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1.0. Innledning 
I møtet med etterlatte ved selvmord har vi med oss kvaliteter som fagperson og som 

menneske, bevisste og ubevisste. Ved å studere hva møtet bør inneholde kan det gi vekst, 

utvikling og bevisstgjøring, som kan gi ny læring og anvendelig kunnskap. I møte med 

etterlatte kan det være vanskelig å vite hva en skal si, hvordan en skal være. Det kan være et 

vanskelig møte der meningsløsheten kan være fremtredende. Å inneha kunnskap og 

ferdigheter kan gi trygghet i denne situasjonen. 

Men der finnes ingen fasit. 

 

1.1. Bakgrunn for valg av tema 
Årlig tar mer enn 500 mennesker i Norge sitt liv. Å møte familie og venner og den bunnløse 

fortvilelsen og sorgen de sitter igjen med, samt deres søken etter svar, har jeg opplevd som en 

utfordring i min jobb som psykiatrisk sykepleier. Jeg er opptatt av hva som kan være 

meningsbærende i den situasjonen de pårørende befinner seg i. 

 

I dette møtet har jeg vært sammen med pårørende /etterlatte og følt meg tom, ikke helt visst 

hvor jeg skulle begynne. Dette fordi situasjonen føles så meningsløs. Hvorfor skjedde dette, 

og hva var det som egentlig skjedde?  

 

              ”Å forstå at en ikke kan forstå er en viktig innsikt som etter hvert kan bli til hjelp for 

etterlatte, men også for oss som hjelpere i møtet med selvmordsnære mennesker” 

(Mehlum,1999).  

 

Her mener jeg Mehlum beskriver noe av den ydmykheten en må ha med seg i møtet med  

etterlatte, men også selvmordsnære mennesker.  

 

I en allmenn menneskelig relasjon kan det være vanskelig å tenke seg hvordan en som etterlatt 

har det. 

I en empatisk terapeutisk relasjon, der en kan sette seg inn i den andres situasjon, og klare å ta 

inn over seg hvordan en som etterlatt har det, med bevisstgjøring på hva en har med seg inn i 

relasjonen, så kan en kanskje det. Spørsmålet blir da: Hva skal da dette møtet inneholde? 
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1.1.1. Hvor mange er berørt av et selvmord? 

Regner en at i hver familie som sitter igjen er 5-10 helt nære, 10-20 nære og ca 50 mer 

perifere etterlatte, så har Norge hvert år flere tusen mennesker som er berørt ved selvmord.  

Når unge mennesker tar sitt liv så er det ofte foreldre, ektefelle, barn, søsken, slekt, venner, 

kollegaer som er berørt og en kan ut fra det si at selvmord ikke bare er et personlig 

anliggende, men noe som griper inn i mange personlige relasjoner (Dyregrov,2000). 

 

Det er flere selvmord enn drepte i trafikken i Norge.  

-I 2004 var det 529 selvmord i Norge. (Statistisk sentralbyrå 2004,a) 

-I 2004 var det 277 trafikkdrepte i Norge. (Statistisk sentralbyrå 2004,b) 

 

Det kan nok for enkelte oppleves lettere å snakke om trafikkulykker med dødelig utgang, enn 

om selvmord.  

 

1.2. Presentasjon av problemstillingen 
I møte med etterlatte ved selvmord er det vesentlig at møtet skal lindre, gi omsorg og støtte til 

de som er rammet. For å gjøre dette mener jeg det er av stor viktighet å ha kunnskap om hva 

det er som gjør et møte godt, sorgreaksjoner, forskning på sorg ved selvmord og etterlattes 

opplevelse av møtet og hva som var god hjelp i denne vanskelige situasjonen. 

 

Gjennom denne prosjektoppgaven er målsettingen å få en økt bevisstgjøring og refleksjon, 

samt skape forståelse med tanke på hvordan møtet med etterlatte ved selvmord kan gjøres, 

slik at etterlatte skal få best mulig hjelp i denne situasjonen. 

Det finnes ingen oppskrift på hvordan møtet skal være, men gjennom bevisstgjøring og læring 

kan en ha med seg kvaliteter inn i relasjonen som gjør at møtet oppleves best mulig, og fører 

til lindring. 

