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Abstract 

Vid palliativ vård bör, enligt WHO, organiserat stöd erbjudas närstående såväl under 
patientens sjukdomstid som efter dödsfallet. Syftet med föreliggande arbete var att 
kvantitativt mäta effekterna av deltagande alternativt icke deltagande i efterlevandegrupp. 
Efterlevande (n=84) till patienter som vårdats hemma med hjälp av en palliativ enhet fick 
svara på enkätfrågor av likert-typ som mäter sorg, nedstämdhet och depression. 
Mätningarna skedde vid två tillfällen, före start av efterlevandegrupp och 10 veckor senare. 
Svar lämnades av 75 personer vid första mättillfället och 61 vid det andra. Av dessa 
svaranden deltog 17 i efterlevandegrupp. Svaren behandlades kvantitativt med icke 
parametriska metoder och deskriptiva data i frekvenstabeller. Materialet var inte tillräckligt 
stort för att kunna göra statistiska jämförelser mellan dem som deltog i och dem som inte 
deltog i efterlevandegrupper. Slutsatser: De flesta deltagare i studien uppvisade svår sorg 
vid båda mättillfällena. En fjärdedel visade på besvär med nedstämdhet och depression och 
av dessa deltog sex procent i efterlevandegrupp. Faktorer som kunde påverka deltagande i 
efterlevandegrupp var kön och geografiskt avstånd till sammankomsterna. Deltagande i 
efterlevandegrupp visade ingen mätbar effekt för sorgebearbetning. 
 
In palliative care, organized support should be offered to family care givers during the 
disease and during bereavement according to the WHO. The aim of the study was to 
quantitatively measure the effects of participating in or not participating in bereavement-
groups. The bereaved (n=84) to patients taken care of at home supported by a palliative unit 
were asked to answer questionnaires with likert-type, measuring mourning, anxiety and 
depression. The measures were done on two occasions, before the start of the bereavement-
group and ten weeks later. On the first occasion 75 of the bereaved responded and 61 on the 
second occasion. In bereavement-groups participated 17 of the respondents. The data was 
analyzed with non-parametric tests and descriptive statistics. The analysis indicated that the 
material was not big enough to make statistic comparisons between participants and non 
participants in bereavement-groups.  
Conclusions: Most of the participants in the study showed signs of severe grief on both 
occasions. One fourth showed signs of high levels of both anxiety and depression and six 
percent of these participated in bereavement-groups. Factors affecting those participating in 
bereavement-groups were their gender and geographical distance to the meetings. 
Participating in bereavement-groups had no measurable effects on bereavement.

 

Nyckelord: Enkätstudie, HADS, närstående, palliativ vård, stöd, TRIG 
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Bakgrund 

Sorg, nedstämdhet och depression 
Det är svårt att förlora en närstående och oavsett vad som orsakat dödsfallet, en traumatisk 
olycka eller en lång, utdragen sjukdomsprogress, så drabbas de efterlevande av sorg. Alla 
människor sörjer olika, somliga klarar sig själva, andra har behov av stöd efteråt (Lindemann, 
1944; Parkes, 1998a).  I engelsk litteratur görs skillnad på grief och mourning men i svensk 
översättning betyder båda orden sorg. Goldstein, Alter och Axelrod (1996) definierar orden enligt 
följande: 

Grief is an intense emotional response to the loss. Mourning is an adaption to the 

loss (p. 233)  

Sorg är en komplicerad och individuell upplevelse och kan delas in i olika former. 
Normal sorg kan enligt Lindemann (1944) beskrivas utifrån sex typiska kännetecken: 

1. Somatiskt eller kroppsligt obehag av något slag. 
2. Upptagenhet av minnesbilden av den döde. 
3. Skuldkänslor mot den döde eller för omständigheterna kring dödsfallet. 
4. Fientliga reaktioner. 
5. Oförmåga att fungera på samma sätt som före förlusten. 
6. Utveckla drag som påminner om den döde i sitt eget beteende. 

 
Den akuta reaktionen vid sorg innebär i regel initialt en chockperiod. Det kan liknas vid en 
stel drömtillvaro som skyddar den sörjande från intryck från omvärlden och kan vara allt från 
minuter till dagar. Chocktillvaron kan övergå i en känsla av intensiv sorg som ofta 
manifesterar sig som bokstavlig ”hjärtesorg” eller som ”en kniv i magen”. Dessa känslor kan 
komma helt utan förvarning eller som påminnelser vid otaliga händelser. I regel bleknar dessa 
känslor med tiden men det kan ta månader upp till år (Shuchter & Zisook, 1987). De 
somatiska känslor som kan uppträda är svårigheter att andas naturligt, tomhetskänsla i magen 
och en känsla av muskelsvaghet (Lindemann, 1944). 
Många drabbade personer går igenom en period med mycken ilska som kan rikta sig mot den 
döde för att han/hon lämnat henne/honom eller för att den döde levt på ett sätt som varit 
ohälsosamt. Ilskan kan också rikta sig mot personal inom hälso- och sjukvården som inte 
kunde hjälpa den som dog. Lika vanligt bland närstående är känslan av skuld för att det inte 
var de som dog i stället. Det kan relateras till känslan av att inte ha gjort allt i sin makt för den 
som dog eller i senare skede känslan av att ha blivit bedragen. När människor dör efter en 
lång tid av sjukdom och plågor med en gradvis försämring kommer döden som en befrielse, 
både för den döde och de efterlevande, men känslan av skuld kan smyga sig in i befrielsen 
(Shuchter & Zisook, 1987). 
Dold sorg uppstår när den efterlevande av någon anledning inte får leva ut sin sorg ordentligt. 
Det kan vara dödsfall av vänner, grannar, fosterföräldrar, arbetskamrater, frånskilda, ogifta 
eller homosexuella livskamrater. Sorgen anses som mindre viktig av omgivningen. Det kan 
också bero på känslor av skam eller generande reaktioner för att döden skett genom mord, 
självmord, AIDS, att den döde är rapporterad saknad eller led av drogmissbruk (Grimby & 
Johansson, 2005). 
Komplicerad sorg är sorg som inte löser sig med tiden. Reaktioner och symtom är starkare än 
vid normal sorg. Den efterlevande uppvisar stora anpassningsbesvär, särskilt depressiva 
reaktioner och ångest, missbruksproblem och/eller posttraumatiska stressyndrom. Somliga 
kan inte höra talas om den döde utan att reagera starkt. Ofta krävs någon form av behandling 
med gruppterapi eller enskild terapi. Den efterlevande kan också visa total avsaknad av sorg 
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eller en fördröjd reaktion. Lindemann (1944) beskriver det som att i stället för en överreaktion 
på sorgen kan den efterlevande ibland uppvisa en underreaktion. När sorgereaktionen sedan 
kommer kan den vara svår att förstå för omgivningen eftersom det ofta gått en tid sedan 
dödsfallet. 
Anteciperad sorg innebär att sorgearbetet påbörjas innan dödsfallet, den efterlevande tar ut 
sorgen i förskott (Worden, 2006). Parkes (1998a) menar att anteciperad sorg ökar intensiteten 
i bindningen till den döende och skapar en stark önskan hos den närstående att vara nära. 
 
Det finns en genusskillnad i sorgen. Kvinnor börjar ofta sörja redan vid mannens 
sjukdomsdebut medan männens sorg startar i och med kvinnans död. Ofta tar kvinnan på sig 
en vårdarroll under sjukdomstiden medan mannen skjuter vården och sorgen framför sig 
(Grimby & Johansson, 2005). 
 
Ungefär en tredjedel av dem som drabbas av stor sorg, såsom en nära närståendes död, får 
menlig inverkan på såväl fysisk som mental hälsa. Denna sorg ökar riskerna för de 
efterlevande att drabbas av till exempel psykosomatiska besvär, hjärtsjukdom eller att begå 
självmord. Ungefär en fjärdedel av de efterlevande besväras av nedstämdhet och depression 
under det första sorgeåret, därefter minskar risken till ungefär en sjättedel vid andra årets 
början för att plana ut ytterligare allt efter tidens gång (Parkes, 1998a). 
Nedstämdhet, ledsnad och förtvivlan är oftast en övergående och självläkande fas i sorgen 
men kan se ut som en depression. Ibland kan det vara svårt att dra gränser för vad som 
behöver läkarbehandlas. Nedstämdhet och depression som behöver behandling karakteriseras 
av djupa förstämningstillstånd, suicidförsök eller suicidtankar, ökad läkemedelskonsumtion, 
kraftig viktminskning, social isolering, svåra skuldkänslor och självförebråelser för dödsfallet 
(Grimby & Johansson, 2005). Klassiska symptom vid både sorg och depression är till 
exempel sömnsvårigheter, ätstörningar och stark nedstämdhet. Vid sorgereaktioner finns inte 
förlusten av självkänsla som vid depressioner då man kan betrakta sig själv som mindre värd. 
Symptom på depression i samband med närståendes dödsfall kan vara skuldkänslor för andra 
handlingar än de som företogs vid tiden för dödsfallet, tankar på att han/hon skulle vara bättre 
som död eller att han/hon borde ha dött tillsammans med den bortgångne. Andra tecken kan 
vara sjuklig upptagenhet vid känslan av värdelöshet, tydlig psykomotorisk retardation, 
förlängd eller markerad funktionsnedsättning och hallucinatoriska upplevelser (Worden, 
2002).  
 
Lindemann (1944) visar i sin studie att vissa människor är mer predisponerade för morbida 
sorgereaktioner än andra. Det är till exempel personer med tidigare anamnes på depressiva 
besvär och mödrar som mister sina unga barn. Intensiteten i relationen före döden spelar 
också roll, det behöver inte ha varit en hängiven relation, många gånger skapar en fientlig 
relation större depressiva besvär. 

