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ABSTRACT

The purpose of this study is to examine, through literature, how nurses should approach

suddenly bereaved relatives. The relatives’ reactions and needs, the nurse’s approach

and caring for the bereaved ones and the limitations and conditions which may affect

the nurse, are the main subjects of this study, which is presented  under three headings.

The result shows that the relatives’ reactions vary from lack of emotional expressions to

more dramatic elements depending on their sense of coherence, coping-strategies and

defence-mechanisms. The nurse may, by putting in an effort and using herself in a

terapeutical way, establish a positive climate for the bereaved ones in their crisis

management. The result shows that approaching bereaved people could be one of the

most trying tasks a nurse is being exposed to. We do not believe that all nurses have

sufficient knowledge in crisis reaction and the process following a bereavement. It has

been revealed in this study that the nurse’s approach to the bereaved ones has a

significant effect in the following grieving- and crisis management process. The

importance of the nurse’s level of attainment, self-knowledge and empathic power is

therefore required characteristics in the approach of suddenly bereaved people. In

combination with an operational model used as a dynamic tool, we believe that the

nurse may maintain her ability to care.
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INLEDNING
Vid en närståendes bortgång påminns vi om vad döden innebär. Denna upplevelse träffar

oss och gör oss osäkra på allt vi hittills hållit för självklart. Den skakar om vår världs-

och självbild samt tvingar oss till förvandling. Detta vare sig vi vill det eller inte. Om en

närstående dör, är dennes död inte bara ett förebud om vår egen död, utan en del av oss

själva dör också i viss mening med honom eller henne. Det är inte vid något annat

tillfälle som vi blir så oerhört medvetna om vårt förhållande till andra människor och till

ting vi håller kärt och hur slutligt döden bryter dessa förhållande och kräver

nyorientering.

Effekterna av den smärta som uppstår vid ett emotionellt trauma kan såväl lindras som

förstärkas beroende på det omhändertagande en krisdrabbad människa möter. Ett

stödjande bemötande besparar den krisdrabbade mycket lidande och därmed förhindras

onödiga, komplicerade och svårkorrigerade misstolkningar vars verkningar kan sträcka

sig långt fram i  tiden.

Intresset för ämnet väcktes efter samtal med kurskamrater som hade egna erfarenheter

inom området. Samtliga ansåg att den grund vi står på och den kunskap vi hittills fått

beträffande bemötande av människor i akuta krissituationer inte motsvarar

socialstyrelsens krav i allmänna råd för sjuksköterskor. Där står att en sjuksköterska med

grundutbildning skall ha kunskaper i omhändertagande av psykisk och social karaktär

(SOSFS 1993:17). Frustrationen över att inte ha tillräckliga kunskaper inom området,

och vetskapen om att dessa individer kommer att påträffas inom många olika vårdformer

utgjorde grunden för områdes - och problemval.

Därför anser vi det vara motiverat att på fördjupningsnivå i omvårdnad studera

problematiken. Ambitionen med arbetet är att påvisa vikten av ett adekvat bemötande

till människor som mist nära anhörig och befinner sig i ett traumatiskt kristillstånd.
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BAKGRUND

Döden påverkar
Fyhr (1999) menar att vårt förhållande till döden, vår ångest, våra försvarsmekanismer,

våra dödsmetaforer, den symboliska betydelse som döden har och som vi ger den, inte

bara påverkar våra liv utan utgör betydande inslag och konstituerar vår kultur.

Förhållandet mellan två människor skapar en gemensam värld och när döden bryter detta

förhållande upphör upplevelsen av den gemensamma världen att existera. Detta medför

att ett nytt förhållande till världen måste skapas. I hur stor grad dödsfallet skakat om

världs- och självbilden går aldrig att mäta, då det helt är en subjektiv upplevelse. Ett

dödsfall hos en som står människan nära, är en av livets gränssituationer som förändrar

människan och frigör henne så att hon kan se det verkligt väsentliga alternativt utmynnar

i en situation som bryter ned henne. Detta, menar Fyhr (1999), utgör grunden för det

sorgearbete som den efterlevande människan måste genomgå för att skapa ett nytt

förhållande till omvärlden.

Plötslig och oväntad död
Worden (1999) definierar plötslig oväntad död som något som inträffar utan förvarning

och kräver speciell förståelse och intervention. Plötsligt dödsfall är svårare att sörja än

dödsfall då det funnits förvarning om att döden varit nära förestående. I SOU- rapport

1979:21 beskrivs plötslig oväntad död som följande: den avlidne skall vara under 65 år

och tidigare väsentligen frisk. Åldersgränsen är satt med tanke på att ju äldre en

människa blir, desto mindre upplever anhöriga dödsfallet som oväntat. Med tidigare

väsentligen frisk avses att den avlidne ej har haft någon kronisk sjukdom eller under de

närmaste åren före dödsfallet varit utsatt för olyckshändelse som uppenbart i sin tur kan

leda till döden (a.a).

Definition av närstående
Burr (2001) definierar närstående som den som kan identifieras som ”den signifikante

andre”, det vill säga en person som har en relation till patienten utan att behöva vara
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varken släkt, partner eller familjemedlem i traditionell mening.  SOSFS 1997:4 menar att

som närstående räknas i första hand familjen och andra anhöriga: make, sammanboende,

registrerad partner, barn, syskon, föräldrar, far- och morföräldrar eller make/ makas barn

som inte är ens egna. Andra, till exempel en mycket nära vän kan i enskilda fall räknas

som närstående. I studien anses anhöriga och närstående som likvärdiga begrepp, men

för enkelhetens skull kommer genomgående anhöriga att användas.

Kris och sorg

Begreppet kris
Ordet kris härstammar från det grekiska ordet crisis, som betyder avgörande vändning,

plötslig förändring eller ödesdiger rubbning (Cullberg, 2000). En kris uppstår när vi

ställs inför sådana händelser och problem, som vi inte på ett naturligt sätt kan lösa med

våra inre resurser. Det uppstår en obalans mellan problemets svårighetsgrad och

förmåga att nå fram till en lösning. Vi blir pressade, upprörda, känner ångest eller blir

förvirrade. Om vi inte finner en lösning finns risk för sammanbrott (Jonsson &

Hagström, 1991).

Cullberg (2000) delar upp krisens utlösande faktorer i två grupper; utvecklings- eller

livskriser och traumatiska kriser. Utvecklings- eller livskriser utlöses av sådana

händelser som är en naturlig del av livet, men som hos en enskild individ kan bli

övermäktiga att klara av. Sådana händelser kan vara att få barn, gå i pension, fylla år

etcetera. Den traumatiska krisen utlöses av plötsliga, oväntade och svåra yttre

påfrestningar.

En individ som befinner sig i kris har för tillfället förlorat kontrollen över sina

jagfunktioner såsom att rent fysiskt ta hand om sig själv och andra, fatta beslut eller

organisera den omedelbara framtiden. Den krisdrabbade människan behöver hjälp med

detta då han eller hon saknar beredskap att hantera den uppkomna situationen (Fyhr,

1999). Då detta arbete behandlar den kris som Cullberg (2000) benämner traumatisk

kris, kommer hans definition av detta genomgående att användas i arbetet: ”En
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livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för

att man skall bemästra den aktuella situationen” (Cullberg, 2000 s.15). Den traumatiska

krisen innebär ett hot mot ens fysiska existens, sociala identitet, trygghet eller mot ens

grundläggande möjligheter till tillfredsställelse i tillvaron. Bristen, vad gäller den

aktuella förmågan att lösa problem, har sin grund i människans tidigare erfarenheter och

inlärda reaktionssätt och därmed förklarar författaren varför problemlösningsförmågan i

en aktuell situation för en specifik individ är nedsatt.

Holmdahl (1990) menar att människors erfarenheter skiljer sig åt, vilket resulterar i att

man som individ reagerar olika på samma situationer. Människans utsikter att klara av

en situation beror på dennes psykiska kapacitet, nätverket i omgivningen och krisens

styrka. Kris är något som går över, dock inte alltid till det bättre. Det är ingen

stillastående process utan är av dynamisk karaktär.

Krisens faser
Cullberg (2000) delar in krisen i fyra faser. Först chockfasen som övergår i en

reaktionsfas. Därefter följer bearbetningsfasen fram till nyorienteringsfasen. De är inte

klart åtskilda från varandra. Ibland kan någon fas helt saknas eller förlöpa invävd i en

annan fas. Faserna kan inte ses som en stel modell utan som ett hjälpmedel att orientera

sig i krisens förlopp. De två första faserna, det vill säga chock- och reaktionsfasen

beskrivs utförligare än de senare då arbetets inriktning är ett bemötande av krisdrabbade

människor i det akuta skedet.

Chockfasen: Chockfasen varar från ett kort ögonblick till ett par dygn från krisens

utlösande. I denna fas försöker individen med alla medel att hålla verkligheten på

avstånd, eftersom denne ännu inte är förmögen att bearbeta händelsen. På ytan kan

människan bete sig som ordnad men inuti råder kaos. Medvetandet är förvirrat, grumlat

och bortvänt från den aktuella händelsen, vilket gör att vederbörande har svårt att

minnas vad som sagts och skett under chockfasen. Individen kan förefalla

känslomässigt avstängd, desorienterad, apatisk, gråta, skratta eller vara hyperaktiv. Det
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kan förekomma fysiska symtom såsom kräkningar, darrningar, svettningar och frossa

(Cullberg, 2000).

