor och pappors sorgemönster samt individuella behov av stöd. Eftersom det sker så få 

fall av plötslig spädbarnsdöd i Sverige finns det en risk att vårdpersonal känner sig osäkra i 

situationen när den väl uppstår. Riktlinjer för omhändertagandet av föräldrar kan då underlätta 

för vårdpersonalen. Genom att ge personalen fortlöpande utbildning och kunskap i att möta 

människor i kris kan det minimera risken för att de ska känner sig osäkra i krissituationen.  

 

Av studien framkom att det sociala nätverket både kan underlätta och försvåra sorgearbetet. 

Det viktigaste för föräldrarna är att ha någon som är villig att lyssnar på deras berättelse om 

och om igen. Släkt, vänner och bekanta vet ibland inte hur de ska bemöta sörjande föräldrar 

men oftast räcker det med att finnas till samt att inte ta avstånd eller förminska den sorg som 

föräldrarna upplever. Som vårdpersonal är det viktigt att vara öppen för att även informera 

och ta med närstående i händelsen om föräldrarna så önskar.   

 

Föreliggande studie visar att en majoritet av föräldrarna uppskattade när distriktssköterskan 

kontaktade dem, trots detta var det få som fick något samtal och/eller besök. En svårighet för 
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distriktssköterskan är att få reda på dödsfallet då rutinerna för informationsöverföringen 

ibland brister. Genom ett gemensamt journalsystem skulle detta kunna undvikas.  

Även distriktssköterskorna är troligtvis osäkra på hur de ska förhålla sig till den händelse som 

skett och ofta undervärderar de sin insats. Personalen i primärvården skulle också behöva ha 

utbildning och riktlinjer för omhändertagandet av föräldrar som förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd.   

Föreliggande studie kan leda till ökad förståelse och kunskap gällande föräldrars upplevelse 

av stöd efter att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Genom ökad förståelse och 

kunskap kan föräldrar som förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd få ett bättre stöd samt 

vägledning i sorgearbetet. Studien skulle kunna användas som underlag i diskussioner kring 

utformning av riktlinjer för stöd till föräldrar som förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd.  

 

Författaren har funnit få studier gällande föräldrars upplevelse av stöd efter att ha förlorat ett 

barn i plötslig spädbarnsdöd och de få som är gjorda är framför allt från 80- och 90-talet.  

Därför anser författaren att det skulle vara intressant att göra en empirisk studie om föräldrars 

upplevelse av stöd efter att ha förlorat ett barn i plötslig spädbarnsdöd. Förslagsvis vore det 

lämpligt att göra en enkät studie eftersom det visat sig vara svårt att få tag på deltagare till 

intervju studier. Det skulle även vara intressant att intervjua distriktssköterskor om deras 

erfarenheter och upplevelser av stöd till föräldrar som förlorat ett barn i plötslig 

spädbarnsdöd.  

 

Slutsats 

 

En övervägande del av föräldrarna får någon form av stöd efter att ha förlorat ett barn i 

plötslig spädbarnsdöd. Mer utbildning för vårdpersonal önskas för att de bättre ska kunna 

stödja sörjande föräldrar.  
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Bilaga 1. Artikelöversikt.  

 
Författare,  

land och publ. 

år 

Titel Syfte Design Datainsamlings

-metod 
U: Urval 

I: Inklusions-

kriterier 

E: Exklusions-

kriterier 
 

Analys Resultat Trovärdighet 

Aho A-L. 
Finland, 2009.  
 

Fathers  ́
experience of 
social support 
after the death of 
a child. 

Att beskriva 
pappors sociala 
nätverk och 
deras upplevelse 
av stöd efter 
förlusten av ett 

barn. 

Beskrivande. Frågeformulär 
med öppna 
frågor samt 
intervjuer. 