Palliativ vård 
Palliativ vård innebär att det inte längre finns något hopp om bot och förhållningssättet i 
vården måste syfta till att förbättra livskvaliteten både för patienten och för de närstående. 
Problem som uppstår under livshotande sjukdom måste försöka lösas och lidande ska lindras 
genom tidig upptäckt, noggrann analys och behandling av fysiska, psykosociala och 
existentiella problem. Döendet ska betraktas som en normal process och skall varken 
påskyndas eller fördröjas (WHO 2002). 
 
Palliativ hemsjukvård innebär också rollförändringar inom familjen. Den sjuke klarar inte 
längre av sin roll i relationen. Identiteten byts ut från att vara något känt till att bli okänd för 
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omgivningen (Raunkiær, 2007). Det finns relationer, både mellan närstående och mellan 
närstående och döende, som förstörs under sjukdomstiden då terminalvård ges i hemmet 
vilket kan leda till ett svårare sorgearbete efter dödsfallet (Koop & Strang, 2003). För att 
vården ska fungera på ett optimalt sätt är det av största vikt att tydlig sjukdomsinformation 
givits till både den sjuke och den närstående. De får då en möjlighet att planera för den tid 
som den sjuke har kvar i livet (Benkel & Wijk, 2006). Närstående måste dygnet runt kunna 
hantera den fysiska och psykiska påfrestning det innebär att se sina nära tyna bort och dö. 
Många växer med denna uppgift och kan se på sig själva med stolthet för att de klarat av 
detta. Känslan av att ha fullbordat något delas med känslan av de svårigheter som uppstår vid 
terminalvård i hemmet (Koop & Strang, 2003; Melin-Johansson, Axelsson & Danielsson 
2007). 
Under senare hälften av 1900-talet dog de flesta människor i Sverige på akutsjukhus eller 
annan institution. Nu vårdas allt fler i hemmet vid livets slutskede (Socialstyrelsen 2006).  
De flesta människor svarar ”hemma” på frågan var de vill dö och de betonar att det allra 
viktigaste är valfriheten, att själva få välja var de ska dö, människovärdesprincipen skall 
betonas och vara en ledstjärna i både ord och handling. Från regeringshåll beslutades att 

alla patienter oavsett diagnos i livets slutskede skall tillförsäkras en palliativ vård 

på lika villkor över hela landet (SOU 2001:6, s. 3).  

Situationen kan se olika ut i världen. Vid en studie i Taiwan sågs att 74 % (n=46) av de 
tillfrågade patienterna skulle vilja dö hemma men endast 17 % gjorde det. Av de närstående i 
den studien ville endast 33 % (n=46) att patienten skulle få dö i hemmet. Detta trots att det i 
den Taiwanesiska kulturen betyder att dödsfall i hemmet gör att man kommer till en högre 
själavandringsnivå (Hsieh, Huang, Lai & Lin, 2007). I engelsk hospicevård betraktas den 
svårt sjuka patienten och familjen som en enhet, ”the unit of care”, familjemedlemmarna 
brukar betraktas som ”primary care givers”. Detta är inte lika självklart i Sverige, många 
gånger glöms familjemedlemmarnas vårdande roll bort fast man vet att den är oumbärlig och 
nödvändig (Fürst & Valdimarsdóttir, 2006). 

Efterlevandestöd 
Enligt riksdagens betänkande Döden angår oss alla (SOU 2001:6) bör de närstående erbjudas 
samtalsstöd både under den anhöriges sjukdomstid, vid dödsfallet och en tid efter detta. Den 
efterlevande ska inte lämnas ensam i sin sorg. Världshälsoorganisationen WHO (2002) menar 
också att organiserat stöd ska erbjudas familjen att hantera situationen såväl under patientens 
sjukdomsperiod som efter dödsfallet. Den palliativa vården bör fungera som ett team för att 
möta patientens och familjens behov för att i ett senare skede om det behövs, erbjuda 
stödjande och rådgivande samtal. 
 
Vid de flesta palliativa enheter ges efterlevandestöd i varierande former. Många gånger 
kontaktas de närstående per telefon först i samband med dödsfallet och sedan efter cirka en 
månad. Ibland inskränks kontakten till ett skickat kort. Vid uppenbar komplicerad sorg kan 
särskilt stöd erbjudas och den palliativa enheten kan förmedla andra insatser, till exempel 
gruppsamtal eller enskild samtalskontakt. Skolsköterska/kurator eller barn- och 
ungdomspsykiatri (BUP) kopplas in om de närstående är barn eller ungdom (Benkel & Wijk, 
2006; Socialstyrelsen, 2006).  
 
Efterlevandestöd fyller en stor funktion då många av de efterlevande blir ensamma efter 
dödsfallet. Den enda uppgift många av dem hade, var att ta hand om den sjukdomsdrabbade. 
Efter dödsfallet får de känslan av att inte ha någon viktig uppgift kvar vilket kan leda till 
känslor av ensamhet, nedstämdhet och värdelöshet (Bromberg & Higginson, 1996). 
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Stöd för efterlevande kan ses som en hälsofrämjande strategi då dessa är en grupp med hög 
risk för att drabbas av fysisk eller psykisk ohälsa. Sorgebearbetning för närstående, som 
vårdat de döende i hemmet, har visat sig ha positiva effekter. Genom att minska de negativa 
effekter sorgeprocessen innebär, erhålles en samhällsekonomisk vinst med minskade 
depressiva besvär och missbruk hos de efterlevande (Zivin & Christakis, 2007). Om de 
efterlevande är direkt involverade i vården ökar behovet av stöd. Risken för att drabbas av 
posttraumatisk stress är stor och måste betraktas med största allvar av vårdpersonalen 
(Holmberg 2007). 
 
Resultaten varierar från olika studier beroende på typ av efterlevandekontakt. Kissane, 
McKenzie, Bloch, Moskowitz, McKenzie och O’Neill (2006) menar att familjefokuserad 
sorgeterapi minskar plågor och skyddar mot komplicerad sorg i vissa fall. Hos efterlevande 
med fientlig eller butter attityd kan sorgearbete i efterlevandegrupp ha negativa konsekvenser. 
Detta kan istället öka risken för att utveckla komplicerad sorg och dessa måste ges 
möjligheten att få individuell terapi.  
Vid en studie i Nederländerna jämfördes kognitiv beteendeterapi med konventionella 
stödsamtal. Resultaten visar att vid komplicerad sorg kan kognitiv beteendeterapi ge bättre 
resultat för sorgebearbetning. Vid okomplicerad sorg ses däremot ingen skillnad (Boelen, de 
Keijser, van den Hout & van den Bout, 2007) 
 

Efterlevandegrupp  
Vid palliativa enheter finns inte alltid egen uppföljning efter dödsfallet utan Svenska kyrkans 
efterlevandegrupper utgör basen för efterkontakt (Socialstyrelsen, 2006). Dessa grupper som 
anordnas av Svenska kyrkans består av sex slutna sammankomster, med skriftlig inbjudan, 
där deltagarna berättar om sin sorg. Därefter har de sörjande möjlighet att komma till öppna 
månadsträffar så länge de önskar (B. Ljungberg, personlig kommunikation, 12 maj 2008). 
Efterlevandegruppen ska inte fungera som en krisgrupp utan där ges en möjlighet att få tala 
om sorgen och om den döde och samtidigt kunna förmedla en bild av den man sörjer. I 
gruppen är inte deltagarna åskådare utan deltar aktivt även om det kan vara svårt i början. I 
efterlevandegruppen är det tillåtet att älta sin sorg gång på gång. Det är bra om gruppen leds 
av både en man och en kvinna, det kan vara svårt att som ensam manlig sörjande inte ha en 
man att relatera till (Grimby 2002). 
 
Friedrichsen (2006) beskriver efterlevandestöd som bedrivs i en öppen grupp där deltagarna i 
gruppen har kommit olika långt i sin sorgebearbetning och gruppsammansättningen kan 
variera från gång till gång. En enkät- och intervjustudie gjordes för att se om gruppens arbete 
hade någon positiv effekt på komplicerad sorg och resultaten visar förbättringar i upplevelse 
av sorg. Gruppen är till nytta för deltagarna genom att de kan känna delaktighet i varandras 
sorg.  
Forskning har också visat att män och kvinnor vill ha ut olika saker av deltagande i 
efterlevandegrupp - kvinnor vill dela med sig av sina känslor medan män vill lära sig 
problemlösning (Stroebe & Shut, 1999).  
Det finns också efterlevandegrupper som kan pågå under flera år och där deltagarna kan 
komma och gå som de vill. De kan till exempel vara riktade enbart till föräldrar vars barn har 
dött. Det kan ge en möjlighet att slippa känna sig ensam och en chans att finna 
problemlösningar tillsammans (Holmberg 2007). 
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Etiska överväganden 
Denna studie omfattar människor i sorg som anses vara i en känslig fas i livet. Författarna har 
medvetet valt att avstå från att personligen kontakta deltagarna då en av författarna arbetar på 
den palliativa enheten där studien genomförts och kommer i sin yrkesutövning i kontakt med 
de efterlevande till patienterna som vårdas där. Författaren deltar dock inte som ledare i 
efterlevandegrupperna. Den andre av författarna har ingen relation till någon av deltagarna i 
studien. En forskningsetisk granskning har gjorts av Etisk kommitté vid Mittuniversitetet 
(Sammanträdesdatum 2007-09-27, §§ 12-19). Deltagarna har garanterats konfidentiell 
presentation av resultaten och informerats om att de kan avbryta deltagande i studien när som 
helst. 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka efterlevandes skattning av sorg, nedstämdhet och 
depression före och efter deltagande alternativt icke deltagande i efterlevandegrupp. 