Reaktionsfasen: Reaktionsfasen inträder då det inträffade når en medveten nivå och

individen börjar förstå vad som hänt. I samband med detta mobiliseras de psykiska

försvarsmekanismerna som i denna fas har en värdefull uppgift. Försvarsmekanismerna

utgörs av förnekande, bortträngning, projektion, regression, rationalisering och isolering

av känslor. Försvarsmekanismerna tillåter den drabbade att stegvis ta in verkligheten

och bidrar således till en hanterbar bearbetning av traumat. Dessa kommer att beskrivas

utförligare i resultatet. Starkare reaktioner av olika slag såsom aggressivitet, desperata

handlingar, planlöst beteende och självförakt kan uppkomma i reaktionsfasen liksom

sömnrubbningar, häftiga mardrömmar, skuldkänslor och trötthet. Denna fas pågår fyra

till sex veckor efter den utlösande händelsen (Cullberg, 2000).

Bearbetningsfasen: Bearbetningsfasen innebär att individen börjar vända sig mot

framtiden och tankarna upptas i allt högre grad av annat än den traumatiska händelsen.

Denna fas pågår sex  till tolv veckor efter den krisutlösande händelsen (Cullberg, 2000).

Nyorienteringsfasen: Nyorienteringsfasen har inget slut. Individen kan nu leva med det

inträffade och händelsen utgör inget hinder i den dagliga livsföringen. Denna fas pågår

livet ut då det inträffade för alltid kommer att finnas inom den drabbade och utgöra en

av dennes erfarenheter. Reaktioner i samband med en kris följer i stort sett ett likartat

mönster hos alla människor, även om bilden kan variera, vad gäller intensitet och

uttryckssätt (Cullberg, 2000).

Begreppet sorg
Fyhr (1999) definierar sorg som en förlust som lämnar psykiska sår och där

läkningsprocessen kallas för sorgearbete. Sorgens uppgift är att bearbeta förlusten och

läka såret. Författaren menar också att en sorgeprocess startar efter varje väsentlig

förlust. Vad som förlorats eller hur omgivningen värderar det förlorade har

mindre betydelse. Den drabbades subjektiva upplevelse av förlusten är vad
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som avgör den verkliga betydelsen av det som förlorats. Volkan (1985) menar att en

förlust av någon man älskar är psykiskt traumatiskt i lika hög grad som det är fysiskt

traumatiskt att bli

allvarligt skadad eller lemlästad. När en människa lidit en förlust finns vissa sorgfaser

som måste fullföljas för att återfå jämvikt och balans i livet. Dessa utgör ett sorgearbete

och är en process som fortgår tills alla fyra faser genomgåtts. Den sörjande människan

måste genomgå 1) ett accepterande av innebörden i förlusten, 2) ett arbete med att ta sig

igenom sorgens smärta, 3) ett anpassande till levnadsförhållanden då den döde saknas

och 4) ett emotionellt omplacerande av den avlidne för att kunna gå vidare i livet.

Författaren menar att sörjandet kan betecknas avslutat när den drabbade människan kan

tänka på den avlidne utan allt för svår smärta, vågar investera sina känslor i och

återvinner ett intresse för livet samt upplever hoppfullhet, tillfredställelse och förmår

anpassa sig till nya roller (a.a).

Mötet mellan kris och sorg
Fyhr (1999) menar att sorg och kris, speciellt den traumatiska krisen och det akuta skedet

i en sorgeprocess, ofta felaktigt blandas ihop som om de vore en och samma process. De

är båda processer utlösta av samma förlust och har starka drag av varandra, men de har

avsevärda skillnader som kräver att de särskiljs och ses var för sig. Tidsramen är snävare

i ett kristillstånd, varför det kan få förödande konsekvenser att påtvinga krisens snäva

tidsram på en människa i sorg. Kriser kan visa sig som dramatiska inslag i

sorgeprocessen och återkommer i högre eller mindre grad (a.a). Cullberg (2000) säger att

sorgereaktioner till skillnad från tidigare beskrivna krisreaktioner startar något senare.

Sorgen utgörs av att individen förståndsmässigt förstår och psykiskt bemästrar den

aktuella situationen även om känslorna kan ta tid på sig att erkänna förlusten. En av

sorgens mest framträdande och dominerande drag är den starka fokuseringen på

framtiden, och avsaknad av framtidstro. Förlusten innebär inte bara någon som står

individen nära, utan utgörs även av en förlust av drömmar med risk för försämrad

livskvalitet som följd.

Direkt efter en förlust av exempelvis en nära anhörig är det, menar Volkan (1985),



7

vanligt att den drabbade går in i en kris som medför att det inte går att bemästra

situationen. Sorgeprocessen, som startar när den drabbade intellektuellt blir medveten

om förlusten, fortgår dold medan krisen som syns tydligare genomlevs. Risken finns att

sorgen inte blir synlig förrän de mest dramatiska tecknen på kris klingat av (a.a).

Sammanfattningsvis ser vi att Cullbergs kristeori samt Fyhrs och Volkans beskrivning

av sorgeprocessen ligger till grund för att sjuksköterskans insatser, i bemötande av

människor som plötsligt och oväntat mist en nära anhörig, skall kunna bidra till ett så

optimalt utgångsläge som möjligt för den krisdrabbade. Detta föranleder en studie av

det som följer.

SYFTE

Syftet med denna litteraturstudie är att tydliggöra och lyfta fram bemötandet och vilken

omvårdnad sjuksköterskan bör ge de människor som mist en nära anhörig genom plötslig

och oväntad död.

Frågeställningarna har varit följande:

A)  På vilket eller vilka sätt reagerar människor i en traumatisk krissituation?

B) Vilket bemötande och vilken omvårdnad bör sjuksköterskan ge för att minska

lidandet?

C)  Vilka hinder och förutsättningar ligger till grund för att sjuksköterskan skall kunna

ha ett gott bemötande och ge en god omvårdnad?

METOD

Metoden som valts är litteraturstudier. Enligt Polit och Hungler (1999) karakteriseras en

litteraturstudie av att författarna söker kunskap inom ett problemområde för att skapa

förståelse för problemet. Enligt Backman (1998) utgörs litteraturen av vetenskapliga

tidskriftsartiklar, rapporter, böcker, offentliga handlingar och avhandlingar.
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Sökning
Polit och Hungler (1999) anger att Cinahl och Medline är de mest relevanta databaserna

inom omvårdnadsforskning samt att manuell sökning via referenslistor är ett bra sätt för

att finna ytterligare material. I syfte att finna relevant litteratur har systematisk sökning

gjorts på högskolan Trollhättan Uddevalla i Vänersborgs bibliotek, då främst i

databaserna Cinahl, Medline och SweMed+. Systematisk sökning har även skett i

bibliotekets kataloger, och via referenslistor i förekommande artiklar, avhandlingar och

böcker.

Sökorden som använts har varit; anhörig, plötslig död, sorg, omvårdnad, sjuksköterska,

kris, krishantering och trauma. De engelska sökorden har varit relative, sudden death,

grief, caring, nurse, crisis, crisis management och trauma. Sökning på dessa har gjorts

dels individuellt, dels i kombinationer. Den korsvisa kombinationen av sökord

presenteras i nedanstående tabeller.

Resultat funna i databasen SweMed+ illustreras i figur 1. Vilka sökvägar som använts,

kombinationer av sökord samt sökresultat. Resultat funna i databasen Cinahl illustreras i

figur 2 och resultat funna i databasen Medline illustreras i figur 3.
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Figur 1.   Illustration över sökning i databasen SweMed+
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Anhörig 681 4 3 66 13 0 45 5

Kris 4 47 0 2 1 0 2 0

Plötslig död 3 0 39 1 0 0 3 0

Omvårdnad 66 2 1 1766 142 0 7 4

Sjuksköterska 13 1 0 142 410 0 0 0

Krishantering 0 0 0 0 0 0 0 0

Sorg 45 2 3 7 0 0 147 1

Trauma 5 0 0 4 0 0 1 361

Omvårdnad + Sjuksköterska 6 1 0        - -         - - 0 0 0

Figur 2.   Illustration över sökning i databasen Cinahl
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Relatives 1221 20 5 153 573 1 65 37

Crisis 20 102 0 10 47 1 8 8

Sudden death 5 0 10 1 5 0 2 2

Caring 153 10 1 544 372 0 21 12

Nurse 573 47 5 372 4266 1 67 146

Crisis management 1 1 0 0 1 1 0 0

Grief 65 8 2 21 67 0 106 4

Trauma 37 8 2 12 146 0 4 622

Caring + Nurse 87 4 1         - -          - - 0 16 8
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Figur 3.  Illustration över sökning i databasen Medline
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Relatives 256 41 7 106 119 0 29 33

Crisis 41 409 8 112 168 0 41 48

Sudden death 7 8 144 15 22 0 14 15

Caring 106 112 15 1107 678 0 71 88

Nurse 119 168 22 678 3033 2 77 259

Crisis management 0 0 0 0 2 6 2 3

Grief 29 41 14 71 77 2 182 26

Trauma 33 48 15 88 259 3 26 1511

Caring + Nurse 70 78 11        - -          - - 0 53 56

Urval
Sökningen har begränsats till att omfatta utgivningsår mellan 1990 till 2003. Detta för att

ge en bild av vad nyare forskning skriver i ämnet, och inte för att jämföra äldre rön med

nyare. Vidare skulle materialet vara publicerat på engelska eller något av de

skandinaviska språken och innehålla abstrakt tillgängliga i databaserna. Stor del av

utgivet material var specifikt inriktat på olika sjukdomstillstånd, palliativ vård eller barns

reaktioner. Barn reagerar på annat sätt än vuxna. I sökningarna lades därför

begränsningar om ålder in att endast omfatta anhöriga över 18 år. Av 27 funna artiklar

föll 13 bort då dessa inte svarade mot syftet. Merparten av artiklarna i bortfallet

utgjordes av forskning angående palliativ omvårdnad och förväntad död hos nära

anhörig.