 

Problemstillingen som vil bli belyst er: 

Sorg og sorgreaksjoner hos etterlatte ved selvmord. 

Hva ønsker etterlatte fra hjelpeapparatet i denne situasjonen? 

Hvilke behov har etterlatte ved selvmord i møtet med hjelpeapparatet? 

Hvordan skal vi på best mulig måte møte dette behovet? 
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I tittelen på oppgaven bruker jeg ordet etterlatt. Jeg har også brukt ordet pårørende, og når jeg 

har skrevet oppgaven har jeg brukt de om hverandre. Dette er et valg for å få bredde og bedre 

språk i oppgaven. 

Jeg bruker også ”jeg” formen da dette er en oppgave som også er basert på erfaringer fra min 

praksis fra psykiatrisk avdeling i 20 år, som sykepleier, og psykiatrisk sykepleier de siste 10 

årene. 

 

I engelsk språk så brukes samme ord for overlevende som etterlatt og gjenlevende, nemlig 

”survivor” (Engelsk blå ordbok,2001). Substantivet etterlatt kan oversettes med surviving 

family members, surviving relatives (Engelsk blå ordbok,2001). 

I denne sammenhengen sier det også noe om det å ha mistet noen, men også at en må 

overleve, klare å komme gjennom sorgen og klare å finne fotfestet igjen for komme videre. 

Dette kan for etterlatte ved selvmord være vanskelig. Alle dødsfall innebærer smertefulle tap, 

men det tap etterlatte for selvmord utsettes for er mer sammensatt og krevende (Mehlum, 

1999). 

Et annet ord i engelsk språk som gjenspeiler den følelsesmessige opplevelsen er ordet: 

”Bereavement” som betyr et smertelig tap. ”Bereaved” betyr de (den) etterlatte og de (den) 

sørgende (Engelsk blå ordbok,2001). 

 

Det å være etterlatt ved selvmord er krevende av mange årsaker: 

”-Den plutselige og dramatiske separasjonen fra avdøde 

 -Det å bli aktivt  forlatt  eller avvist av den man er glad i 

 -Skuffelsen over den avdødes handlemåte” 

 (Mehlum, 1999, s.219). 

 

Det en kan bidra med som medmenneske, en som tør å være nær og stille seg til disposisjon 

spiller en viktig rolle (Stroebe, et al., 2002). 
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1.3. Avgrensinger 
Jeg har valgt å avgrense oppgaven til et kjerneområde i det som har betydning for relasjonen i 

dette forholdet: Møte og samtalen mellom etterlatt og hjelpeapparatet, da med oss som 

fagpersoner (hjelpe apparatets fagpersoner). Jeg har også valgt å fokusere på sorg og 

sorgreaksjoner, samt forskning omkring sorg og sorgprosesser. 

I  oppgaven vil jeg fokusere på grunnleggende faktorer som: 

anerkjennelse, bekreftelse, kunnskap og ferdigheter. Dette vil jeg belyse nærmere. 

 
Jeg går ikke spesifikt inn på barn som etterlatte. Viktigheten av god oppfølging av barn som 

etterlatte vil jeg omtale noe i kapitlet der det forebyggende aspektet i oppgaven beskrives. 

 

 

1.3.1. Forebyggende aspekt i forhold til oppgaven og problemstillingen.  

Ved Videreutdanning i selvmordsforebyggende arbeid  er som navnet tilsier forebygging et 

vesentlig tema i studiet. Jeg mener det er ivaretatt i denne oppgaven noe jeg her vil begrunne. 

 

Forebygging av selvmord kan beskrives på tre nivåer: 

Primær forbyggende tiltak i relasjon til selvmordsproblemet kjennetegnes ved at det  

favner folk flest, og det skjer ofte på et samfunnsnivå og har en langsiktig virkning. 

Her er det viktig å ikke gjøre selvmord til et hoved fokus. 

Sekundær forebyggende  tiltak menes behandling eller tiltak i forhold til personer 

 som er utsatt med hensyn til å utvikle selvmordsproblemer. 

Tærtiær forebyggende tiltak menes personer som har en pågående aktuell 

selvmordsproblematikk. 