Frågeställningar 
Hur skattas sorg, nedstämdhet och depression före/efter eventuellt deltagande/icke deltagande 
i efterlevandegrupp? 
Har deltagande i efterlevandegrupp haft effekt för bearbetning av sorg, nedstämdhet och 
depression? 
Finns bakgrundsfaktorer som påverkar deltagande i efterlevandegrupp? 

Definition 
I föreliggande arbete kommer termen närstående att användas om dem som finns kring den 
döende eller döda patienten. Med närstående avses den som står den sjuke närmast, såsom 
make/maka, sambo, barn men även vän eller granne. Med efterlevande avses närstående till 
avliden patient. 

Metod 
Studien har pågått under åtta månader med start hösten 2007 och genomförts kvantitativt med 
enkätformulär.  

Deltagare och procedur 
Palliativ hemsjukvård erbjuds av ett palliativt team vid ett sjukhus i mellersta norrland. Den 
sjuke ska vara i palliativt skede, vara informerad om sin obotliga diagnos, vilja vistas i 
hemmet och ha behov av täta vårdkontakter. Detta palliativa team arbetar på konsultbasis i 
nära samarbete med den kommunala hemsjukvården i länet. När en patient som är ansluten till 
den palliativa enheten dör, sparas uppgifter på närmast efterlevandes namn och adress. Tre till 
sex månader efter dödsfallet skickar den palliativa enheten en inbjudan till denne om 
deltagande i efterlevandegrupp som hålls på den palliativa enheten på sjukhuset.  
Urvalet till denna studie bestod av de personer som inbjöds till efterlevandegrupp. Den enda 
gemensamma nämnaren för inbjudan till deltagande i studien var att de haft stöd av den 
palliativa enheten före dödsfallet. Ingen personlig kontakt togs före inbjudan till studien av 
författarna däremot gavs information om enkätstudien i samband med inbjudan till 
efterlevandegruppen av gruppledarna. Två dagar efter detta skickades en skriftlig inbjudan om 
deltagande i studien. Inbjudan om deltagande i efterlevandegruppen tillika studien skickades 
inte till dem som geografiskt bodde utanför länet, då avståndet ansågs bli för långt. Inbjudan 
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skickades inte till dem som var dementa eller som inte behärskade svenska språket. 
Deltagarna måste kunna följa med i samtalen och vara orienterade i tid och rum. 
 
Inbjudan till deltagande i studien bestod av informationsbrev (bilaga 1-3), enkätformulär 
(bilaga 4-7) och frankerade svarskuvert för första mättillfället. Påminnelsebrev (bilaga 2), nya 
enkätformulär (bilaga 4-7) och frankerade svarskuvert skickades efter två veckor till dem som 
inte svarade på första utskicket av enkäterna. De som då inte svarade eller meddelade att de 
ville avstå från deltagande räknades som bortfall. Även de som valde att inte delta i 
efterlevandegrupp ombads besvara det andra mättillfället. Vid andra mättillfället skickades ett 
nytt informationsbrev (bilaga 3), nya enkätformulär (bilaga 4-7) och frankerade svarskuvert 
till alla som inte avsagt sig deltagande i studien. De som inte då svarade fick ett 
påminnelsebrev (bilaga 2), nya enkätformulär (bilaga 4-7) och frankerat svarskuvert efter två 
veckor. Studien omfattade inbjudna till fyra efterlevandegrupper med två mättillfällen per 
omgång, dels före efterlevandegrupp och dels tio veckor senare.  
Svarskuverten numrerades efter deltagarlista och enkäterna kunde prickas av allt eftersom, 
numreringen låg till grund för att skicka påminnelsebrev till dem som inte svarade på första 
utskicken. Svaren har fått behålla sitt identitetsnummer vid inmatning i SPSS 14.0 vid båda 
mättillfällena så att svaren har registrerats på samma person. Enkäten skickades ut till 84 
personer, 49 kvinnor och 35 män, under tiden september 2007 till april 2008. Den första 
omgången bestod av nio kvinnor och elva män, den andra av 16 kvinnor och sju män, den 
tredje av 15 kvinnor och sex män och den fjärde av nio kvinnor och elva män. 
 
Uppgifter om det totala antalet deltagare i efterlevandegrupperna lämnades av den ledare som 
höll i gruppen. I grupp ett deltog sex personer från start och fyra vid gruppens slut. I grupp två 
deltog åtta personer varav två tillhörde samma familj. Endast en av dessa ingick i 
enkätstudien. I grupp tre deltog fem personer från start och fyra vid gruppens slut. I grupp 
fyra var det endast tre personer som var intresserade av att delta i efterlevandegrupp så den 
omgången ställdes in. Dessa personer får inbjudan till nästföljande grupp men ingår inte i 
denna studie. Tre personer deltog i efterlevandegrupper anordnade av Svenska kyrkan som 
har ett liknande upplägg som den palliativa enheten därför inkluderades dessa tre personer i 
gruppen deltagare i efterlevandegrupp. 

Bortfall 
Enkäten skickades ut till totalt 84 personer. Första mättillfället besvarades totalt av 75 
personer (89 %) och andra mättillfället besvarades totalt av 61 personer (73 %). Antal 
personer som besvarade enbart första mättillfället var 14 personer och fem personer besvarade 
enbart andra mättillfället. Fem män och fyra kvinnor besvarade inte enkäten alls, av dem 
meddelade tre att de inte ville delta antingen via telefon eller brev (se figur 1). 
 
 

 
   Totalt antal deltagare i studien n=84   
    
Inte besvarat enkäten alls n=9    
  

 

  

  
Totalt antal besvarade enkäter första 
mättillfället n=75   

    
Endast besvarat första enkäten 
n=14  
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Totalt antal besvarade enkäter andra 
mättillfället n=61   

 
  

    
Endast besvarat andra enkäten 
n=5     
     

  
Besvarat enkäten vid båda mättillfällena 
n=56   

     
Totalt antal kompletta svar TRIG, första enkäten n=64 
Totalt antal kompletta svar TRIG, andra enkäten n=58 
Totalt antal kompletta svar TRIG, båda enkäterna n=49 
     
Totalt antal kompletta svar HADA, första enkäten n=70 
Totalt antal kompletta svar HADA, andra enkäten n=61 
Totalt antal kompletta svar HADA, båda enkäterna n=56 
     
Totalt antal kompletta svar HADD, första enkäten n=70 
Totalt antal kompletta svar HADD, andra enkäten n=61 
Totalt antal kompletta svar HADD, båda enkäterna n=56 
     
Figur 1. Bortfall från studien.   
 

Instrument 
Enkätformulär med frågor utifrån Texas Revised Inventory of Grief (TRIG) (Faschingbauer, 
Zisook och DeVaul, 1987) (bilaga 4), Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 
(HRQL-gruppen; Zigmond & Snaith, 1983; Sullivan et al., 1993) (bilaga 5) samt 
bakgrundsfrågor (bilaga 6 och 7) delades ut till de efterlevande.  

TRIG 
TRIG används internationellt för att mäta sorg och valdes därför att den anses vara ett väl 
beprövat instrument (Faschingbauer et al., 1987; Friedrichsen, 2006; Hensley, 2006; Hsieh et. 
al., 2007; Ringdahl, Jordhøy, Ringdahl och Kaasa, 2001 a; Ringdahl, Jordhøy, Ringdahl och 
Kaasa, 2001 b). 
Originalenkäten är utvecklad i två delar. I del ett får de sörjande svara på bakgrundsfrågor om 
ålder, kön, ras, utbildning etc. samt frågor om hur de upplevde tiden i anslutning till 
dödsfallet. I del två får de svara på 13 frågor för bedömning av hur de upplever sin sorg i 
ögonblicket. Meningen är att det ska gå fort att besvara enkäten. Svaren varierar från helt sant 
till helt falskt på en femgradig likertskala. Helt sant = 1, övervägande sant = 2, både sant och 

falskt = 3, övervägande falskt = 4, helt falskt = 5. Svaren adderas och ger en gradering av 
sorgen, lägsta värde 13, högsta 65. Ju lägre summa, desto svårare sorg. Svår sorg räknas till 
och med 50:e percentilen dvs 39. Reliabilitetstest för del 2 visar Cronbach’s alpha = 0,86 och 
split half reliability = 0,88 (Faschingbauer et al., 1987). 
I denna studie har endast del två använts då enkäterna delas ut i samband med inbjudan till 
efterlevandegrupperna som startar tre till sex månader efter dödsfallet.  

HADS 
HADS valdes för att instrumentet används brett internationellt för att mäta nedstämdhet 
(HADA) och depression (HADD). Instrumentet finns utformat bl. a på arabiska, tyska, 
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franska, nederländska, hebreiska, italienska, spanska och svenska (Bjelland, Dahl, Tangen 
Haug & Neckelmann, 2002; Sullivan et al., 1993; Zigmond & Snaith, 1983).  
Instrumentet har visat sig tillförlitligt för att screena nedstämdhet och depression hos personer 
som inte anses vara psykiskt sjuka men som drabbats av någon form av trauma. Enkäten ger 
svar på hur allvarlig nedstämdhet och/eller depression den drabbade lider av. Frågorna 
behandlar inte somatiska symtom. I enkäten får respondenterna svara på 14 frågor om hur de 
känt sig den senaste veckan. Syftet är att få en bild av hur personen mår i ögonblicket men om 
frågan ställs hur personen mår just nu är risken att respondenten tar frågan allt för bokstavligt. 
Tanken är att det ska ta mindre än 20 minuter att svara på alla frågorna. Svarsalternativen är 
på en fyragradig skala som varierar från ett svar som stämmer mycket väl med påståendet till 
att det inte stämmer alls. En fyragradig skala har valts för att ingen ska ställa sig ”på mitten”. 
Svarsordningen är växlande för att inte respondenten ska svara systematiskt. Dessa svar 
omkodas sedan utifrån en mall så att statistiska beräkningar kan göras. Svaren graderas från 0 
till 3 och svaren från frågorna adderas i två grupper, frågorna med udda nummer för 
nedstämdhet och frågorna med jämna nummer för depression. Faktorpoängen beräknas utifrån 
half-scale metoden, vilket innebär att värdet på de svar som eventuellt saknas ersätts med ett 
medelvärdet för de ifyllda svaren för respektive faktor om minst hälften av frågorna är 
besvarade (dvs. fyra för nedstämdhet och fyra för depression). Svaren klassificeras sedan in i 
tre grupper, se tabell 1. 
 