Polit och Hungler (1999) anser att en litteraturstudie främst bör stödja sig på

vetenskaplig litteratur samt att resultatet skall innehålla litteratur som är relevant för

studiens syfte. Författarna skriver även att förstahandsreferenser bör användas. Nyberg
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(2000) anser att äldre litteratur med stor relevans för ämnesområdet kan användas. Den

äldre litteraturen som använts i arbetet utgörs av Travelbee (1971) som tack vare sin

aktualitet fortfarande kan anses ha stor relevans då betydelsen av innehållet inte har

ändrats.

I resultatet refererar vi till Cullberg (2001) där kapitel 3; det psykiska traumat och den

traumatiska krisen, använts. Vi refererar även till Kock-Redfors (2002), vars material

liksom Cullbergs inte är vetenskapligt framlagt. Vi finner dock stöd till materialet från

utvalda artiklar, varför vi ändå väljer att ha med det då det ger en fördjupad kunskap

inom ämnet.

Analys
Patel och Davidsson (1994) anser att målsättningen med analys är att hitta mönster,

teman och kategorier i materialet, vilka ligger till grund för resultatet. Vidare skriver

författarna att analysen skall inledas med att bearbeta materialet. Efter detta delas

datamaterialet in i olika kategorier, vilka utgörs av vad som valts att studera. Backman

(1998) menar att analysen är beroende av studiens problem, som bestämmer vad som

skall analyseras. Enligt Polit och Hungler (1999) påbörjas analysen när materialet valts

ut. Detta skall läsas noggrant och kritiskt granskas för att urskilja det som har relevans i

förhållande till syftet (a.a).

Fokusen i gallringarna var inställda på och hade sin utgångspunkt i innehållet i syftet.

Genom att läsa titlar på utskrivna söklistor gjordes en första gallring. Därefter lästes

abstrakt och sammanfattningar, varefter en andra gallring gjordes. Sammanfattningar

gjordes av materialet och för resultatet viktiga stycken markerades i texten. Det

analyserade materialet organiserades i grupperna A, B och C, vilka motsvarades av

frågeställningarna i syftet. Översikt av analyserat material presenteras i bilaga.
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RESULTAT

A) Krisreaktioner vid nära anhörigs död

Psykologiska reaktioner
Enligt en studie av Madsén och Gustafsson (1991) kan de mest skilda reaktioner

förekomma i det akuta skedet. Någon kan förefalla i det närmaste lättad, medan en

annan skriker hysteriskt. Någon kan verka oberörd, en annan gråter förtvivlat. Allt

mellan till synes total oberördhet och fullständig förtvivlan betecknas som normala

reaktioner. Reaktionerna är olika beroende på de anhörigas olika personligheter och

tidigare erfarenheter. Detta är viktig kunskap för sjuksköterskan att ta hänsyn till i

stöttandet av anhöriga. Oliver och Fallat (1995) menar att den stora variationen av

reaktioner i en akut krissituation aldrig är felaktiga eller farliga. Det är endast uteblivna

eller överdrivet långdragna reaktioner som ibland kan vara en signal på att de anhörigas

krisbearbetning inte fortskrider normalt. Anderson och Diamond (1995) säger att den

omedelbara reaktionen när en nära anhörig avlider vanligtvis är chock och tvivel.

Reaktioner oavsett det rör sig om ett förväntat eller ett oväntat dödsfall.

Fysiologiska reaktioner
I en hotad situation reagerar människan med ångest och en vilja att fly. Detta är en

normal reaktion och en följd av att stresshormonet adrenalin frisätts från binjurebarken

när man är försatt i ett beredskaps- eller kamptillstånd (Cullberg, 2001). Att dämpa den

eventuella aggressivitet eller gråtmildhet som kan uppstå, menar Madsén och

Gustafsson (1991), är fel då man genom gråt och skrik befriar sig från

stresshormonerna. Av samma anledning bör den anhörige inte heller slentrianmässigt

erbjudas lugnande läkemedel. Cullberg (2001 s. 48) säger att ”Små mängder lugnande

eller sömngivande medicin liksom en kortare tids sjukskrivning kan ibland vara

värdefullt i den akuta krisfasen”. Madsén och Gustafsson (1991) menar att stödsamtal

har samma effekt som lugnande läkemedel.
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Faktorer som påverkar krisreaktionen

Försvarsmekanismer

Under det akuta skedet av krisen; chock- och reaktionsfasen, kan vissa

försvarsmekanismer sättas in med uppgift att minska upplevelsen av och medvetenheten

om hot och fara för individen. De utgör ett mentalt skydd för att möjliggöra en

integrering av verkligheten. En människas beteende präglas av detta försvar. De

försvarsmekanismer som yttrar sig i en krissituation är förnekande, bortträngning,

projektion, regression, rationalisering och isolering av känslor (Cullberg, 2001).

Förnekande: Förnekan innebär att individen uppfattar vad som skett, men inte orkar

acceptera det reella hotet. Den krisdrabbade människan förnekar händelsens egentliga

betydelse och det upplevda hotet upplevs då minska vilket innebär att människan

blundar för verkligheten (Cullberg, 2001).

Isolering av känslor: Cullberg (2001) menar att isolering av känslor är en av de

vanligaste försvarsmekanismerna. Försvaret gör det möjligt att särskilja de obehagliga

känslorna från sitt agerande och lugnt och behärskat berätta om det inträffade, utan att

till synes reagera känslomässigt om det han eller hon vittnat.

Bortträngning: Enligt Cullberg (2001) är bortträngning till skillnad från isolering en

medveten mekanism. Människan undertrycker sina känslor i syfte att anpassa sitt

beteende för att motsvara omgivningens förväntningar. Oliver och Fallat (1995) menar

att individen kan tala om det fruktansvärda som inträffat utan att känna något. Utifrån

kan den krisdrabbade människan verka samlad och förnuftig trots det känslomässiga

kaos som råder inombords. Detta, säger Cullberg (2001), innebär att minnesluckor

uppträder för att dämpa de mest ångestfyllda intrycken. Verklighetsbilden ter sig falsk

eller justerad för att vara lättare att leva med.

Rationalisering: Rationalisering innebär att den krisdrabbade hittar skenbart förnuftiga

argument i syfte att minska den egna upplevelsen av hot eller skuld och skyddar sig själv

genom att omedvetet modifiera verkligheten (Cullberg, 2001). Oliver och Fallat (1995)
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menar att rationalisering innebär att innebörden i det fruktansvärda som hänt

rationaliseras bort. Känslan av hot, skuld och ansvar minskar genom en omedveten

förfalskad historieskrivning. Det blir ett sätt att hålla en ärlig självrannsakan på avstånd

för att freda samvetet.

Regression: Människan antar ett beteende eller tankemönster som är karaktäriserat av ett

tidigare utvecklingsstadium än det som hör till dennes normala beteende (Cullberg,

2001). Enligt Oliver och Fallat (1995) är ångest och behovet av tröst dominerande i detta

försvar, där den krisdrabbade människan verkar ha abdikerat från sin vuxna roll och

istället har antagit rollen som ett barn.

Projektion: Projektion, menar Cullberg (2001), innebär att människan i kris på grund av

egna omedvetna skuldkänslor, befogade eller ej, lägger skulden eller ansvaret för det

inträffade på en tredje part. Enligt Oliver och Fallat (1995) projiceras den krisdrabbades

känslor, det vill säga överflyttas på andra. Det är inte ovanligt att vårdpersonalen får ta

emot projektioner av de anhöriga. Benägenheten att skylla ifrån sig är tydlig liksom en

aktiv medverkan till att utse en syndabock (a.a).

KASAM-begreppet

Eriksson (1997) menar att en känsla av sammanhang (kasam) kan fungera som en

skyddsfaktor vid hot om ens existens eller världsbild. Larsson, Kallenberg, Setterlind

och Starrin (1994) jämför i sin studie människor med lågt respektive högt kasam och

menar att individer med ett högt kasam hanterar stressituationer bättre, bevarar hälsan i

högre grad än de som har ett lågt kasam. Vidare säger Larsson et al. (1994) att

människor med ett högt kasam är mer aktiva, tränar och sportar mer, har en mer

hälsosam kosthållning, sover bättre, röker mindre och använder sig av lugnande

läkemedel i mindre utsträckning än de gör som har ett lågt kasam.

Eriksson (1997) menar att när människor drabbas av olyckor och trauma innebär detta

ofta att deras grundläggande syn på sig själva och deras världsbild förändras. Författaren

presenterar två grundläggande antaganden om världen och dess beskaffenhet. Dessa
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föreställningar om världen har blivit förändrade hos människor efter upplevelse av en

traumatisk händelse och utgörs dels av föreställningen om människans osårbarhet och

dels av att tillvaron är begriplig, hanterbar, förutsägbar och rättvis. Det är viktigt för

människan i kris att se en meningsfullhet. Detta kan uppnås genom att människan tillåts

vara delaktig i processer som rör en själv och andra och ser detta som ändamålsenligt.

Författaren menar att människan upplever att det finns resurser för att möta de krav på

ansvar, delaktighet och engagemang som ställs. Resurserna kan utgöras av

copingstrategier av olika slag.