U: 8 pappor som 
rekryterats via ett 
stängt internetforum 
för sörjande 
föräldrar 
(ändamålsurval/strat

egiskt urval). 
I: Sörjande fäder 
som förlorat ett barn 
under 3 år. 

E: - 
 

Kvalitativ 
innehålls-
analys. 

I stödet ingår antingen 
makan och/ eller andra 
personer. Stöd från 
vänner upplevdes både 
som positivt och 
negativt medan stödet 

från vårdpersonal var 
viktigt men kritiserades. 
Bättre stöd efter att ha 
lämnat sjukhuset 
önskades. 

Framkommer ej 
om tillstånd från 
etisk kommitté 
inhämtats. 
Forskningsetiska 
principer tas upp.  

 

Urvalsmetod: 
Det låga antalet 
deltagare 
diskuteras. 

Aho A-L et al. 

Finland, 2011. 

Evaluating a 

bereavement 
follow-up 
intervention for 
grieving fathers 
and their 
experiences of 
support after the 
death of a child. 

Att utvärdera 

effektiviteten av 
ett intervention 
program för 
sörjande pappor 
samt beskriva 
deras 
upplevelser.   

 Interventions-

studie. 

Tre skalor har 

använts; the 
hogan grief 
reactions 
checklist, en 
skala för att 
mäta graden av 
socialt stöd, en 
skala för att 

mäta pappornas 
upplevelse av 
interventions-
programmet. 

U: Papporna blev 

tillfrågade att delta i 
studien direkt på 
sjukhuset efter 
dödsfallet. Papporna 
blev slumpmässigt 
randomiserade 
antingen till 
interventions–eller 

kontroll-grupp. 
Interventionsgrupp 
n= 62.  
Kontrollgrupp n= 
41.  
I: Sörjande färder 
som förlorat ett barn 
under 3 år. Fäderna 
skulle vara 

finsktalande.  

E: -  

Statistisk 

analys, Chi-
square test, t-
test, mann-
whitney test, 
kruskall-
wallis test. 

Papporna i 

interventionsgruppen 
rapporterade mest stöd 
från både vårdpersonal 
och vänner. Stödet 
uppfattades som hjälp 
att ta sig igenom sorgen 
och fäderna betygsatte 
hjälpen som positiv. 

Tillstånd från etisk 

kommitté har 
inhämtats samt 
tillstånd från 
sjukhusen där 
fäderna rekryterats. 
Tillstånd att 
använda skalorna 
har inhämtats. 

Forskningsetiska 
principer tas upp.  
Skalornas validitet 
och reliabilitet 
diskuteras.  
 

Urvalsmetod: 
Diskussion kring 
om olikheter i 

grupperna påverkar 
resultatet. Det låga 
antalet deltagare 
diskuteras.  



 

 

 

 

Ahrens W et al.  

USA, 1997.  
 
 

Pediatric death: 

managing the 
aftermath in the 
emergency 
department. 

Att få fram 

information som 
kan ge konkreta 
åtgärder som 
kan underlätta 
för sörjande 
föräldrars 
återhämtning. 

Beskrivande. Enkät med 

flervalsfrågor. 

U: 37 familjer som 

förlorat sitt barn i 
plötslig 
spädbarnsdöd 
hittades genom 
Illinois föreningen 
för plötslig 
spädbarnsdöd 
(ändamålsurval/strat

egiskt urval). 
I: Familjer som 
förlorat ett barn i 
plötslig 
spädbarnsdöd på en 
akutmottagning.  
E: Barn med redan 
existerande känd 

livshotande 
sjukdom.  
 
 

Retrospektiv 

analys.  

De flesta föräldrar 

kände att ett 
uppföljande 
telefonsamtal hade vart 
hjälpande, men bara en 
minoritet av dem hade 
fått ett sådant. 
 

Tillstånd från 

SIDS-styrelsen har 
inhämtats. 
Framkommer ej 
om tillstånd från 
etisk kommitté har 
inhämtats. 
Trovärdighetsaspek
ter diskuteras. 