Tabell 1. Klassificering av psykiatrisk sjuklighet enligt HAD.     
Faktorpoäng*       HAD-klass**     

Anxiety (nedstämdhet) Depression         
0-7 p  0-7 p  Non-cases' (inga besvär)   
8-10 p  8-10 p  Possible cases' (möjliga besvär)   
11-21 p   11-21 p   Probable-cases' (besvär)     
*OBS klassificering av faktorpoäng kan endast göras för de individer som besvarat samtliga    
items för respektive faktor. **se Zigmond och Snaith (1983).   
 

Instrumentet passar både för att mäta förändringar i psykiskt status och för att mäta frånvaro 
eller grad av nedstämdhet och depression. Spearmans korrelationstest visar r = 0,70 för 
depression och r = + 0,74 för nedstämdhet, p<0,001 (HRQL-gruppen; Sullivan et al., 1993; 
Zigmond & Snaith, 1983).  

Bakgrundsfrågor  
Bakgrundsfrågor inklusive öppna frågor konstruerades av författarna själva då frågorna från 
TRIG del 1 inte ansågs relevanta i denna studie. Bakgrundsfrågorna gav information om 
deltagarna såsom ålder, kön, utbildning, arbetsförhållande, relation till den avlidne, tid sedan 
dödsfall, familjeförhållanden samt om de fått någon hjälp med bearbetningen efter dödsfallet. 
Egna synpunkter kunde lämnas under övriga kommentarer. Frågorna upprepades vid andra 
mättillfället med tillägg av frågor om boendeavstånd till sjukhuset, om de levde ensamma 
eller med närstående i samma hushåll samt med öppna frågor om de deltagit eller inte i 
efterlevandegrupperna och övriga kommentarer.  
Hauksdóttir, Steineck, Fürst och Valdimarsdóttir (2006) påtalar vikten av ordningsföljden på 
frågorna i studier om efterlevandestöd. När frågeformulären avslutas med frågor om psykiskt 
status ökar den relativa risken för utveckling av depression utlöst av studien. Denna studie 
hade därför bakgrundsfrågorna som avslutning.  
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Analysmetod 
Data från enkäterna har behandlats i SPSS version 14.0 med ickeparametriska metoder. 
Deskriptiva data visas i frekvenstabeller. Samband har testats med korstabeller. Skillnader 
mellan två oberoende grupper (exempelvis kön och grad av sorg) har jämförts med Mann-
Whithey U-test. Vid jämförelse mellan flera oberoende grupper (exempelvis ålder och 
depression) har Kruskal-Wallis-test använts. Beroende grupper (exempelvis grad av sorg vid 
två mättillfällen) har jämförts med Wilcoxon-test. Signifikansnivå valdes till p=0,05 
(Ejlertsson, 2003; Polit och Beck, 2004). 

Resultat 
En översikt över studiedeltagarnas bakgrundsfaktorer redovisas i tabell 2. En del av 
studiedeltagarna besvarade enkäterna ofullständigt (se figur 1) och för att jämförande 
statistiska beräkningar skulle kunna utföras för båda mättillfällena måste båda enkäterna ha 
besvarats fullständigt (n=49). Ett mindre antal studiedeltagare (n=17) deltog i 
efterlevandegrupp vilket försvårade jämförelsemöjligheterna mellan dem och de som inte 
deltog. 
 

Tabell 2. Bakgrundsfakta, n=84 utskickade enkäter         

           

Efterlevande     n   Bortfall Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 
Kön      9     

 Kvinnor   45   9 14 13 9 

 Män   30   10 6 5 10 

Ålder Median 63 (min-max=26-86) 73  11     

Relation till den avlidne     9     

 Make/Maka   41   8 11 12 11 

 Sambo/Särbo  9   3 2 2 2 

 Barn   12   4 3 2 3 

 Förälder   9   2 2 2 3 

 Vän   2   1 1 0 0 

 Annan   2   1 1 0 0 

Avstånd från bostad till sjukhuset   24     

 0-1 mil   14   4 3 5 2 

 2-5 mil   13   5 7 0 1 

 6-10 mil   16   2 5 4 5 

 11-15 mil   9   2 1 2 4 

 16-20 mil   6   1 0 3 2 

 >20 mil   2   1 1 0 0 

Utbildning      9     

 Grund/realskola  19   3 3 6 8 

 Gymnasieskola  7   2 1 2 2 

 Högskola/universitet  15   5 6 2 2 

 Yrkesutbildning  29   8 7 7 7 

 Annan   5   1 3 1 0 

Arbetsstatus vid första mättillfället   13     

 Heltid   20   5 5 2 8 

 Deltid   9   0 7 2 0 

 Sjukskriven   3   1 0 2 0 

 Pensionär   33   11 5 9 8 

 Annat   6   0 2 3 1 

Arbetsstatus vid andra mättillfället    25     

 Heltid   16   4 5 2 5 
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 Deltid   10   2 4 2 2 

 Sjukskriven   2   0 1 1 0 

 Pensionär   28   9 6 7 6 

  Annat     3    0 1 2 0 
Anledning till att bortfallet är olika beror på att enkäter fyllts i ofullständigt och att svaren bygger på två 
mättillfällen. 
 

Den avlidne hade dött mellan tre till sex månader före studiens början. För 34 personer hade 
dödsfallet inträffat fyra månader tidigare (n=71, fyra personer svarade ej på denna fråga). Av 
de öppna kommentarer som gavs vid första mättillfället (n=34) framkommer att 15 personer 
fått hjälp med sin sorgebearbetning av familj och vänner, åtta från den palliativa enheten där 
en viss rutinmässig uppföljning sker efter dödsfall, fem från kyrkan, fyra från kurator och två 
från psykosociala enheter. 

 

”Min familj och släkt och vänner är tillräckligt stöd” 

kvinna, 51-60 år 

 

”Har pratat med min granne som också förlorat en nära anhörig samt prata med 

mina barn”. 

kvinna, 51-60 år 

 

”De gånger det är jobbigt så får jag hjälp av mina vänner och syskon som jag 

ringer till samt mina barn.” 

man, 51-60 år 

Andra kommentarer från öppna frågor:  
”Ordna en anhöriggrupp före döden. Lär oss leva i den ”långa” sorgen inför det 

oundvikliga, att ta vara på den tid som är kvar, inte förtränga ödet eller 

”överdriva” pysslandet med vården. 

Lär oss leva i en stämning av lugn förtröstan i väntan på slutet, att gråta och 

skratta och att le tillsammans. Ge oss ”facit” i handen före ”provet”, sen är det 
för sent” 

man, 61-70 år 

 
”Fr. o m första dagen man är hemma ska det finnas hjälp att tillgå. T ex någon 

som har jour den personen ska kunna komma hem till mej just då när jag ringer. 

T ex lägga armen om mej sätta på mej jackan ta med mej ut vad som helst allt för 

att skingra mina tankar. Tanken att ta livet av sej kom väldigt ofta. Det är första 

tiden som är viktigt att man får hjälp. Man vill inte vara ensammen en enda 

minut. Man orkar inte ta hand om sej själv.” 

kvinna 41-50 år 

 
Totalt 19 personer deltog i den palliativa enhetens efterlevandegrupper. Av dessa besvarade 
12 personer enkäterna vid båda mättillfällena, två besvarade enkäten enbart vid andra 
mättillfället och fem personer avstod från att svara helt. De tre personer som deltog i 
efterlevandegrupper anordnade av Svenska kyrkan besvarade enkäterna vid båda 
mättillfällena och inkluderas i gruppen deltagare i efterlevandegrupp (se tabell 3). Alla (n=17) 
som deltog i efterlevandegrupp inkluderades i studien oberoende av hur många träffar de 
deltagit i. 
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Tabell 3. Organiserat efterlevandestöd dikotomerat i kön      

  Organiserat efterlevandestöd       

    

Ja med 
palliativ 
enhet Ja med annan Nej inte alls 

Fått erbju-
dande men 
tackat nej 

Fått erbju-
dande men 
kunde inte Total 

  Kvinna 10 2 0 19 6 37 

 Man 4 1 1 15 3 24 

Total   14 3 1 34 9 61 

Organiserat efterlevandestöd har i alla tre fallen ”Ja med annan” varit anordnade av Svenska Kyrkan 
 

Av de öppna kommentarer som gavs vid andra mättillfället av deltagare som ej deltagit i 
efterlevandegrupp (n=33) framkommer att 28 personer fått hjälp med sin sorgebearbetning av 
familj och vänner, två ingen alls, en från kurator, en från kyrkan och en från den palliativa 
enheten. 

TRIG och HADS 
I medianvärdet för varje TRIG-fråga sågs tendenser mot mindre sorg i fråga ett, två och sju 
och en tendens mot ökad sorg i fråga åtta vid andra mättillfället jämfört med första 
mättillfället (se tabell 4). Vid test av alla tretton frågor som mäter sorg visades ingen 
signifikant skillnad mellan de bägge mättillfällena (Wilcoxon Z= -1,125 p=0,261). 
 