Copingstrategier

Coping beskrivs vara det sätt på vilket en individ bemästrar livssvårigheter. Med detta

avses de kognitiva och beteendemässiga ansträngningar en människa använder sig av

för att bemästra psykologisk stress (Laakso & Paunonen-Ilmonen, 2002). Anderson och

Diamond (1995) menar att coping kan ses som en interaktion av psykosocial karaktär i

syfte att reducera hot- och stressituationer. Copingprocessen startar när förlusten är ett

faktum och innebörden blivit verklig.

I en studie av Anderson och Diamond (1995) hänvisar deltagarna till olika

copingstrategier som hjälpt dem hantera den aktuella krissituationen. En situation där en

nära anhörig avlidit, är oåterkallelig, varför copingstrategierna syftar till att bemästra

känslor och se en mening i det inträffade.  Deltagarna i studien beskriver strategier som

sträcker sig i en tidsperiod från det akuta skedet upp till två år efter det inträffade. Den

första strategien utgörs av aktivitet, som fungerar som en distraktion i sorge- och

krisarbetet. I studien framkommer två kategorier av anhöriga varav den ena välkomnar

distraktioner och den andra föredrar att reflektera över förlusten.

Nästa strategi som beskrivs i Anderson och Diamond (1995) är samtal. Genom att

sjuksköterskan samtalar med den anhörige bearbetas förlusten. Resultatet i studien visar

att de krisdrabbade människorna antingen anser förlusten vara av privat karaktär och

därigenom avstår från att tala om händelsen. De anhöriga som avstår gör det av två

anledningar. De är antingen rädda för att uppfattas som en börda eller så saknar de vana

i att tala om sina känslor. De som väljer att tala om förlusten uppger att de är selektiva i
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valet med vem de talar med. De beskriver vikten av att känna förtrogenhet med den de

samtalar med. Vikten av att återkommande tala om det inträffade får stöd i Laakso och

Paunonen-Ilmonen (2001).

Den tredje copingstrategin, aktuell i en krissituation, är tro och bön menar Anderson och

Diamond (1995). Att bedja uppger några deltagare i studien vara en strategi som ger

kraft, mod och styrka. Genom sin tro menar de att Gud hjälpt dem att genomlida

tidigare svårigheter och de sätter sin tilltro till att denna högre makt skall göra så även i

detta fall. Även de som inte är troende uppger bön vara en strategi att bemästra

situationen. Företeelsen att be om kraft är mest aktuell i det akuta skedet och klingar av

allt eftersom krisfaserna fortskrider (a.a).

Anderson och Diamond (1995) menar att det finns ett flertal olika copingstrategier

knutna till en situation i kris. De flesta är dock aktuella i ett senare skede av

sorgeprocessen och utgörs av till exempel att omge sig av minnen, att ha en fortsatt

kontakt med den döde i form av besök till grav och samtal med den döde. Även att lära

sig nya färdigheter, såsom personlig ekonomi, laga mat eller serva bilen beskrivs vara

strategier för coping sedda i ett längre tidsperspektiv.

B) Bemötande

Att bemöta människor i kris
Travelbee (1971) menar att alla människor någon gång i livet kommer att uppleva

lidande som en erfarenhet av antingen fysisk, emotionell eller andlig smärta och det

sammanhänger med det som upplevs som betydelsefullt för individen. Kännetecknande

för sjuksköterskan är, förutom att kommunicera, att använda sig själv terapeutiskt. I ett

gott bemötande krävs att sjuksköterskan använder sin egen personlighet på ett

ändamålsenligt och medvetet sätt. Det terapeutiska syftet med detta är att nå en

förändring, det vill säga en lindring av lidandet. För att som sjuksköterska kunna

använda sig själv terapeutiskt krävs att hon är uppmärksam på hur hennes eget beteende

inverkar på andra samt att hon har genomtänkta värderingar och attityder (a.a). Laakso



17

och Paunonen-Ilmonen (2002) finner stöd för Travelbees teori i sin studie och menar att

sjuksköterskan bör använda sig själv som ett terapeutiskt verktyg. Detta kan ske genom

att använda sin inlevelse och empati för att bättre förstå situationen och avläsa behov

som uppstår.

I en studie av Tye (1993) rankar anhöriga 35 hjälpinsatser som erbjudits av

sjuksköterskan. Högst på rankinglistan kommer ett snabbt omhändertagande med odelad

uppmärksamhet mot de anhöriga. På andra plats rankas erbjudande om avskilt rum, följt

av att sjuksköterskan tar sig tid att lyssna. På fjärde plats kommer vikten av att ha en och

samma kontaktperson under vistelsen. Det etableras då en kontakt mellan de anhöriga

och denne, som oftast utgörs av sjuksköterskan. De anhöriga känner förtrogenhet med

och förtroende för sjuksköterskan och kan därför lättare samtala om det inträffade.

Madsén och Gustafsson (1991) menar att sjuksköterskans möte med en människa som

hastigt mist en nära anhörig kan vara en av de svåraste uppgifter en sjuksköterska ställs

inför. Tye (1993) visar i resultatet av sin studie att anhöriga i kris blir illa berörda av

sjuksköterskor som endast avsätter några minuter för samtal. De uttrycker en misstro för

sjuksköterskan och skall minnas detta bristfälliga möte lång tid efter den traumatiska

händelsen. Enligt Lundqvist och Nilstun (1998) är ett gott och lugnt bemötande av stor

vikt för att underlätta för den anhörige att minnas tiden kring dödsfallet. Madsén och

Gustafsson (1991) understryker detta och menar att tre betydelsefulla komponenter i

omhändertagandet av en människa i kris framkommer i resultatet av deras studie. Dessa

är bemötande, beröring och besked. De anhöriga i studien framhåller vikten av ett gott

bemötande då detta är något som de i senare skeden ofta tänkt på. Med besked avses

ärliga och snabba besked av sjuksköterskan. Beröring kräver, enligt studien, en stor

lyhördhet hos sjuksköterskan. En del anser en klapp på axeln vara tillräcklig, medan

andra behöver hållas om.

Tye (1993) anser att det är viktigt för sjuksköterskan att förstå vilka konsekvenser

plötslig oväntad död har för den anhörige och utveckla metoder för att hjälpa och

underlätta det sorgearbete som följer för den enskilde människan. Sjuksköterska skall,

menar Laakso och Paunonen-Ilmonen (2001) ha en så god handlingsberedskap som

möjligt och de understryker vikten av detta i sin studie och menar att en handlingsplan
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bör utarbetas för att på bästa sätt bemöta en krisdrabbad människa i ett akut skede.

Madsén och Gustafsson (1991) har i sin studie intervjuat anhöriga i syfte att ta reda på

vad dessa anser om det bemötande de fick i samband med plötslig förlust. Resultatet

skall utgöra ett underlag för ett eventuellt framtida handlingsprogram i bemötande av

människor som mist nära anhörig hastigt och oväntat.

Kock-Redfors (2002) har upprättat en mall för handlingsprogram vid omhändertagandet

av anhöriga i samband med trauma, plötslig sjukdom eller död.  Handlingsprogrammet

utgörs av 10 förslag till rutiner där god kvalitet utmärker förhållningssätt och omvårdnad

till de anhöriga. Tanken är att handlingsprogrammet skall användas som stolpar för

minnet. Li, Chan och Lee (2002) stödjer detta och säger att ett handlingsprogram för

omhändertagandet av människor i akut krissituation bidrar till att säkerställa en god vård

och ett adekvat bemötande och medverkar till att den krisdrabbade får ett bättre

utgångsläge i den kommande sorge- och krisbearbetningen. Dysting (1996) menar att de

moment som bör ingå i ett handlingsprogram i akut krisstöd skall behärskas av all

vårdpersonal som kan tänkas komma i kontakt med människor som mist en nära anhörig

hastigt och oväntat.

Information: Information skall ges ofta, kortfattat och med enkla ord. Det är viktigt att

sjuksköterskan talar om för övrig personal vilket budskap hon har för avsikt att

förmedla och har förmedlat. Detta för att öka samstämmigheten i personalgruppen och

att samma budskap ges av samtliga (Kock-Redfors, 2002). Enligt Oliver och Fallat

(1995) beskrivs förmågan att uppfatta information som starkt påverkad och sänkt i ett

akut kristillstånd. Den krisdrabbade människan vill ha information som kan förstås,

varför det är viktigt att sjuksköterskan är observant på att informationen når fram. Li et

al. (2002) finner stöd för detta i sin studie och poängterar vikten av information. Genom

att erbjuda skriftlig information, parallellt med muntlig, säkerställer sjuksköterskan att

information av vikt inte går förlorad utan finns att tillgå när den första chockreaktionen

klingat av. Denna skriftliga information får inte ersätta den muntliga, utan skall fungera

som ett viktigt komplement. Leach (1995) menar att information håller nere

ångestnivån, oavsett om nyheterna är av positiv eller negativ art. Även om ingen ny

information finns att delge, bör detta informeras om till den krisdrabbade människan.
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Resultatet i Madsén och Gustafsson studie (1991) visar att det är viktigt att

sjuksköterskan är ärlig, inte använder omskrivningar för ordet död och att besked av

olika slag lämnas så snabbt som möjligt. Dessvärre, menar Madsén och Gustafsson

(1991), är sjuksköterskan ibland dålig på att lämna besked beroende på feghet eller

missriktad vilja att skona den anhörige. Dysting (1996) påpekar vikten av att inte ge

falsk tröst, då det inte går att ersätta vad den anhörige förlorat. I Tye (1993)

framkommer att de anhöriga upplever sig ha ett glasklart minne över vad som sagts av

sjuksköterskan vid tidpunkten för den traumatiska händelsen. Det är därför viktigt att

använda väl avvägda ord.