Etiska principer 
samt studiens 
begränsningar tas 
upp.  Studien kan 
inte generaliseras 
till andra dödsfall 
av barn på en 
akutmottagning. 

 

Urvalsmetod:  
Antalet deltagare är 
få vilket diskuteras. 
Det tas upp att 
skillnader mellan 
deltagarna kan 
påverka resultatet.  

Dent A et al. 
Storbritannien, 
1996. 
 

A study of 
bereavement care 
after a sudden and 
unexpected death. 

Att undersöka 
sörjande 
föräldrars 
uppfattning av 
vården efter 
plötslig och 
oväntad död av 
deras barn och 

den vård som 
gavs eller skulle 
kunna erbjudas 
av myndigheter 
och frivilliga 
organisationer.  
 

Beskrivande. Enkäter med 
öppna frågor.  
 

U: 54 familjer vars 
barn dött plötslig & 
oväntad fanns via 
läkare (slump- 
mässigt urval). 
I: Barn som dött 
plötsligt och oväntat 
i en olycka eller 

sjukdom, ålder från 
1 vecka till 12 år.  
E: Familjer vars 
barn blivit mördade 
eller tagit 
självmord, barn som 
hade en känd 
livshotande 

sjukdom samt 
familjer som flyttat. 

Retrospektiv 
analys. 

Vården uppfattades som 
bra även om familjerna 
önskade större valfrihet 
i t.ex. att själva tvätta 
sitt barn eller att följa 
sitt barn till bårhuset. 
Många föräldrar 
lämnade sina känslor 

isolerade. 

Tillstånd från 
etiska kommittéer 
är inhämtats samt 
godkännande från 
läkare. Studien 
bekräftar tidigare 
resultat av studier. 
 

Urvalsmetod: 
Det låga antalet 
deltagare 
diskuteras.  



 

 

 

 

Gudmundsdottir 

M et al.  
USA, 2006. 
 

Building a new 

world: habits and 
practices of 
healing following 
the death of a 
child. 

Att beskriva och 

undersöka vanor 
och rutiner som 
utvecklats av 
familjer som 
sörjer en 
plötslig och 
oväntad förlust 
av sitt barn. 

Beskrivande. Intervjuer. U: 15 familje-

medlemmar från 7 
familjer som 
rekryterades från 
stödgrupper, 
sjuksköterskor och 
annonser 
(slumpmässigt 
urval). 

I: Familjer som 
förlorat ett barn 
hastigt och oväntat.  

E: - 
 

Fenomenologi

sk analys. 

Djupet av sin förlust 

erkändes ofta inte och 
vanligen kände de sig 
ensam, utan stöd och 
övergiven. På grund av 
detta ville familjerna 
utföra rutiner och 
ritualer ensam eller 
inom familjen. Rutiner 

och ritualer var för 
familjerna ett sett att 
minnas deras barn 
samtidigt som det gav 
dem stöd. 

Framkommer ej 

om tillstånd från 
etisk kommitté 
inhämtats. 
Trovärdighetsaspek
ter diskuteras inte.  
Studien bekräftar 
tidigare resultat av 
studier. 

 

Urvalsmetod:  
Från början skulle 
alla familje-
medlemmar (även 
syskon) få vara 
med i studien men i 
slutändan blev 

endast mammor 
och pappor med i 
studien.  

Laakso H. 
Finland, 2001. 

Mothers ‘grief 
following the 
death of a child 

Syfte 1: 
Att analysera 
mammors sorg 
och 
bemästrandestra

tegier efter 
förlusten av ett 
barn. Syfte 2: 
Att förstå 
moderns sorg 
för att kunna 
hjälpa och stötta 
henne. Syfte 3: 

Analysera 
manifestationer 
av moderns sorg 
och upplevelser 
för att utveckla 
en modell för att 
förbättra stödet 
för mödrar. 