(Vråle, 2000). 

 

Det at møte med etterlatte skal gjøres godt anser jeg som et viktig forebyggende arbeid, av 

den grunn at etterlatte ved selvmord har en økt risiko for å utføre selvmordsnære handlinger 

(Raphael, Minkov and Dobson i: Stroebe et al., 2002, Mehlum, 1999). 

Jeg skal i det følgende utdype ifht denne problematikken. 

Det å aktivt bli forlatt av et menneske man er knyttet til ved selvmord, er vanskelig fordi det 

kommer mange sekundære vanskeligheter og problemstillinger. 
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Det kan være ansvar for barn, konfrontasjon og anklager fra familie eller økonomien kan 

berøres. Der foreldre mister barn kan forholdet mellom foreldrene settes på sterke prøver. 

Mange rammes også av omgivelsenes forhold til selvmord, det tabu og den stigmatisering 

som en kan møte (Mehlum, 1999). 

 

Barn som etterlatte skal ha ekstra omsorg. Forskning dokumenterer at tap av viktige personer i 

tidlige barneår kan føre til sårbarhet, som kan gi opphav til depresjon og psykiske problemer, 

som igjen kan føre til selvmordshandlinger (Mehlum,1999). 

Vi har lange tradisjoner med å ville ”skjerme” barn fra alt som er vondt gjennom å holde dem 

utenfor eller tie om dødsårsaken når det gjelder selvmord. Barn er i en kontinuerlig 

utviklingsprosess, kognitivt, emosjonelt , fysiologisk, motorisk, adferdsmessig og 

personlighetsmessig. Dette er avgjørende for å forstå barns avhengighet av trygge og 

forutsigbare voksne og angsten dersom disse plutselig blir borte for eksempel ved selvmord 

(Müller, 1992). 

 

Det kan også være store utfordringer der en kanskje selv forsøker å skjule selvmordet og det 

sekundært hindrer livsutfoldelsen. Å lukke dette inn kan føre til psykiske påkjenninger som 

igjen kan føre til depresjon. Alt dette kan gi sekundære påkjenninger som gjør at en som 

etterlatt er utsatt. Alle disse faktorene gjør at etterlatte kan stå igjen med langvarige psykiske 

påkjenninger, familiemessige og sosiale problemer (Sethi & Bhargava, 2003). 

Dette er alle faktorer som igjen kan gjøre at etterlatte i denne situasjonen har en økt sårbarhet 

( Anneberg, 2002). 

Studier viser at etterlatte etter selvmord utgjør en risikogruppe for økte helseplager, redusert 

livskvalitet og sykdom. Etterlatte har også økt risiko for forkortet livslengde  bl.a pga 

selvmord (Lander & Nesje, 2004, Krysinska, 2003). 

Tap av nære personer og sorg i seg selv er vist å være en risikofaktor (Stroebe et al., 2002). 

Selvmordsfaren for personer som har mistet ektefelle eller foreldre siste to år, har vist seg å ha 

over fem ganger så stor selvmordsrisiko som hos den generelle befolkning (Bugge et al., 

2003). Risikoen er størst første året etter dødsfallet, men forblir forhøyet i fem år. 

 

Dette viser at en kan si at møte med etterlate ved selvmord også er et viktig  forebyggende  

arbeid. Jeg mener at å ha fokus på møte med etterlatte har en således sekundærforebyggende 

effekt (Vråle, 2000, Mehlum,1999). 
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Ved å møte etterlatte godt kan en redusere psykiske lidelser og dermed redusere 

selvmordsadferd. 

 

2.0. Oppgavens metode og struktur 
Jeg bruker noen utdrag fra litteratur for å beskrive og belyse hva etterlatte mener var det som 

betydde noe i møte med mennesker etter et selvmord blant en av sine nære. 

Her bruker jeg utdrag fra skjønnlitteratur, men også fra litteratur der forfatteren beskriver 

egne erfaringer (memoarer) og fra fagbøker. Biografier og skjønnlitteratur kan være en viktig 

kilde til innsikt og forståelse i så måte. 