Se den döde och ta avsked: Anhöriga bör alltid rekommenderas att se den döde så snart

som möjligt och ta avsked. En bild, menar Kock-Redfors (2002), säger mer än tusen ord.

Li et al. (2002) säger i sin studie att det är viktigt att den krisdrabbade människan stöds

och uppmanas att se, röra och vara nära den döde vilket deltagarna i studien fann positivt

då det inträffade fick en innebörd. Stöd för detta fås även av Lundqvist och Nilstun

(1998) som menar att det är av stor vikt att den anhöriges död görs verklig.

I Madsén och Gustafsson (1991) framkommer att anhöriga, som inte orkar ta eget

initiativ att se den döde, i efterhand välkomnat sjuksköterskans stöd och bistånd till att

se den döde tillsammans. De anhörigas fantasier och funderingar över hur den döde kan

se ut är mer skrämmande än verkligheten, men kan även vara en förutsättning för att

inse vad som skett. Dysting (1996) säger att om de anhöriga känner obehag eller rädsla

inför att se eller röra vid den döde, kan det underlätta att till exempel låta händerna ligga

synliga ovanpå bädden. Många anhöriga vidrör, om inget annat, så åtminstone

händerna. I Tyes studie (1993) framkommer att ingen av de anhöriga uttrycker någon

ånger över att de valt att se den döde. Detta stärker tidigare studier som påvisar vikten

av att verklighetsförankra det inträffade visuellt. Lundqvist och Nilstun (1998) och Li et

al. (2002) anser att om den avlidne är ett barn kan föräldrarna hjälpa till med att klä

barnet och eventuellt uppmuntras att fotografera, klippa av en hårlock eller gjuta hand-

och/eller fotavtryck på barnet.
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Meddela berörda anhöriga: Det är viktigt att söka aktivt efter make, maka, barn,

syskon, föräldrar eller annan nära anhörig (Kock-Redfors, 2002). I en studie av Oliver

och Fallat (1995) visar resultatet vikten av att ha ett fungerande socialt nätverk. Genom

sjuksköterskans omsorg bör kontakt tas med berörda anhöriga till den hastigt avlidne

och den samhörighet de förlust- och krisdrabbade människorna uppgav sig känna bidrar

till en hjälp att ta sig ur chockfasen. Det är, menar författarna, svårare att sluta sig inom

sig själv med flera berörda människor i den direkta omgivningen då alla människor

uppvisar en så stor variationsrikedom i beteende. Stöd för detta fås även av Lundqvist

och Nilstun (1998).

Kontaktperson: Utse en anhörig att var kontaktperson. Det är främst denna person som

hålls informerad om vad som hänt, samt vad som planeras och komma skall och får då

till uppgift att informera övriga berörda (Kock-Redfors, 2002). Detta är, menar Li et al.

(2002) av vikt, inte enbart för vårdpersonalen utan även för de anhöriga, då inga

tveksamheter behöver råda om vem eller vilka som har information att delge. Nilsson,

Oremark och Ulfberg (1994) styrker detta i sin studie och säger att de anhöriga i kris bör

tilldelas en personlig kontakt i form av sjuksköterskan som kan hjälpa till med att

erbjuda de anhöriga se den döde, hjälpa till med praktiska göromål och samordna möten

med till exempel räddningspersonal och polis.

Minderåriga barn: Om minderåriga barn finns bland de anhöriga är det viktigt att tillse

att de får adekvat information. Det är viktigt att även barnen är delaktiga och får se den

döde. Vid behov kan barnpsykiatrijour kontaktas (Kock-Redfors, 2002).

Stödkontakt: Sjuksköterskan bör erbjuda kontakt med sjukhuskyrkan och kurator (Kock-

Redfors, 2002). Enligt Oliver och Fallat (1995) är det viktigt att låta människorna i kris

själva få välja om och i så fall vilka de vill ha med sig eller kring sig i det akuta skedet.

Sjuksköterskan bör tillåta de anhöriga att få vara ifred om de önskar det. Uttrycker de en

ovilja eller rädsla till att vara ensam bör sjuksköterskan bistå med sitt stöd och sin

närvaro eller genom kontakt med till exempel sjukhuspräst be denne närvara. Madsén

och Gustafsson (1991) menar att det är viktigt att sjuksköterskan tar reda på den

anhöriges hemsituation för att utröna om denne är ensam eller om kontakt bör tas med
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övriga anhöriga, vänner, grannar, församling, kurator eller dylikt. Det framkommer

också att tillgången på kuratorer inte motsvarar efterfrågan.

Sjukskrivning eller intyg: Eventuell sjukskrivning eller intyg skrivs av ordinarie läkare

på hemorten (Kock-Redfors, 2002).

Organdonation: Inför förfrågan av organdonation är det viktigt att vårdpersonalen

försäkrar sig om att den anhörige inte befinner sig i chockfasen. Det är läkaren som tar

upp frågan om donation, men sjuksköterskan finns med för att kunna samtala efteråt. Är

den avlidnes önskan att inte vilja donera organ känd, upprepas inte frågan. (Kock-

Redfors, 2002). Flertalet av deltagarna i en studie av Håkansson (2002) menar att det är

en svår uppgift att tala om organdonation vilket försvåras av att det saknas en gemensam

policy och klara rutiner.  Författaren stödjer Kock-Redfors handlingsprogram och menar

att sjuksköterskan bör vara med under läkarsamtalet för att på ett bättre sätt följa upp det

som sagts och uppmuntra den anhörige att prata om donationsfrågan.

Uppföljning: Nära anhöriga till människor som avlider hastigt och oväntat bör få tid för

uppföljningssamtal inom två till fyra veckor efter dödsfallet. Vid detta samtal bör

ansvarig läkare samt omvårdnadsansvarig sjuksköterska och tjänstgörande

undersköterska medverka (Kock-Redfors, 2002). Tillsammans med redan nämnda bör

även, säger Madsén och Gustafsson (1991), en kurator medverka. De understryker vikten

av uppföljning som en viktig åtgärd för den anhörige vid plötslig förlust. Dysting (1996)

styrker vikten av uppföljning och menar att sjukvården bör ta ansvar för den anhörige

efter hemkomsten, för att försäkra sig om att denne får den hjälp och stöd som behövs.

Dessa människor, som befinner sig i kris, tillhör en stor riskgrupp för att få

psykosomatiska besvär i framtiden om inte rätt hjälpinsatser erbjuds, och därför bör

sjukvården känna ett ansvar för dem. Ytterligare ett skäl är att de anhöriga inte alltid

själva orkar ta kontakt för att få hjälp.

I Nilsson et al. (1994) beskriver 30 av 38 deltagare i studien att de uppskattade

erbjudande om fortsatt kontakt i form av uppföljningssamtal. Resterande åtta deltagare

uppger sig inte vara negativt inställda, utan förhåller sig neutrala i frågan. Enligt
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Anderson och Diamond (1995) bör sjuksköterskan vara observant på tecken som tyder

på depression eller på att den anhörige fastnat i någon av krisfaserna. Genom att ha

uppföljningssamtal ökar möjligheten för sjuksköterskan att upptäcka symtom på detta.

Vikten av ett tidigt bemötande
Enligt Li et al. (2002) underlättar ett bra omhändertagande i det akuta skedet den

fortsatta krisbearbetningen. När sjukvården inte kunnat bota den som avlidit riktas fokus

mot de anhöriga för att trösta, stödja och lindra deras sorgearbete genom att försiktigt

lotsa dem genom den akuta chockfasen. Dysting (1996) menar att vikten av ett tidigt

bemötande och tidigt insatt krisstöd skall ses under ett längre tidsperspektiv då det kan

förhindra komplicerade sorgereaktioner. Ju snabbare sorgeprocessen kommer igång,

desto bättre förutsättning har den krisdrabbade att återgå till vardagen utan

komplikationer. Lundqvist och Nilstun (1998) säger att det är ett stort psykiskt trauma att

utsättas för en förlust av en nära anhörig vilket leder till en krisreaktion. Denna reaktion

skall av sjuksköterskan bemötas som det den är; en naturlig och övergående

stressreaktion.  Bemötandet av en människa i akut kris går därför ut på att få den

drabbade att använda sina egna resurser i syfte att bearbeta det inträffade.

Lundqvist och Nilstun (1998) anser att det är sjuksköterskans primära uppgift att

understödja den anhöriges egen aktivitet och förmåga att ta kontroll över situationen.

Nilsson et al. (1994) stödjer detta och menar dessutom att en av sjuksköterskans

viktigaste hjälpåtgärd är att lyssna och ta emot reaktioner på sorg, att ge praktisk hjälp

och information samt att uppmuntra till aktivitet och konfrontation. Li et al. (2002)

säger att en av de primära uppgifterna för vårdpersonalen är att stödja den krisdrabbade

i att gå från chockfas till reaktionsfas, där bearbetningen av traumat kan ta sin början.

Resultatet i en studie gjord av Madsén och Gustafsson (1991) visar att få av deltagarna

som upplevt en akut krissituation har kommentarer beträffande det akuta

omhändertagandet. Större vikt läggs, vilket också kommenteras, på bemötandet. Hur

sjuksköterskan bemöter den anhörige vid ankomst till, och under vistelsen på den

aktuella avdelningen. Att möta människor som vågar ta emot sorg och de reaktioner
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som kan följas av en krisreaktion kan leda till att den anhörige som befinner sig i kris

får ett bättre utgångsläge för sin krishantering och fortsatta bearbetning. Dessa insatser

görs för att hjälpa den drabbade att få tillbaka kontrollen över sin situation och

underlättas vid ett snabbt insättande i det akuta skedet (a.a).  I Lundqvist och Nilstuns

studie från 1998 visar resultatet att deltagarna uttrycker tacksamhet och uppskattning av

det emotionella stöd, det bemötande och den kontakt som skapas av och genom

sjuksköterskan.