Tabell 4. Beskrivande statistik av TRIG    

    Före   Efter 

    n Median n Median 

Fråga 1. Jag gråter fortfarande när jag tänker på honom/henne som dött 66 2 59 3 

Fråga 2. Jag blir fortfarande upprörd när jag tänker på honom/henne 64 3 58 3,5 

Fråga 3. Jag kan inte acceptera hans/hennes död 66 3 59 3 

Fråga 4. Ibland saknar jag honom/henne väldigt mycket 67 1 60 1 

Fråga 5. Det är fortfarande smärtsamt att minnas honom/henne 68 2 60 2 

Fråga 6. Jag tänker ofta på honom/henne 69 1 60 1 

Fråga 7. Jag håller tillbaka tårarna när jag tänker på honom/henne 67 3 59 4 

Fråga 8. Ingen kommer någonsin att kunna ta hans/hennes plats i mitt liv 69 1 58 1 

Fråga 9. Jag kan inte låta bli att tänka på honom/henne 69 2 59 1 

Fråga 10. Jag tycker att det är orättvist att han/hon dog 68 2 59 1 

Fråga 11. Människor och saker i min omgivning påminner mig       

 fortfarande om honom/henne 69 1 59 1 

Fråga 12. Jag är inte i stånd till att acceptera att han/hon dog 68 3 59 3 

Fråga 13. Ibland känner jag fortfarande ett behov av att gråta 

  över honom/henne 68 2 59 2 
Alla frågor är av likertskaleformat med svarsalternativen 1=helt sant, 2=övervägande sant, 3=både sant 
och falskt, 4=övervägande falskt, 5=falskt, n=antal svar 
 

Vid beräkning av totalsumman av TRIG visade det sig att de flesta (n=42 vid första 
mättillfället och n=44 vid andra mättillfället) led av svår sorg vid båda mättillfällena. Inga 
skillnader sågs mellan första och andra mättillfället (se tabell 5). När materialet dikotomerades 
i deltagit – ej deltagit i efterlevandegrupp var underlaget för litet för att Wilcoxons tecken-
rangtest skulle kunna utföras.  
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Tabell 5. TRIG indelat i sorg - svår sorg jämfört med deltagande/icke deltagande i efterlevandegrupp 

 Första mättillfället     
Andra 
mättillfället     

 Deltagit Ej deltagit 

Ej besvarat 
andra 

mättillfället Total Deltagit Ej deltagit Total 

TRIG nivå 13-39 13 29 9 51 15 29 44 

TRIG nivå 40-65 0 10 3 13 2 12 14 

Total 13 39 12 64 17 41 58 

13-39=svår sorg, 40-65=normal sorg      
 

Medianvärde för HADS avseende nedstämdhet vid första mättillfället (n=70) och andra 
mättillfället (n=61) visade 1 i alla frågorna utom fråga 13 där värdet var 0. Medianvärdet för 
HADS avseende depression vid första mättillfället (n=70) och andra mättillfället (n=61) 
visade 1 i alla frågorna utom frågorna 10 och 14 där värdet var 0. Alla frågorna var i 
likertskaleformat med svarsalternativ från 0-3 där 0 stod för ingen grad av besvär och 3 stod 
för stora besvär. 
 
HADS avseende nedstämdhet visade ingen skillnad mellan båda mättillfällena (Wilcoxon Z= 
-0,258 p=0,796). När materialet dikotomerades i deltagit – ej deltagit i efterlevandegrupp 
kunde statistisk beräkning ej utföras. Flertalet personer (n=42 vid båda mättillfällena) hade 
inga symtom på nedstämdhet (se tabell 6).  
 

Tabell 6. Faktorpoäng HADS-nedstämdhet indelat i deltagande/ej deltagande i efterlevandegrupp  

 Första mättillfället     Andra mättillfället   

Faktorpoäng Deltagit Ej deltagit 

Ej besvarat 
andra 

mättillfället Total Deltagit Ej deltagit Total 

0-7 p 9 33 10 52 10 32 42 

8-10 p 4 2 2 8 3 7 10 

11-21 p 1 7 2 12 4 5 9 

Total 14 42 14 72 17 44 61 

0-7=inga besvär, 8-10=möjliga besvär, 11-21=besvär    
 

HADS avseende depression visade ingen skillnad mellan båda mättillfällena (Wilcoxon Z= -
0,443 p=0,658). När materialet dikotomerades i deltagit – ej deltagit i efterlevandegrupp 
kunde statistisk beräkning ej utföras. Flertalet personer (n=38 vid första mättillfället och n=44 
vid andra mättillfället) hade inga depressiva symtom men tendenser fanns till att möjliga 
besvär utvecklades till besvär för somliga (se tabell 7).  
 

Tabell 7. Faktorpoäng HADS-depression indelat i deltagande/ej deltagande i efterlevandegrupp 

 Första mättillfället     Andra mättillfället   

Faktorpoäng Deltagit Ej deltagit 

Ej besvarat 
andra 

mättillfället Total Deltagit Ej deltagit Total 

0-7 p 9 29 11 49 13 31 44 

8-10 p 3 10 1 14 0 7 7 

11-21 p 2 3 2 7 4 6 10 

Total 14 42 14 72 17 44 61 

0-7=inga besvär, 8-10=möjliga besvär, 11-21=besvär    
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Kommentarer från deltagare i efterlevandegrupp: 
”Det var värdefullt för mig men sorgen är ju lika stor för det. Bra samtal var 

det.” 

kvinna, 61-70 år 

  

”Det var mycket bra att träffa andra som upplevt att mista en anhörig. Jag var 

inte ensam om det, som det kunde kännas ibland. Vi fick delge varandra våra 

känslor och upplevelser. Det blev en bra bearbetning av sorgearbetet att få prata 

om sina nära och kära. Man kände samhörighet med varandra”. 

kvinna, 61-70 år 

 

”Fel upplägg, det borde ha varit änkemän och änkor i en grupp, nu tog andra 

överhanden.” 

man, okänd ålder 
 
Resultatet visade att 75 % (n=44) som tackat nej till deltagande i efterlevandegrupp hade 
ingen tendens till nedstämdhet eller depression men att det fanns ett antal personer med höga 
faktorpoäng. Av de tio personer som hade faktorpoäng 11-21 angående nedstämdhet vid 
första mättillfället deltog senare en person i efterlevandegrupp. Vid andra mättillfället hade 
nio personer faktorpoäng 11-21 och av dessa deltog fyra i efterlevandegrupp.  
Vid skattning av depression vid första mättillfället hade sju personer faktorpoäng 11-21 och 
av dessa deltog två i efterlevandegrupp. Två personer av dessa sju besvarade enbart första 
enkäten. Vid andra mättillfället hade tio personer faktorpoäng 11-21 och av dessa deltog fyra i 

 

De personer (n=17) som deltog i efterlevandegrupperna visade inga individuella skillnader i 
sin skattning av sorg, nedstämdhet och depression mellan första och andra mättillfället. Av 
dessa hade tre personer endast besvarat andra enkäten (se tabell 8). 
 
 
Tabell 8. Mätresultat för TRIG och HADS före och efter för deltagare i efterlevandegrupp 

Kön TRIG före TRIG efter HADA före HADA efter HADD före HADD efter 

K 35 34 3 1 3 4 

K 26 27 5 5 5 5 

K 34 42 1 1 1 0 

K  38  8  1 

M 33 38 7 10 7 7 

K 20 22 8 13 8 11 

M 30 32 14 6 14 15 

M 30 24 2 3 2 4 

M  15  13  6 

K 29 33 9 4 9 7 

K 27 23 7 8 7 7 

K 24 20 5 7 5 7 

K 21 21 11 12 11 11 

K  23  14  12 

K   30 6 6 3 5 

K 26 35 3 0 2 0 

M 34 44 9 8 9 2 
k=kvinna, m=man, TRIG=sorg - ju lägre TRIG desto mer sorgsen, HADA=nedstämdhet, 
HADD=depression - ju högre HADA/HADD desto mer nedstämd eller deprimerad. 
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efterlevandegrupp. Sammanfattningsvis hade 19 personer faktorpoäng 11-21 för nedstämdhet 
och/eller depression och av dessa deltog fem i efterlevandegrupp. 

Ålder 
Ingen skillnad fanns i åldersfördelning mellan deltagare och icke deltagare i 
efterlevandegrupperna (Mann-Whitney U15, 44=276,5 p=0,335). Vid undersökning av skillnad 
i åldersgrupperna angående sorg och nedstämdhet framkom ingen skillnad.  En tendens till 
skillnad i depression kunde ses vid andra mättillfället vid test med Kruskal-Wallis 
(χ2

df=6=11,169 p=0,083). Personerna i åldrarna 61-70-åringarna föreföll ha störst besvär även 
med sorg vid andra mättillfället (se tabell 9).  
 