 
 

Beskrivande. Semi-
strukturerade 
intervjuer.  
 

U: 91 mammor 
svarade på 
enkäterna och 50 
mammor 
intervjuades 

(slumpmässigt 
urval). 
I: Mammor som 
förlorat ett barn 
under 7 år. Ett år 
ska ha gått sedan 
barnet avlidit.  

E: - 

 

Kvalitativ 
innehållsanaly
s. 

Vårdpersonal hade 
kompetens att stödja 
sörjande mödrar men 
många känslor och 
upplevelser av sorg blev 

oidentifierade av 
personalen. Personalens 
förmåga att uppfylla 
mödrarnas individuella 
behov var otillräckliga. 
Informationen de fick 
uppfattades som 
tillräcklig eller stötande. 

Godkännande från 
etisk kommitté har 
inhämtats.  
Forskningsetiska 
principer tas upp. 

Reliabiliteten 
diskuteras 
ingående.  
 
Urvalsmetod: - 



 

 

 

 

Laakso H. 

Finland, 2002. 
 

Mothers 

experience of 
social support 
following the 
death of a child. 

Att analysera 

mammors sorg 
och 
bemästrandestra
tegier efter 
förlusten av ett 
barn samt 
beskriva deras 
upplevelse av 

stöd.  
 

Beskrivande. Semi-

strukturerade 
intervjuer samt 
enkäter 
baserade på 
Hogan Grief 
reaction 
checklist och 
öppna frågor.  

 

U: 91 mammor 

svarade på 
enkäterna och 50 
mammor 
intervjuades 
(slumpmässigt 
urval). 
I: Mammor som 
förlorat ett barn 

under 7 år. Ett år 
ska ha gått sedan 
barnet avlidit. 

E: - 
 
 

Tvåvägs 

analys, 
Wilcoxon-
test, cross-
tabulation och 
innehållsanaly
s. Intervjuerna 
analyserades 
med kvalitativ 

innehållsanaly
s. 

Studien redogör för hur 

mödrar 
upplevt socialt stöd och 
att 
stödet kunde visa sig på 
olika 
sätt. Partnern, tidigare 
barn, 
mor- och farföräldrar 

vänner 
samt kollegor bidrog till 
störst 
stöd. 
 

Godkännande från 

etisk kommitté har 
inhämtats. 
Forskningsetiska 
principer tas upp. 
Reliabiliteten 
diskuteras 
ingående.  
 

Urvalsmetod: - 
 

McDonell M et 

al. Irland, 1999. 

A national model 

of care service for 
professionals 
dealing with 
sudden infant 
death. 

Att utvärdera 

föräldrarnas 
erfarenheter av 
de olika 
personal-
grupperna 
inom hälso- och 
sjukvårds-
personal, polis, 
begravnings-

entreprenörer, 
personal inom 
folkhälsovården 
samt blandad 
personal och 
den servicen 
de erbjuder både 
före och efter 

implement-
eringen av en 
modell som 
personal-
grupperna 
har möjlighet att 
använda sig av, 
i sitt arbete med 

SIDS drabbade 
familjer. 

Interventions-

studie.  

Intervjuer 

baserade på ett 
semi-
strukturerat 
frågeformulär. 

U: Grupp 1: 100 

föräldrar som 
förlorat sitt barn i 
SIDS innan 
implementering 
av modellen. Grupp 
2: 31 familjer som 
förlorat sitt barn i 
SIDS 
efter 

implementeringen. 
Deltagarna 
rekryterades via 
SIDS-registret 
(ändamålsenligt/stra
tegiskt urval).  
I: Föräldrar som 
förlorat ett barn i 

plötslig 
spädbarnsdöd. 

E: - 
 

Komparativ 

dataanalys.  