Att samtala med människor i kris
Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans viktigaste redskap i etablerandet av en

mellanmänsklig relation är kommunikation, som är en målinriktad process i

uppbyggandet av en relation till den anhörige. Kommunikationen ligger till grund för att

lära känna den krisdrabbade, kartlägga och tillgodose behov som denne har. Vidare

menar Laakso och Paunonen-Ilmonen (2001) att sjuksköterskan bör vara lyhörd. Så att

hon kan få en uppfattning om när den rätta tidpunkten är för att ge information och att

samtala om det inträffade. Det är viktigt, säger Madsén och Gustafsson (1991) att

samtala med den anhörige om vanliga stress- och krisreaktioner för att underlätta för

denne att förstå de reaktioner eller uteblivna reaktioner som följer.

Leach (1995) menar att sjuksköterskan inte skall tala om hur en människa i kris skall

agera. Den anhöriges värld har kollapsat och denne vill inte bete sig eller känna sig på

detta sätt. Om den drabbade börjar tala om det inträffade är det viktigt att sjuksköterskan

lyssnar, förstår och accepterar att verkligheten smärtar. Sjuksköterskan bör inte prata om

egna upplevelser eller ge goda råd utan fokusera och koncentrera sig på människan i kris

och på dennes problem, utan att prata mer än nödvändigt. Sjuksköterskan skall endast

korrigera om berättelsen avviker markant i fråga om viktiga och avgörande uppgifter

från verkligheten för att undvika missförstånd (a.a).

Li et al. (2002) menar vidare att sjuksköterskan skall bistå vid praktiska frågor och

göromål utan att för den skull överta den anhöriges ansvar i situationen. Att ta ansvar är

en del i krisbearbetningen och tvingar människan framåt. Madsén och Gustafsson (1991)
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menar att om den anhörige är upprörd kan varsam beröring lugna. Det är viktigt att

sjuksköterskan inte undviker kroppskontakt. Vidare skall sjuksköterskan undvika tomma

ord och löften som kan vara svåra att hålla. Oliver och Fallat (1995) säger att

sjuksköterskan inte skall bagatellisera eller ljuga då detta kan förändra verkligheten för

den krisdrabbade människan och försämra krisbearbetningen, vilket gör det svårt att inse

och acceptera det som verkligen hänt och inträffat. Vid vissa tillfällen kan dock, menar

Leach (1995), ett undanhållande av hela sanningen vara befogad.

Enligt Oliver och Fallat (1995) bör den anhörige skyddas från ytterligare stress, starka

intryck, press och publik. Människor som i chockfasen gör olika uttalande kan drabbas

av djup ångest efteråt. Ett allmänt gott omhändertagande i form av värme, vila,

avskildhet och omtänksamhet är alltid bra. Att erbjuda något att dricka, en filt eller

liknande kan vara den förlösande gesten som öppnar till ett samtal där människan i kris

accepterar hjälp.  Leach (1995) menar att det ligger ett stort psykologiskt värde i att bli

väl omhändertagen.

C) Hinder och förutsättningar för god omvårdnad
Travelbee (1971) menar att möten mellan människor inte sker utan generaliseringar och

förutfattade meningar. Det är då viktigt att sjuksköterskan är medveten om dessa hinder,

lägger dem åt sidan och bemöter den anhörige förutsättningslöst och med respekt. Risken

finns annars att omvårdnaden blir mekanisk och opersonlig och utan etablerande av

kontakt. En förutsättning för att kunna ge god omvårdnad är, menar Lundqvist och

Nilstun (1998) och Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002), att ha hjärta och själ på rätt

plats. Sjuksköterskans professionella förhållningssätt skall präglas av respekt för den

krisdrabbade.

Kunskap
Lundqvist och Nilstun (1998) menar att teoretisk kunskap är viktig men att den bör

omsättas i praktik för att inte tappa sitt värde. De kunskaper sjuksköterskan har värde av

i bemötandet av en människa i kris är hur kriser uppstår, hur de uttrycks samt hur
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förloppet kan se ut. Författarna anser även att det mest primära för den anhörige är att

tillåtas känna det den känner och bli förstådd och det är i detta som kunskapens

begränsning ligger.

Tye (1993) menar att grundutbildade sjuksköterskor inte är utbildade eller tränade för

den svåra uppgift de står inför i mötet med människor som mist en nära anhörig plötsligt

och oväntat. De är ofta självlärda och får sin träning genom att exponeras för uppgiften.

Nackdelen är att det med denna typ av inlärningssätt sällan följer feedback från de

anhöriga. Sjuksköterskan blir inte medveten om och ges inget tillfälle att korrigera

eventuella felaktigheter eller sådant som går att förbättra i förhållningssättet till de

anhöriga. Detta blir ett resultat av inlärning där teoretisk grund saknas (a.a).

Den formella kunskapens betydelse är inte allenarådande. Det finns människor med hög

kunskapsmässig utbildning som inte är i stånd att bistå en människa i kris. Samtidigt

finns det människor som inte besitter någon formell kompetens i ämnet, men som genom

inlevelseförmåga och medmänsklighet ändå agerar på ett bra sätt (Lundqvist & Nilstun,

1998). Att som sjuksköterska ha ett terapeutiskt förhållningssätt, menar Laakso

Paunonen-Ilmonen (2001), innebär att ett bra klimat skapas för att hantera så svåra frågor

som omhändertagandet av människor som mist en nära anhörig hastigt och oväntat utgör,

samt bemötandet av dessa.

Empati
Enligt Travelbee (1971) innebär en empatisk förmåga att tränga in i, delta i eller att

förstå det psykiska tillstånd som en annan individ befinner sig i här och nu. Med hjälp av

sin empatiska förmåga kan sjuksköterskan delta i och förstå en annan människas känslor

och tankar, samtidigt som hon håller det egna självet utanför; det vill säga inta ett

professionellt förhållningssätt. Li et al. (2002) säger att risken med empati dock är att

sjuksköterskan identifierar sig med den drabbade och dennes upplevelse av kris, så

kallad överidentifikation vilket innebär att den drabbades plåga och lidande görs till ens

egen. Vid en sådan situation kan sjuksköterskan inte längre bistå den krisdrabbade

människan på ett adekvat sätt. Lundqvist och Nilstun (1998) menar att i avsaknad av



26

empatisk förmåga finns risken att den anhörige objektifieras. Med ett empatiskt

förhållningssätt tillåter sjuksköterskan den krisdrabbade människan att förbli en

medmänniska, ett subjekt med den unika personlighet som denne innerst inne har. Den

anhörige befinner sig i en situation där denne tappar fotfäste och identitet och är då i

desperat behov av att bli uppfångad. Med empatin sätts ord på känslor. Empatisk

förmåga är, menar Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002), en egenskap som inte är

medfödd, utan den utvecklas genom utbildning och livserfarenhet.

Självkännedom
Att möta människor i kris innebär för sjuksköterskan, menar Laakso och Paunonen-

Ilmonen (2001), att utsätta sig för en annan människas utsatthet. Då sjuksköterskan

använder sig själv som ett terapeutiskt instrument i arbetet med människor i kris är det av

stor vikt att veta hur instrumentet fungerar. Att till exempel träffa en människa med stark

ångest kan resultera i att den egna ångesten aktiveras. Det blir en smittsam reaktion.

Självkännedom innebär att sjuksköterskan gjort upp med sig själv och sin egen inre bild

av kris och krishantering. Det är viktigt att bistå en människa i kris och detta innebär

samtidigt att sjuksköterskan tränas i att kunna hantera sin egen rädsla, sina känslor och

fantasier vad gäller till exempel döden. Vidare menar författarna att det bland annat är

sjuksköterskans yrkesmässiga uppgift att utsätta sig för andras utsatthet. Detta kräver ett

stort mått av säkerhet i den egna identiteten och är en av förutsättningarna för att kunna

etablera, vidmakthålla och använda sig av en dialogisk relation till en människa vars

identitet kan vara svårt sargad.

Handledning
Kock-Redfors (2002) menar att omhändertagande av sjukvårdspersonal som är i direkt

kontakt med människor som mist nära anhörig är viktigt. Kontakt med döden väcker

starka känslor hos alla människor. Den dag sjuksköterskan inte längre berörs av att

människor avlider hastigt och oväntat utgör ett befogat tillfälle att ta paus i sitt arbete och

begrunda sitt yrkesval. Det är av stor vikt att skapa en arbetsmiljö där plats och tid finns

avsatt för bearbetning av tragiska händelser. Detta skall utgöra en naturlig del av

vardagsarbetet. Rent konkret innebär det att tid bör finnas för reflektion och bearbetning
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inom den ordinarie arbetstiden, i den ordinarie organisationen. En metod är debriefing, vilket

innebär att berörd personal träffas, helst inom ett dygn efter händelsen. Händelseförloppet gås

igenom och varje deltagare ges möjlighet att få utlopp för känslor och reaktioner för att

bearbeta händelsen (a.a). Tye (1993) styrker detta och säger att avlastande samtal samt

debriefing bidrar till en snabb och ändamålsenlig bearbetning av den traumatiska händelsen.

Håkanson (2002) menar att sjuksköterskan måste vårdas. Om inte detta prioriteras riskerar

sjukvården att utarmas på sin genuint mänskliga förmåga av att bli berörd. Denna förmåga är

en förutsättning för att svåra möten och samtal i vården skall kunna genomföras.