Tabell 9. TRIG vid andra mättillfället indelat i ålder 

 Svår sorg         Normal sorg 

 13-39 p 40-65 p Totalt 
21-50 år 4 5 9 
51-60 år 11 4 15 
61-70 år 15 3 18 
71-80 år 9 2 11 
81-100 år 3 0 3 
Totalt 42 14 56 
 

Kön 
Tester gjorda med Mann-Whitney U visade att det inte fanns några som helst skillnader i 
grader av sorg, nedstämdhet och depression mellan könen vare sig vid första eller andra 
mättillfället. TRIG visade (Mann-Whitney U38, 26=471,0 p=0,652) vid första mättillfället och 
(Mann-Whitney U36, 22=376,0 p=0,665) vid andra mättillfället. Nedstämdhet mätt med HADS 
visade (Mann-Whitney U42, 28=504,0 p=0,188) vid första mättillfället och (Mann-Whitney U37, 

24=391,0 p=0,338) vid andra mättillfället. Depression mätt med HADS visade (Mann-Whitney 
U 42, 28=556,0 p=0,639) vid första mättillfället och (Mann-Whitney U37, 24=410,0 p=0,523) vid 
andra mättillfället.  
De flesta deltagarna i studien var gifta med den avlidne och de flesta som deltog i 
efterlevandegrupperna var maka/make. Relationen till den döde hade ingen statistisk 
betydelse för deltagandet i efterlevandegrupp, inte heller om de levde ensamma efter 
dödsfallet. Efter dödsfallet levde de flesta ensamma (38), en bodde i ett särskilt boende, de 
andra med närstående i samma hushåll (22).  
Fler kvinnor än män deltog i studien. Relationen till den avlidne skilde sig mellan könen där 
test med (Mann Whitney U45, 30=509,5 p=0,049) visade på signifikant skillnad med fler 
kvinnor än män som närstående. Könet på den avlidne kartlades inte men borde vara ungefär 
lika mellan kvinnor och män. I de fall där den efterlevande var partner var andelen ganska lika 
(se tabell 10). 
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Tabell 10. Relation till den avlidne indelat i kön n=75 

 kvinna man Total 

Make/maka 21 20 41 

Sambo/särbo 6 3 9 

Barn 7 5 12 

Förälder 7 2 9 

Vän 2 0 2 

Annan 2 0 2 

Total 45 30 75 
Enkäten skickades till den som av patientansvarig sjuksköterska angetts som närmast anhörig  

Avstånd 

Vid test om det fanns skillnad mellan dem som deltog i efterlevandegrupp (n=17) jämfört med 
dem som inte deltog (n=44) framkom en tendens till att deltagarna hade kortare avstånd än 
icke deltagarna (Mann Whitney U17, 44=264,0 p=0,067). Av deltagarna hade fem personer 0-1 
mil, fem personer 2-5 mil och sex personer 6-10 mil till sjukhuset, endast en person hade 
längre avstånd. 
I kommentarerna vid första mättillfället angav en person (n=31) att hon tyckte att avståndet 
till träffarna var för långt och vid andra mättillfället angav 13 personer (n=32) att avståndet 
var för långt. 

Utbildning och arbete 
Det var ingen skillnad i deltagarnas skattning av sorg, nedstämdhet eller depression avseende 
utbildningsnivåer eller om studiedeltagarna arbetade, var sjukskrivna eller var pensionärer. 
Detta gällde både deltagare och icke deltagare i efterlevandegrupp. I studien framkom ingen 
ökning av sjukskrivningar och deltidsarbete mellan första och andra mättillfället (se tabell 2).  

Diskussion 
Förväntningen på studien var att kunna jämföra skattningen av sorg, nedstämdhet och 
depression hos deltagare i efterlevandegrupper med dem som av olika anledningar inte deltog. 
För att kunna göra hållbara statistiska beräkningar krävdes ett större antal deltagare i 
efterlevandegrupper än vad som blev resultatet av denna studie. Vissa tendenser kunde ändå 
ses. 
 
Studien visade att 17 personer (n=61, andra mättillfället) deltog i någon form av 
efterlevandestöd och att 44 personer inte gjorde det. Detta stämmer med Parkes (1998a) fakta 
att cirka en tredjedel av dem som bearbetar sorg behöver professionellt stöd och att resterande 
två tredjedelar klarar sig med stöd från familj och vänner. Den palliativa enheten där studien 
gjordes har uppföljning av de efterlevande fram till cirka tre månader efter dödsfallet och de, 
som sedan vill, har möjlighet att delta i efterlevandegrupp. Studien visade att en del av de 
personer som inte deltog var hårt drabbade av sorg, nedstämdhet och depression och var 
kanske de som främst skulle behövt delta i efterlevandegrupper. De flesta deltagarna i studien 
hade värden som tydde på svår sorg. En fjärdedel av studiedeltagarna hade faktorpoäng 
avseende både nedstämdhet och depression som visade på ett behov av organiserat stöd men 
det var endast cirka sex procent av dessa som deltog i efterlevandegrupp. 
Uppföljning av närstående efter dödsfall har visat sig vara en bra metod att finna de personer 
som har behov av socialt stöd. Erbjudande om stöd kan minska skadliga hälsoeffekter som att 
fastna i komplicerad sorg eller att drabbas av psykisk ohälsa (Benkel och Wijk, 2006). Enligt 
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resultatet i föreliggande studie bör en bedömning göras under sjukdomstiden för att redan före 
dödsfallet kunna bedöma vilka efterlevande som riskerar att fastna i komplicerad sorg och 
som kan ha behov av mer stöd. Fürst och Valdimarsdóttir (2006) beskriver ett 
riskbedömningsinstrument som är under utarbetning för att vårdpersonalen ska finna dem som 
har särskilda behov av stöd efter dödsfall. Stroebe, Schut och Stroebe (2005) menar också att 
om ett organiserat efterlevandestöd ska vara till nytta för dem som mest behöver det, bör 
dessa individer identifieras tidigt i sorgeprocessen vilket inte gjorts i de undersökta grupperna 
i denna studie.  
 
Kommentarer som gavs i de öppna frågorna i denna studie visade att stöd från närstående i 
många fall var tillräckligt och det talar för att efterlevandegrupper inte är nödvändigt för alla. 
Steiner (2006) beskriver att många som inte deltar i efterlevandegrupper har tillräckligt stöd 
från närstående.  
Flera andra studier ifrågasätter också värdet av efterlevandegrupper för sörjande med 
okomplicerad sorg. En aspekt att komma ihåg är att de närstående inte är patienter som ska 
behandlas. Rollen gentemot dem är inte den samma som mot den sjuke. Frågan är om dessa 
”överbehandlas”. Det finns en fara att bli allt för terapeutisk mot dem utan att ha det 
uppdraget (Fürst och Valdimarsdóttir, 2006; Hudson, 2006; Stroebe, Schut & Stroebe, 2005).  
 
Denna studie visade tendenser till att sorgereaktionen och depression var kraftigast hos de 
efterlevande i 60-årsåldern. En tänkbar orsak kan vara att många pensioneras i den åldern och 
eventuella barn har egna liv. Även Ringdal et al. (2001b) finner i sin studie att sorgreaktionen 
är som högst hos personer i denna åldersgrupp. Detta kan vara en faktor som bör beaktas vid 
sammansättning och inbjudan till efterlevandegrupperna. 
 
Könsfördelningen i efterlevandegrupperna som studerats var slumpmässig och det enda 
gemensamma är att alla haft stöd av det palliativa teamet före dödsfallet. Det fanns en 
signifikant överrepresentation av kvinnor som inbjöds till efterlevandegrupperna och andelen 
efterlevande som inte hade maka/make-relation var flest kvinnor. Det går inte att utläsa om 
det är fler män än kvinnor som avlidit under perioden. I denna studie sågs ingen könsskillnad i 
sorgereaktion, grad av nedstämdhet eller depression men Ringdal (2001b) har funnit att 
kvinnor får svårare sorgereaktioner än män. 
Det var framförallt kvinnor som hade haft den närmaste relationen till den avlidne och av de 
17 personer som deltog i efterlevandegrupp i denna studie var tolv kvinnor och fem män. 
Detta kan vara ett uttryck för att fler kvinnor än män aktivt söker sig till denna form av 
sorgebearbetning men det hade behövts ett större material för att få en statistisk signifikans. 
Parkes (1998b) och Schut, Stroebe, van den Bout och de Kejser (1997) och Ogrodniczuk, 
Piper och Joyce (2004) visar i studier att kvinnor når bättre resultat av gruppterapi för 
sorgebearbetning. Kvinnor har lättare att uttrycka sina känslor tillsammans med andra medan 
män har svårt att känna tillhörighet i gruppen och har svårare att dela sina känslor med andra. 
De menar också att det därför kan finnas mening med att könsindela efterlevandegrupper. 
Denna studie fann inga belägg för att könsindela gruppdeltagarna. 
 
De möjligheter som finns till efterlevandestöd bör alla efterlevande få information om, oavsett 
om det ges av kyrkan, palliativa eller psykosociala team för att själva ha möjligheten att välja 
där de bor. De som har långa avstånd eller har svårt att ta sig även kortare sträckor bör få 
information om de möjligheter till sorgebearbetningsstöd som finns närmare boendeorten. I 
förevarande studie verkade ett avstånd upp till tio mil inte ha någon betydelse för deltagande.  
Valdemarsdóttir, Helgason, Fürst, Adolfsson och Steineck (2005) finner i sin studie att endast 
ett fåtal svenska änkor anser att de inte behöver psykologiskt stöd eller annan hjälp med 
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sorgebearbetningen efter makens död. Anledningen till att de inte deltar i stödåtgärder är i 
vissa fall långa geografiska avstånd. Även Steiner (2006) talar om långa avstånd som en orsak 
till att inte delta i efterlevandegrupper. 
 
Grimby och Johansson (2005) menar att sorgen inte är ett sjukdomstillstånd men kan leda till 
symtom som liknar sjukdom. I förevarande studie framkom inga tecken till ökade 
sjukskrivningstal trots att många deltagare visade tecken till svår sorg. Ingen skillnad 
framkom heller mellan utbildning och skattning av sorg, nedstämdhet eller depression vilket 
finns beskrivet i andra studier. Bland annat har Cameron, Franche, Cheung och Stewart 
(2002) funnit att personerna i deras studie som hade lägre utbildningsnivå än högskola led av 
svår sorg. Zivin och Christakis (2007) har också i en studie beskrivit tydliga tecken på att 
lägre inkomst och låg utbildningsnivå inverkade negativt på det psykiska välbefinnandet, både 
före och efter dödsfallet. 
 