Före införandes av 

SIDS modellen var det 
klart att medan vissa 
föräldrar hade upplevt 
ett bra stöd, var 
föräldrar i allmänhet 
missnöjda med den vård 
de fick. Efter införandet 
av modellen har det 
skett en tydlig 

förbättring inom vissa 
områden och i många 
fall har det visats att 
föräldrar fått bättre stöd.  
Över en tredjedel av 
föräldrarna var besvikna 
över hur få från 
primärvården, 

allmänläkare och 
distriktssköterskor, som 
besökte dem efter 
förlusten av sitt barn. 

Framkommer ej 

om tillstånd från 
etisk kommitté 
inhämtats. Inga 
trovärdighetsaspekt
er tas upp. Studien 
bekräftar tidigare 
resultat av studier. 
 

Urvalsmetod: - 



 

 

 

 

Nordby H et al.  

Norge, 2008. 

Communication 

and empathy in an 
emergency setting 
involving persons 
in crisis. 

Att förstå hur 

utmaningar 
relaterade till 
kommunikation, 
vård och empati 
har upplevts i 
samspelet 
mellan 
ambulansperson

al och föräldrar. 

Beskrivande. Semistrukturera

de intervjuer. 

U: 6 par föräldrar 

som förlorat sitt 
barn i plötslig 
spädbarnsdöd 
rekryterades via 
riksförbundet för 
oväntade dödsfall 
bland barn. 
Deltagarna valdes 

slumpmässigt 
randomiserat.  
I: Förlusten av ett 
barn i SIDS.  

E: - 
 

Kvalitativ 

innehållsanaly
s. 

Alla föräldrar uppgav 

en viss grad av dålig 
kommunikation från 
ambulanspersonalens 
sida. 
Ambulanspersonalen 
förklarade dåligt vad de 
gjorde med barnet och 
gav föräldrarna för lite 

uppmärksamhet. En sak 
som uppskattades var 
att föräldrarna fick vara 
med sitt döda barn i 
lugn och ro och klä på 
den efter att 
återupplivnings-
försöken avslutats. 

Framkommer ej 

om tillstånd från 
etisk kommitté 
inhämtats. 
Forskningsetiska 
principer tas upp. 
Inga 
trovärdighetsaspekt
er diskuteras. 

 

Urvalsmetod: 
Det låga antalet 
deltagare 
diskuteras.  

Thuen F. Norge, 
1997. 
 

Social support 
after the loss of an 
infant child: A 
long-term 
perspective 

Syfte 1: att 
utvärdera det 
instrumentella, 
känslomässiga 
och informativa 
stöd som 
mammor och 
pappor fått efter 

förlusten av ett 
spädbarn.  
Syfte 2: att 
utvärdera 
förhållandet 
mellan mammor 
och pappors 
grad av stöd.  

Syfte 3: att 
bedöma 
förhållandet 
mellan olika 
typer av stöd för 
sörjande 
föräldrar. 

Beskrivande. Frågeformulär.  U: 251 föräldrar 
som förlorat sitt 
barn i plötslig 
spädbarnsdöd 
rekryterades via 
olika SIDS-
organisationer 
(ändamålsenligt 

urval/strategiskt 
urval).  
I: Förlusten av ett 
barn i SIDS.  

E: - 
 

Korrelations-
analys. 
Enkäterna 
bedömdes 
utifrån skalor; 
symptom 
check list-90 
och 

bradburn´s 
affect-balance 
scale (a 
positive affect 
scale and a 
negative 
affect scale). 

Olika källor ger olika 
typ av stöd. Kvinnor 
fick mer fick mer 
emotionellt stöd från 
sina vänner än män. För 
att psykologiskt anpassa 
sig till händelsen var 
stödet från grannar och 

professionella viktigt. 

Framkommer ej 
om tillstånd från 
etisk kommitté 
inhämtats. Inga 
trovärdighetsaspekt
er tas upp. 
 

Urvalsmetod: 

Den låga 
svarsfrekvensen 
diskuteras.  

 
 