Med resultatet som bakgrund tydliggörs vad Cullberg (2001) menar med att människor då de

drabbas av en traumatisk kris reagerar på varierande sätt. De använder sig av ett flertal

strategier för att hantera den uppkomna situationen. I Madsén och Gustafsson (1991)

framkommer att i det akuta skedet saknar ofta den krisdrabbade handlingsberedskap för att

kunna bearbeta händelsen. Sjuksköterskan, med sin specifika kompetens i omvårdnad,

fungerar då som en viktig länk vars insatser bestående av adekvat omhändertagande och

bemötande av den anhörige kan utgöra skillnaden mellan en positiv eller negativ

krisbearbetning. Kock-Redfors (2002) menar att sjuksköterskan, genom att vara lyhörd, bättre

kan bemöta dessa krisdrabbade människor samt att en utarbetad handlingsplan kan vara till

god hjälp och fungera som stöd för minnet. Förutsättningar för att ge sjuksköterskan en så god

handlingsberedskap som möjligt är enligt Kock-Redfors (2002), Laakso och Paunonen-

Ilmonen (2001) och Lundqvist och Nilstun (1998) goda teoretiska och praktiska kunskaper,

ett empatiskt förhållningssätt, självkännedom samt att möjlighet ges till kollegial handledning
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DISKUSSION

Metoddiskussion
Svårigheten initialt då vi sökte litteratur i ämnet var att komma underfund med lämpliga

sökord och begränsningar. Mer eller mindre osystematiska litteratursökningar hade bedrivits

under ett flertal månader. Detta för att skaffa en inblick i hur databaserna var upplagda, hur

träfflistorna såg ut samt vilka möjligheter som fanns att tillgå vad gäller begränsningar. Då stor

del av materialet inom omvårdnadsforskningen i ämnet berör palliativ vård och förväntade

dödsfall blev bortfallet stort. Viss litteratur gick ändå att använda då innehållet var av mer

allmän art eller berörde såväl plötslig som förväntad död. Sökorden som användes gav

adekvata träffar och reviderades inte under arbetets gång med undantag av ”krisbearbetning”

som inte gav något utfall och därför valdes bort på tidigt stadium. I efterhand kan vi se att

förutom redan valda sökord borde troligen ordet bereavement ha använts. Men då det inte finns

en bra svensk översättning på detta ord smärtsam förlust av nära anhörig upptäckte vi det inte

förrän i slutet av resultatarbetet då vi ansåg det vara väl sent att åter igen söka artiklar.

Svårigheter att finna svenskt vetenskapligt publicerat material gjorde att merparten av

resultatet utgjordes av utländska referenser. Det är dock sannolikt att flertalet av resultaten i

dessa utländska publikationer går att överföra på svenska förhållanden. Det valda ämnet är

starkt förknippat med ens egna känslor och värdegrunder. Därför upplever vi att det varit en

tillgång att skriva flera tillsammans. Många infallsvinklar, egna erfarenheter och idéer om

sjuksköterskans agerande resulterade i ett, vad vi tror, fylligare och mer uttömmande resultat

än om arbetet skrivits av en person.

Resultatdiskussion
Studien syfte var att belysa hur människor, som plötsligt och oväntat förlorat en nära anhörig,

kan reagera samt utifrån sjuksköterskans perspektiv belysa vikten av bemötande av dessa.

Genom litteraturstudier undersökte vi hur människorna i detta traumatiska kristillstånd

reagerade, vilka behov som uppstod hos de anhöriga och på vilket sätt sjuksköterskan

tillgodosåg dessa.



29

A) Krisreaktioner vid nära anhörigs död
Oliver och Fallat (1995) och Madsén och Gustafsson (1991) är eniga om att i en krisreaktion,

utlöst av plötslig oväntad död hos anhörig, kan en mängd olika reaktioner bli tydliga beroende

på de anhörigas olika personligheter och tidigare livserfarenheter. Variationsrikedomen är stor

och endast långdragna eller uteblivna reaktioner är att betrakta som tecken på att

krisbearbetningen inte fortskrider normalt. Madsén och Gustafsson (1991) och Cullberg

(2001) skriver att genom att låta den anhörige få utlopp och utagera befrias denne från

stresshormoner som lagrats i kroppen under den traumatiska situationen som uppstått.

Ett flertal författare skriver om olika faktorer som påverkar krisreaktionen hos den anhörige.

Dessa utgörs av försvarsmekanismer, kasam och copingstrategier. Cullberg (2001) och Oliver

och Fallat (1995) är ense om att försvarsmekanismerna syftar till att minska upplevelsen om

hot och möjliggör för den anhörige att bearbeta händelsen. Eriksson (1997) och Larsson,

Kallenberg, Setterlind och Starrin (1994) har i sina studier kommit fram till att människor

med ett högt kasam har en större möjlighet och bättre förutsättning att hantera sådana

stressfulla situationer som traumatiska krissituationer kan utgöra. Anderson och Diamond

(1995), Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) skriver att copingstrategier, använda av en

anhöriga i krissituationer, syftar till att  kunna bemästra känslor och se en mening med det

inträffade. Vi menar här att en viktig kunskap sjuksköterskan bör ha med sig är att ingen

reagerar efter ett givet mönster och att reaktionerna är individuella. Sjuksköterskan bör ha

kunskap om krisreaktion och krisbearbetning för att på bästa sätt kunna stödja den anhörige.

Det är också viktigt att sjuksköterskan med sin humanistiska värdegrund behandlar alla

anhöriga som unika individer och tillåter dem att reagera och agera på det sätt forskningen

föreskriver.

B) Bemötande
I Madsén och Gustafsson (1991) framkommer att en sjuksköterskas möte med en människa,

som hastigt och oväntat mist en nära anhörig, kan vara en av de svåraste uppgifter hon ställs

inför. Laakso och Paunonen (2002) och Travelbee (1971) skriver att sjuksköterskan, genom

att använda sig själv som ett terapeutiskt verktyg, får en bra förutsättning för att avläsa behov

och förstå uppkomna situationer. Det terapeutiska består i att använda sin personlighet, ha
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inlevelse och en empatisk förmåga. Vi menar att det är viktigt att sjuksköterskan tränar sin

lyhördhet och öppenhet i det unika mötet med en anhörig för att identifiera reaktioner och

behov. Det är även viktigt att sjuksköterskan är medveten om den påverkan hon utövar på de

anhöriga genom att använda sig terapeutiskt. Har sjuksköterskan genomtänkta värderingar

menar vi att förutsättningen är god för att mötet blir positivt.

Tye (1993) hävdar i sin studie att den omvårdnadsåtgärd de anhöriga uppskattade mest var att

sjuksköterskan gav dem ett snabbt omhändertagande med odelad uppmärksamhet. Madsén

och Gustafsson (1991) och Tye (1993) är eniga och skriver att ett gott bemötande var något de

anhöriga satte stort värde på och mindes klart och tydligt i senare skeden. Ett flertal av

författarna skriver om vikten av att utveckla metoder för att säkerställa att en god omvårdnad

ges och att ett adekvat bemötande sker. Metoder för detta finns beskrivna i handlingsprogram

framtagna av Dysting (1996) och Kock-Redfors (2002). Vi anser att bemötandet av anhöriga i

en krissituation är en svår uppgift vi står inför i vår kommande profession och menar att ett

handlingsprogram kan komma att utgöra en tillgång och ett stöd för oss i strävan att stödja de

anhöriga i deras krisbearbetning.

Författarna i arbetet skriver att sjuksköterskans primära uppgifter i det akuta skedet är att

stödja den anhörige och lindra smärtan genom att försiktigt lotsa denne genom den akuta

chockfasen, att lyssna och ta emot reaktioner, ge praktisk hjälp och uppmuntra till aktivitet

och konfrontation. Dysting (1996) skriver att ett tidigt bemötande och tidigt insatt krisstöd

skall ses i ett längre tidsperspektiv än i det akuta skedet då det kan förhindra komplicerade

sorgereaktioner i framtiden. Vi menar att sjuksköterskan inte bör lägga energi på att agera

utan att det största stödet utgörs av att bara finnas till hands, lyssna och bekräfta.

Leach (1995) skriver att sjuksköterskan inte ska tala om för en människa i kris hur de ska bete

sig men däremot tala om hur man kan reagera i kris och att alla reaktioner är normala. Världen

har kollapsat för den anhörige och denne vill inte känna sig eller bete sig som han eller hon

gör. Det är då viktigt att sjuksköterskan lyssnar, förstår och accepterar att verkligheten gör ont,

att hon stödjer och är behjälplig. Leach (1995), Madsén och Gustafsson (1991) och Oliver och

Fallat (1995) är överens i den mening att sjuksköterskan skall vara ärlig och rak i

kommunikationen då bagatellisering, lögn eller omskrivningar av det inträffade kan resultera i

att sorgearbetet och krisbearbetningen försämras. Vi menar att sjuksköterskan genom att ha en

rak och ärlig kommunikation möjliggör att en kontakt bildas byggd på förtroende. Det
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psykologiska värdet i detta är att den anhörige känner tillit till och förtroende för

sjuksköterskan vilket underlättar bearbetningen av krisen. Vi menar även att det är viktigt att

reflektera över såväl den öppna som tysta kommunikationen då gester, miner, beröring och

hållning kan säga mer än ord.