Enligt Maciejewski, Zhang, Block och Prigerson (2007) är sorgereaktioner och depressivitet 
intensivast under de sex första månaderna efter dödsfallet. Om det tilltar eller nya psykiatriska 
symtom tillstöter kan reaktionen betraktas som förlängd och bör behandlas om besvären inte 
avtar av sig själva. Resultatet i förevarande studie visade inga skillnader i sorgenivå över tid. 
Även mer än sex månader efter dödsfallet uppvisade en del av studiedeltagarna fortfarande 
svår sorg och besvär med nedstämdhet och/eller depression. Detta kan vara ett uttryck för det 
så kallade sorgeåret (Parkes, 1998a). Ringdal et al. (2001a) har däremot i sin studie, som 
sträcker sig över 13 månader, resultat som pekar på att sorgen hos de efterlevande ökar upp 
till tre månader efter dödsfallet för att sedan avta drastiskt framtill sex månader och sedan 
plana ut.  

Metoddiskussion  
En svårighet författarna stötte på var beroendet av den palliativa enhetens inbjudningar till 
efterlevandegrupper som medförde att insamlandet av data tog längre tid än förväntat. Den 
palliativa enhetens inbjudan till den fjärde efterlevandegruppen resulterade i att gruppstarten 
blev uppskjuten tre månader. För denna studie innebar detta att antalet deltagare i 
efterlevandegrupp blev färre än förväntat. Detta har i sin tur lett till att författarna inte kunnat 
dra relevanta slutsatser om efterlevandegruppens värde för sorgebearbetning. 
Enligt författarna uppstår ett etiskt dilemma mellan löftet om konfidentialitet och enkätresultat 
som kan vara tecken på behov av professionellt stöd. Hur fångas dessa personer upp och av 

vem? Ska de fångas? Goldstein et al. (1996) beskriver att somliga personer inte klarar av att 
delta i grupper men skulle behöva mer individuellt stöd istället. En kvalitativ studie hade 
troligtvis lättare fångat dem med behov av ökat stöd som då kunnat lotsas vidare till 
professionellt stöd. Det hade också varit lättare att hitta faktorer som påverkar personens 
möjligheter att bearbeta sin sorg. En kvalitativ studie med intervjuer finner lättare den djupare 
innebörden i bland annat upplevelser och känslor (Patton, 2002). Färre personer skulle då ha 
ingått och syftet varit ett annat.  
En kvantitativ ansats valdes eftersom många personer kunde undersökas. Resultaten kan då 
kvantifieras och i viss mån även generaliseras (Ejlertsson 2003). 
De kommentarer som lämnades av studiedeltagarna har endast redovisats som enstaka citat. 
Studien hade kunnat bestå av både en kvantitativ och en kvalitativ del om alla kommentarer 
analyserats. Både kvantitativ och kvalitativ ansats i samma studie kompletterar varandra 
genom att vara diametralt olika. Kvantitativa studier är numeriska och kvalitativa studier är 
verbala (Polit & Beck 2004). 
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I denna studie framkommer tecken till svår sorg, nedstämdhet och depression och det talar för 
att de enkätformulär som använts i studien har mätt det som avsågs. Enkäterna är väl 
beprövade, både nationellt och internationellt, men begreppen ”sant” och ”falskt” som ingår i 
TRIG har av många uppfattats svåra att besvara. Ringdal et al. (2001a och b) har använt TRIG 
i longitudinella studier av sorg hos efterlevande till palliativa patienter och haft goda 
erfarenheter av instrumentet. 
Parkes (1998a) menar i sin studie att det tar lång tid för sörjande människor att återkomma till 
sina vanliga rutiner, bl. a kan de tappa intresset för sitt utseende. Denna studie fann inte stöd 
för det påståendet men det kommenterades av en av studiedeltagarna som hörde av sig och 
inte ville delta bland annat med hänvisning till frågan om utseende (se bilaga 5, fråga 10, 
HADS). 
 
Svagheten i förevarande studie är att tidsintervallet på tio veckor mellan frågetillfällena är för 
kort för att det ska hinna uppkomma skillnader i upplevelse av sorg, nedstämdhet och 
depression. En uppföljande studie efter en längre tid skulle kunna ge mer svar på om 
efterlevandegrupperna som sådana ger effekt i sorgebearbetningen. Jämför Ringdal (2001a 
och b) där den studien pågått i över ett års tid.  
Styrkan i förevande studie var att den nådde både dem som deltog och dem som inte deltog i 
efterlevandegrupper. Det var få som deltog och slutsatser kunde inte dras men tendenser 
kunde ses i jämförelse med dem som inte deltog. Även Scruby, Jeff och Sloan (1989) gjorde 
en studie där jämförelser gjorts mellan deltagare i efterlevandestöd och kontrollgrupper som 
inte deltog i någon form av organiserat stöd. Med tanke på de skillnader mellan män och 
kvinnor som sågs i förevarande studie borde även den avlidnes kön ha registrerats. 

Framtida forskning 
Det fanns många människor som skulle ha behövt stöd som inte fick det. En intressant studie 
vore att se om sjukvårdspersonals utbildning har betydelse för sorgebearbetning och 
omhändertagande av efterlevande.  
Marquis (1996) beskriver efterlevandestödet som ett tillfälle för sjuksköterskan att avsluta 
vårdtillfället och samtidigt få bekräftelse och ökad erfarenhet i sjuksköterskerollen. 
Det vore också av intresse att göra en nationell studie av palliativa enheters stöd, hur det är 
upplagt, vilket syfte/mål finns med erbjudande av efterlevandegrupper? 
Ett riskbedömningsinstrument är under framtagande. Hur kan detta användas för att bedöma 
behovet av professionellt stöd tidigare än efter dödsfallet?  
Socialt stöd verkar minska depression hos de närstående om stödet börjar ges redan innan 
dödsfallet. Man utnyttjar helt enkelt relationen mellan vårdgivare och närstående och ser till 
att den fortsätter efter dödsfallet (Rossi et al., 2004).  
 
Då denna studie inte svarat på frågan om effekten av deltagande i efterlevandegrupp, på grund 
av för litet deltagarantal, skulle fokusgruppsintervjuer kanske kunna ge svar på gruppens 
betydelse för sorgebearbetning. Risken med intervjuer, vilket bör tas i beaktande, är att de kan 
bli terapeutiska, med tanke på personernas utsatta läge. 
 

Slutsatser  
Skattning av sorg, nedstämdhet och depression visar svår sorg hos de flesta deltagare i denna 
studie och tendenser till nedstämdhet och depression hos en del oavsett deltagande i 
efterlevandegrupp eller ej. 
I denna studie har deltagande i efterlevandegrupp inte visat någon mätbar effekt för 
sorgebearbetning men materialet är för litet för att statistiska beräkningar ska kunna göras och 
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ligga till grund för slutsatser. Utifrån fynd från andra studier borde grupperna vända sig till 
dem som mest behöver det. Ingen skillnad i ålder, utbildning eller arbete för deltagande i 
efterlevandegrupp har framkommit. Avstånd till platsen för gruppträffarna hade betydelse och 
fler kvinnor än män deltog i grupperna. Som bifynd i det totala materialet upptäcktes att som 
närmast anhörig uppgavs kvinnor i signifikant större utsträckning än män och att sorgen 
skattades som svårast i åldersgruppen 61-70 år. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“In the end, most bereaved people come through the experience stronger and 
wiser than they went into it” C. M. Parkes, 1998a p.859 
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Bilaga 1, TRIG 
Det här är ett formulär som avser att mäta upplevelsen av sorg. Formuläret innehåller en rad 
påståenden omtankar, känslor mm., som kan vara vanliga både kort och lång tid efter 
förlusten av en närstående. 
  
Försök att gradera hur Du upplever att det är för Dig idag genom att sätta en ring runt den 
siffran, som gäller Dig. Alla inlämnade uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 
 
Påståendena kan vara: 
1. helt sant   
2. övervägande sant   
3. både sant och falskt   
4. övervägande falskt   
5.  helt  falskt 
 

 
1. Jag gråter fortfarande när jag tänker på honom/henne som dött    1      2      3      4      5 
 
2. Jag blir fortfarande upprörd när jag tänker på honom/henne             1      2      3      4      5 
 
3. Jag kan inte acceptera hans/hennes död     1      2      3      4      5 
 
4. Ibland saknar jag honom/henne väldigt mycket     1      2      3      4      5 
 
5. Det är fortfarande smärtsamt att minnas honom/henne    1      2      3      4      5 
 
6. Jag tänker ofta på honom/henne      1      2      3      4      5 
 
7. Jag håller tillbaka tårarna när jag tänker på honom/henne    1      2      3      4      5 
 
8. Ingen kommer någonsin att kunna ta Hans/hennes plats i mitt liv     1      2      3      4      5 
 
9. Jag kan inte låta bli att tänka å honom/henne     1      2      3      4      5 
 
10. Jag tycker att det är orättvist att han/hon dog     1      2      3      4      5 
 
11. Människor och saker i min omgivning påminner mig 
      fortfarande om honom/henne      1      2      3      4      5 
 
12. Jag är inte i stånd till att acceptera att han/hon dog     1      2      3      4      5 
 
13. Ibland känner jag fortfarande ett behov av att gråta över 
      honom/henne.       1      2      3      4      5 
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Bilaga 2, HADS 
 
Detta formulär innehåller frågor om hur Du känt dig under den senaste veckan. Besvara 
frågorna genom att markera det svarsalternativ Du tycker stämmer bäst. Om Du är osäker, 
markera det alternativ som känns riktigast. 
 
1. Jag känner mig spänd eller ”uppskruvad”. 
○ För det mesta 
○ Ofta 
○ Då och då 
○ Inte alls 
 
2. Jag uppskattar samma saker som förut. 
○ Precis lika mycket 
○ Inte lika mycket 
○ Bara lite 
○ Knappast alls 
 
3. Jag får en slags känsla av rädsla som om 
någonting förfärligt håller på att hända. 
○ Alldeles bestämt och rätt illa 
○ Ja, men inte så illa 
○ Lite, men det oroar mig inte 
○ Inte alls 
 
4. Jag kan skratt och se saker från den 
humoristiska sidan. 
○ Lika mycket som jag alltid har kunnat 
○ Inte riktigt lika mycket nu 
○ Absolut inte så mycket nu 
○ Inte alls. 
 