Avsnittet fra ukebladet ”Familien”  tar jeg med da dette er noe som også er med på å opplyse 

og gjøre kjent tematikk som er vanskelig å nå fram med hvis en ikke leter etter litteratur på 

dette området. ”Familien” er et ukeblad med voksne lesere. 

Kari Martinsen beskriver omsorg som en grunnleggende verdi, og det mest fundamentale i 

menneskets tilværelse (Kirkevold,1992). Dette mener jeg er viktig i en oppgave der møte med 

etterlatte ved selvmord er tema. 

Jeg bruker også sosiolog Kari Dyregrovs rapport ”Etterlattestudien” som noe av 

bakgrunnsstoffet i oppgaven. Det er en delrapport fra prosjektet ”Omsorg for etterlatte ved 

selvmord - evaluering av behov, tilbud og tiltak”, som ble gjennomført i tidsrommet 1997-

2000 ved Senter for krisepsykologi i Bergen (Dyregrov,2000). Jeg bruker teoridelen i 

oppgaven  for å belyse møtet og sammenfatter den med  utdragene fra litteratur som jeg har 

valgt å bruke. 

Jeg ønsker å finne utdrag fra litteratur som viser de behov enkelte etterlatte har og ønsker å 

bekrefte disse med sammenfallende funn i teoridelen.  

 
Teoridelen bygger på litteratur fra ”Studiet for selvmordsforskning”, søking på nettet, valgfri 

og anbefalt litteratur. Ved  artikkel-søk på nettet har jeg brukt ord som ”suicide, bereaved og 

grief”. Indekseringen er ikke helt stringent, og det kan være tilfeldig hvilken term som er 

brukt. Disse søkeordene har gitt mange treff. 

 

Det ligger heri et ønske om å knytte sammen denne delen av oppgaven slik at vinklingen blir 

ut fra teori fra studiet og fordypning i hva møte med etterlatte bør inneholde. 
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3.0. Gjennomgang av teori og vitenskapsteoretisk forankring 
Hvordan vi ser på og forstår mennesker vi møter, er ikke bare avhengig av hvem de er og 

hvilken rolle de har i samfunnet. Vårt syn på mennesker er også bestemt av det vi har med oss 

inn i møtet (Henriksen & Vetlesen, 2006). 

 

3.1. Menneskesyn 
Vårt menneskesyn uttrykker våre grunnleggende oppfatninger av hva det vil si å være 

menneske (Hammerlin & Larsen, 1997). 

Det er noe vi med oss i alle mellommenneskelige relasjoner og jeg synes derfor det er en 

vesentlig del å ha med i en oppgave der møte skal beskrives. 

Menneskesyn rommer vår forståelse, og måten vi uttrykker det på gjennom handlinger, 

formes gjennom erfaringer, kunnskaper, oppdragelse og livssituasjon. 

Menneskesyn og livssyn henger sammen. 

Jeg forstår mennesket ut fra en dynamisk helhet. 

 

Hammerlin & Larsen skriver om Holismen (helhetsyn): 

”Holos” betyr hel. Den metodologiske holismen betoner at sosiale helheter bør 

undersøkes   og forklares som sosiale helheter og ikke reduseres til 

enkeltmenneskers handlinger. Helheten blir noe mer enn summen av de delene som 

inngår i den” (Hammerlin & Larsen, 1997, s 29). 

 

Samvær med mennesker påvirkes av vårt menneskesyn. Våre handlinger og det vi 

kommuniserer bestemmes av måten vi forstår mennesket på. Relasjonell kontakt og møte 

mellom mennesker påvirkes også av vårt menneskesyn. Nærhet og avstand og den 

mellommenneskelige prosess, påvirkes av vårt menneskesyn (Henriksen & Vetlesen, 2006). 

 

Bruken av begrepet menneskesyn er avhengig av sammenhengen det inngår i, og hva en 

ønsker å belyse. Begrepet er vanskelig å avgrense, ikke minst fordi det i mange 

sammenhenger relateres til eller er identisk med større livsspørsmål som menneskeverd, 

livssyn, ulike menneskeoppfatninger eller teorier om mennesker (Hammerlin & Larsen, 

1997). 
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Menneskesyn, livssyn og etikk er uløselig knyttet sammen. Vårt menneskesyn har vi alle med 

oss i et hvert møte med andre mennesker. Som profesjonell yrkesutøver har vi også vårt 

livssyn med oss i møtet. I møte med et hjelpetrengende menneske, må en kunne sette sitt 

livssyn til side. Det innvirker på hvordan vi ser på et menneske som velger å ta sitt eget liv og 

dermed også på hvordan vi møter etterlatte ved selvmord. Dette vil kunne påvirke møtet.  