C) Hinder och förutsättningar för god omvårdnad
Travelbee (1971) skriver att möten aldrig sker utan förutfattade meningar. Sjuksköterskan skall

vara medveten om detta och lägga det åt sidan för att möta den anhörige förutsättningslöst och

med respekt. Laakso och Paunonen-Ilmonen (2002) och Lundqvist och Nilstun (1998) är

överens om att goda kunskaper om bemötande och trygghet i rollen som sjuksköterska medför

en bättre omvårdnad. Empati är tänkt att fungera som en länk för att sjuksköterskan skall

kunna nå fram till en förståelse för hur den anhörige definierar och upplever det inträffade.

Med god självkännedom menas att sjuksköterskan skall vara säker i sin egen identitet. Vi anser

att egenskaper en sjuksköterska bör ha och som är viktiga i bemötandet av anhöriga

tillsammans med väl förankrade kunskaper om hur anhöriga i kris bör bli bemötta utgör

grunden för ett gott omhändertagande. Vi anser även att sjuksköterskan bör ha eller träna sin

empatiska förmåga, att hon eller han bör visa respekt och medmänsklighet samt ha ett

engagemang för uppgiften. Vi menar att detta är svårt att uppnå om sjuksköterskan brister i

självkännedom eller förankring i det egna livet. Saknas eller brister någon av dessa egenskaper

riskerar bemötandet och omvårdnaden av den anhörige att bli av sämre kvalitet.

Tye (1993), Kock-Redfors (2002) och Håkansson (2002) hävdar att ytterligare en komponent,

handledning, är av vikt för sjuksköterskan. De anser att tid och plats bör finnas avsatt på

arbetsplatsen för att tillsammans med annan berörd vårdpersonal reflektera och bearbeta

tragiska händelser. Vi anser det vara av stor vikt att ha handledning inom personalgruppen.

Dels för att utbyta erfarenheter och få stöd av kollegor men även för att bearbeta det inträffade

och gå styrkt ur situationen. Detta, menar vi, bör öka sjuksköterskans handlingsberedskap inför

kommande liknande situationer.
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Konklusion
Vår studie bekräftar att människor som hamnar i en akut kris i samband med en anhörigs

plötsliga och oväntade död upplever kaos, att de tappar fotfästet och förlorar förmågan att

fungera som vanligt. Att mista en anhörig plötsligt och oväntat torde vara något av det mest

smärtsamma en människa kan utsättas för. Beroende på den anhöriges personlighet och

tidigare erfarenheter från livet reagerar denne unikt och skall ses som den unika individ den är.

Störningar i någon av krisfaserna kan få konsekvenser. Obearbetade kriser kan leda till

överdeterminerade reaktioner vid eventuella kommande kriser eller andra påfrestningar i livet.

Enligt framkommet resultat kan de anhöriga fastna i någon krisfas och därav drar vi slutsatsen

att krisbearbetning är värdefullt.

Sjuksköterskan kan möta anhöriga till människor som avlidit plötsligt och oväntat var hon än

arbetar. Därför anser vi att det är viktigt att oavsett var arbetet utförs måste sjuksköterskan ha

kunskap om hur dessa bör bemötas. Under arbetets gång har det framkommit hur anhöriga

bemöts på bästa sätt samt att det kräver goda kunskaper. Denna kunskap bör sedan integreras

med den egna personligheten så att trygghet finns, både i rollen som medmänniska och som

sjuksköterska. Även om sjuksköterskan har goda teoretiska kunskaper är det inte synonymt

med att vara en bra medmänniska. Kunskapen fungerar inte förrän den förstås och när det visar

sig i handlingar på ett bra sätt som innebär att de anhöriga blir hjälpta. Travelbees

omvårdnadsteori kan vara en bra vägvisare då hon ser människan som unik. Den

mellanmänskliga relationen, empatin och hjälpen till de anhöriga genom lidandet stämmer bra

överens med framkommet resultat.

Slutsatsen av det resultat som framkommit av litteraturgranskningen är att sjuksköterskan

genom att reflektera, ha en medveten medmänsklighet och en god självkännedom kan skapa ett

gott omvårdnadsklimat baserat på teoretiska och praktiska kunskaper om kriser och

bemötandet av människor som mist en nära anhörig plötsligt och oväntat. Den empatiska

förmågan och lyhördheten är av stor betydelse för sjuksköterskans agerande i krissituationer

och är något som ständigt kräver träning. Vi anser att vi lärt oss mycket om ämnet genom all

litteratur vi läst och vi tror att vi kommer att bemöta anhöriga i kris med en större förståelse

och därigenom bidra till att ge dem en bättre förutsättning att bearbeta sin kris och sorg.
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Vi anser att det vore av intresse att forska vidare och kartlägga problemen med de etiska

dilemman som kan uppstå mellan sjuksköterskan och de anhöriga. Dilemman som till exempel

kan utgöras av anhöriga som säger sig ha läget och känslor under kontroll, men inte har det.

Tillfällen då sjuksköterskan försöker övertala de anhöriga att se den döde även om de inte vill

är ett annat dilemma och exempelvis frågan om organdonation, då den dödes önskan inte är

känd.
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BILAGA

Tabell 1. Översikt  över  analyserad  litteratur,  dess  metoder  och  syften

Författare/År  Typ av litteratur  Metod/Analys
Antal deltagare
Ålder

 Syfte

Andersson, K. och
Diamond, M.
(1995).

Artikel Kvalitativ
intervjustudie. 192
anhöriga mellan 50
och 93 år (m=67).

Att beskriva
upplevelser i
sorgeprocessen hos
människor som hastigt
och oväntat förlorat en
nära anhörig

Cullberg, J. (2001) Bok Att utifrån ett
psykodynamiskt
synsätt beskriva
krisfaser och
krisreaktioner

Dysting, M. (1996) Artikel Litteraturstudier och
egna reflektioner
baserat på
erfarenheter från
arbete på
akutmottagning.

Att presentera
framtaget
handlingsprogram vid
omhändertagande av
anhöriga vid plötslig
och oväntad död

Eriksson, NG.
(1997)

Artikel Kvantitativ
enkätstudie. 53
deltagare,
överlevande från
Estonias förlisning.

Att beskriva
stressreaktioner på
kort och lång sikt,
samt olika faktorer
som samverkar i
uppkomsten av dessa
faktorer.

Håkanson, E.
(2002).

Artikel Kvalitativ,
halvstrukturerad
intervjustudie. 11
deltagare varav 3
sjuksköterskor och 8
läkare.

Att beskriva
sjuksköterskor och
läkares upplevelse av
att diskutera
vävnadssonation med
anhöriga
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Kock-Redfors, M.
(2002)

Bok Att presentera ett
handlingsprogram för
omhändertagande av
anhöriga vid plötslig
och oväntad död

Laakso, H. och
Paunonen-Ilmonen,
M. (2001)

Artikel Kvalitativ
enkätstudie med 91
mödrar,
intervjustudie med
50 mödrar.

Att beskriva mödrars
upplevelse av sorg och
vilka copingstrategier
de använt sig av.

Laakso, H. och
Paunonen-Ilmonen,
M. (2002)

Artikel Kvalitativ.
Enkätstudie med 91
mödrar,
intervjustudie med
50 av dessa mödrar.

Att beskriva mödrars
upplevelse av stöd
efter förlust av barn.
Underlag för
framtagande av
handlingsplan.

Larsson, G.
Kallenberg, K.
Setterlind, S. Och
Starrin, B. (1994).

Artikel Kvalitativ
enkätstudie. 1 140
anhöriga, varav 789
män och 351
kvinnor (m= 40).

Att beskriva
förhållandet mellan
kasamteorin och
deltagarnas upplevelse
av att förlora nära
anhörig.

Leach, J. (1995) Artikel Litteraturstudie Att beskriva en
psykologisk första
hjälpen mall att
använda vid
traumatiska situationer

Li, S., Chan, C. Och
Lee, D.

Artikel Deskriptiv,
kvantitativ
intervjustudie per
telefon. 72 anhöriga
varav 32 män och 44
kvinnor mellan 18-
39 år.

Att beskriva vilka
åtgärder de drabbade
upplevde vara mest
hjälpfulla i ett akut
krissituation.
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Lundqvist, A. Och
Nilstun, T. (1998)

Artikel Kvalitativ
intervjustudie och
kvantitativ
enkätstudie.144
sjuksköterskor
mellan 25 - 59 år
(m= 45)

Att beskriva svenska
sjuksköterskos
attityder och
upplevelser vid
plötsliga dödsfall på en
neonatalavdelning.

Madsén, I. Och
Gustafsson, K.
(1991).

Artikel Kvalitativ
intervjustudie. 14
anhöriga.

Att beskriva hur
anhöriga anser sig
blivit bemötta, samt
vad dessa beskrivit
som viktiga
hjälpåtgärder i en akut
kris.

Nilsson, O.,
Oremark, I. och
Ulfmark, S. (1994)

Artikel Kvalitativ
intervjustudie per
telefon. 38 anhöriga,
varav 32 kvinnor
och 6 män.

Att beskriva de
anhörigas syn på det
krisstöd de erbjudits i
samband med plötsligt
dödsfall av nära
anhörig.

Oliver, R. Och
Fallat, M. (1995).

Artikel Kvalitativ
intervjustudie.
Föräldrar från 20
familjer.

Att beskriva hur
föräldrar till hastigt
avlidna barn hanterar
sin sorg.

Travelbee, J. (1971)

Tye, C. (1993)

Bok

Artikel Litteraturstudier.
Kvantitativt
frågeformulär. 52
sjuksköterskor

Att beskriva en
omvårdnadsteori

Att beskriva
sjuksköterskans
uppfattning av
specifika omvårdnads-
åtgärder i mötet med
anhöriga till
människor som hastigt
avlidit.