5. Oroande tankar kommer för mig. 
○ Mycket ofta 
○ Ofta  
○ Då och då men inte så ofta 
○ Bara någon enstaka gång 
 
6. Jag känner mig glad. 
○ Inte alls 
○ Inte ofta 
○ Ibland 
○ För det mesta 
 
7. Jag kan sitta i lugn och ro och känna mig 
avspänd. 
○ Absolut 
○ Oftast 
○ Inte ofta  
○ Inte alls 
 
8. Jag känner mig som om jag gick på ”lågt 
varv”. 
○ Nästan jämt 
○ Mycket ofta 
○ Ibland 
○ Inte alls 
 
 

9. Jag får en slags rädsla som om jag hade 
”fjärilar i magen”. 
○ Inte alls 
○ Någon gång 
○ Rätt ofta 
○ Mycket ofta 
 
10. Jag har tappat intresset för mitt utseende. 
○ Absolut 
○ Jag bryr mig inte så mycket om det som jag borde 
○ Jag kanske inte bryr mig riktigt så mycket 
○ Jag bryr mig precis lika mycket om det som förut 
 
11. Jag känner mig rastlös som om jag måste 
vara på språng. 
○ Verkligen mycket 
○ En hel del 
○ Inte så mycket 
○ Inte alls 
 
12. Jag ser fram emot saker och ting med glädje. 
○ Lika mycket som förut 
○ Något mindre än jag brukade 
○ Klart mindre än jag brukade 
○ Nästan inte alls 
 
13. Jag får plötsliga panikkänslor. 
○ Verkligen ofta 
○ Rätt ofta 
○ Inte så ofta 
○ Inte alls 
 
14. Jag kan njuta av en bra bok, ett bra radio- 
eller TV-program. 
○ Ofta 
○ Ibland 
○ Inte så ofta 
○ Mycket sällan 



 
 

Bilaga 3, första mättillfället 

Bakgrundsuppgifter 
 
1. Ditt kön   Man   Kvinna 
 
2. Din ålder  ____________ 
 
3. Din utbildning 
 Grund/realskola  Gymnasieskola  Högskola/universitet 
 
 Yrkesutbildning  Annan, nämligen _____________________________ 
 
4. Arbetar Du just nu? 
 Ja, heltid   Ja, deltid ______%  Nej, jag är sjukskriven 
 
 Nej, jag är pensionerad  Annat, nämligen _____________________ 
 
5. Din relation till den som avlidit? 
 Make/maka  Sambo/särbo  Barn  Förälder 
 
 Vän   Annan ______________________ 
 
6. Hur länge är det sedan din närstående avled? _______________________ 
 
7. Har du fått någon hjälp med bearbetningen av Din sorg efter dödsfallet? 
 
 Ja, nämligen ____________________________________________________ 
 Nej, inte alls 
 Har fått erbjudande men tackat nej 
 
8. Övriga kommentarer, fortsätt gärna på baksidan. 
 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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Bilaga 4, andra mättillfället 
Bakgrundsuppgifter 
 
1. Ditt kön   Man   Kvinna 
 
2. Din ålder ____________                     3. Du bor ca _________ mil från Östersund 
 
4. Din utbildning 
 Grund/realskola  Gymnasieskola  Högskola/universitet 
 Yrkesutbildning  Annan, nämligen _____________________________ 
 
5. Arbetar Du just nu? 
 Ja, heltid   Ja, deltid ______%  Nej, jag är sjukskriven 
 Nej, jag är pensionerad  Annat, nämligen _____________________ 
 
6. Din relation till den som avlidit? 
 Make/maka  Sambo/särbo  Barn  Förälder 
 Vän   Annan ______________________ 
 
7. Hur länge är det sedan din närstående avled? _______________________ 
 
8. Hur lever Du nu? 
 Ensam   Med närstående i samma hushåll           Annat    
 
9. Har du fått någon hjälp med bearbetningen av Din sorg efter dödsfallet? 
 Ja, jag har deltagit i Storsjögläntans efterlevandegrupp vid ______ tillfällen. 
 Ja, nämligen ____________________________________________________ 
 Nej, inte alls 
 Har fått erbjudande om att delta i Storsjögläntans efterlevandegrupp men tackat nej. 
 Har fått erbjudande om deltagande i Storsjögläntans efterlevandegrupp, skulle ha velat delta 
men kunde ej. 
Om Du ej deltog, vad var orsaken?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
10. Du som deltog i anhöriggrupp – vilken roll har den i Din bearbetning av Din sorg? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
11. Du som inte deltog i anhöriggrupp –vilket stöd har Du i bearbetningen av din sorg? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
12. Övriga kommentarer. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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Bilaga 5 
 

Inbjudan att deltaga i studie 
 

Under fyra års tid har Palliativa enheten vid X-stad sjukhus anordnat 
samtalsgrupper för anhöriga till patienter som avlidit under den palliativa enhetens 
försorg. Grupperna vänder sig till de närmast efterlevande och har som syfte att 
deltagarna ska få dela med sig av sina tankar och erfarenheter med andra som är i 
liknande situationer. 
 
För närvarande tackar cirka en tredjedel av de inbjudna ja till deltagande. Vi undrar 
över om samtalsgrupperna fyller den förväntade funktionen att lindra sorg och 
nedstämdhet samt varför två tredjedelar av de tillfrågade väljer att avstå. 
 
Mot denna bakgrund skickar Mittuniversitetet ut ett frågeformulär till Dig och cirka 
90 andra personer som också erbjuds deltagande i samtalsgrupp under hösten 2007 
och våren 2008. Undersökningen är ett studentarbete på magisternivå vid 
Mittuniversitetet. 
 
Vi skulle vilja be Dig att Du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. 
Skicka sedan tillbaka formuläret i det bifogade portofria svarskuvertet så fort som 
möjligt och helst inom en vecka. 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och Du kan avbryta 
studien när Du vill utan att behöva förklara Dig.  
 
Oavsett deltagande eller ej kommer ett nytt frågeformulär att skickas till Dig om 
cirka tio veckor. Vi ber Dig att svara på frågorna en gång till eftersom dessa blir en 
uppföljning av de första svaren. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Materialet kommer att behandlas enligt god forskningsetik och din identitet 
kommer inte att kunna utläsas. 
 
En forskningsetisk granskning av studien har gjorts av Etisk kommitté vid 
Mittuniversitetet. 
Verksamhetschefen vid X-kliniken, X-stad sjukhus, har givit tillstånd till studiens 
genomförande. 
 
Om Du har problem med frågorna eller vill veta mer, ring gärna! 
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X-stad, februari 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Britt Lundgren  Ulla Näppä 
Vårdutvecklare Barn/Kvinna       Leg sjuksköterska i palliativ vård 
 
 
Handledare 
Margareta Paulson 
Universitetslektor 
Mittuniversitetet 
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Bilaga 6, Påminnelsebrev 
 
 
För ett par veckor sedan skickade vi ett frågeformulär till Dig. Vi var intresserade 
av deltagande i samtalsgrupp för efterlevande vid den Palliativa enheten i X-stad.  
 
Eftersom vi ännu inte fått något svar från Dig antar vi att det blivit bortglömt eller 
inte funnits tid att fylla i formuläret. Vi skulle vara tacksamma om Du vill besvara 
frågorna och skicka in frågeformuläret i det portofria svarskuvertet som bifogas så 
snart som möjligt.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt! 
 
Har Du problem med att besvara frågorna är Du välkommen att ringa oss! 
 
X-stad, februari 2008 
 
 
 
 
 
 
 
Ann-Britt Lundgren  Ulla Näppä 
Vårdutvecklare Barn/Kvinna       Leg sjuksköterska i palliativ vård 
 
 
Handledare 
Margareta Paulson 
Universitetslektor 
Mittuniversitetet 
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Bilaga 7 
Uppföljning av första frågeformuläret 

 
För ett par veckor sedan skickade vi ett frågeformulär till Dig. Vi var intresserade 
av deltagande i samtalsgrupp för efterlevande vid den Palliativa enheten.  
 
För att kunna jämföra de resultat vi fått från första omgången skickar vi nu ut ett 
nytt frågeformulär. Frågorna om sorg och depression är de samma men 
bakgrundsfrågorna skiljer sig en del. Vi vill dels få en uppfattning av hur många 
som deltog i samtalsgrupperna och dels få en uppfattning av om upplevelsen av 
sorg och nedstämdhet skiljer sig åt mellan deltagare och ickedeltagare.  
 
Vi skulle vilja be Dig att Du försöker svara så fullständigt som möjligt på frågorna. 
Skicka sedan tillbaka formuläret i det bifogade portofria svarskuvertet så fort som 
möjligt och helst inom en vecka. 
Ditt deltagande i undersökningen är naturligtvis frivilligt och Du kan avbryta 
studien när Du vill utan att behöva förklara Dig.  
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt!  
 
En forskningsetisk granskning av studien har gjorts av Etisk kommitté vid 
Mittuniversitetet. 
Verksamhetschefen vid X-kliniken, X-stad sjukhus, har givit tillstånd till studiens 
genomförande. 
 
 
Har Du problem med att besvara frågorna är Du välkommen att ringa oss! 
 
X-stad, april 2008 
 
 
 
Ann-Britt Lundgren  Ulla Näppä 
Vårdutvecklare Barn/Kvinna       Leg sjuksköterska i palliativ vård 
 
 
Handledare 
Margareta Paulson 
Universitetslektor 
Mittuniversitetet 