 

Samfunnet rommer mange forskjellige livssyn. Hvilke etiske vurderinger vi gjør i møte med 

mennesker, bør vi ha et avklart forhold til, da dette kan ha noe å si på hvordan møtet blir, og 

hva slags innhold det får. En viktig premiss i spørsmålet om menneskesyn og livssyn , er at 

det finnes ikke en nøytral beskrivelse av mennesket som alle vil være enige om. Derfor er det 

viktig å gjøre klart for seg selv hvilket menneskesyn en har og dermed hvilket verdisyn, og 

hvilke konsekvenser det får for møtet med andre mennesker (Henriksen & Vetlesen, 2006). 

  

3.2. Vitenskapssyn 
Kari Martinsen er blant de i Norge som har skrevet mest om sykepleiens natur. 

Hennes forfatterskap er preget av stadig utvikling av ideen om omsorg som sykepleiens 

fundament. Dette omfatter også andre faggrupper. Jeg velger å ta utgangspunkt i denne 

teorien da jeg som psykiatrisk sykepleier her har min fagidentitet, selv om jeg i oppgaven 

fokuserer på møtet mellom etterlatt og fagperson. 

 

Kari Martinsen skriver om omsorg som allment fundament. Hun skriver om å sørge med og 

sørge for. Å ”sørge med” innebærer evnen til å lide med og ha evnen til lidelse, og ”sørge for”  

retter seg mot den andre, at en er tilstede hos den andre og sørger for den andre i hans 

livssituasjon, på en slik måte at en verken overvurderer eller undervurderer hans evne til 

selvhjulpenhet (Bø, 1997).  

Hun knytter seg til den fenomenologiske tradisjon og hun bygger på et verdenssyn og 

vitenskapssyn som tar avstand fra det ”positivistiske synet”: 

 

Det positivistiske menneskesyn fremhever at menneskets sjel er rasjonell og kroppen og 

eventuelt psyken er underlagt universelle naturlover, og at mennesket er klart atskilt fra andre 

mennesker. De indre signalene vil hele tiden være årsaken til adferden, uansett om mennesket 

har ulik kvalitetsverden. Menneskesynet har klare elementer av det mekanisk-idealistiske 
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menneskesyn, med vekt på indrestyring i forhold til medfødte behov som styrer adferden 

(Hammerlin & Larsen, 1997). 

 

Kari Martinsen  knytter seg til den fenomenologiske tradisjon. 

 

”Fenomenologi: Filosofisk retning som ønsker å se tingene etter sitt egentlige vesen, 

og unngå å årsaksforklare eller lese egne forståelser inn i betraktningen” (Aadland, 

2004, s.280 ). 

 

Det er et overordnet prinsipp der en utforsker egenarten til et fenomen og det rettes til den 

subjektive opplevelsen. ”Sakene selv”, det subjektive, er våre erfaringer som det rettes 

søkelys på. 

I forhold til omsorg så mener hun at omsorg er en grunnleggende forutsetning for alt 

menneskelig liv (Kirkevold ,1992).  

Omsorgens fundamentale betydning er knyttet til det forhold at det mest grunnleggende i 

menneskets tilværelse er at mennesker er avhengige av hverandre. 

 

3.2.1. Omsorg og samtalen. 

Valg av hermeneutisk fenomenologisk tilnærming i oppgaven, som teoretisk overbygging, 

henger sammen med forståelse av den mellommenneskelige prosessen som problemstillingen 

beskriver. 

 Det er viktig å ha med at dette har betydning i mellommenneskelige relasjoner og igjen i 

møtet med etterlatte. Møte med etterlatte ved selvmord er et krevende møte, hvor kvaliteten 

og innholdet er vesentlig. Dette kan en si om mange møter mellom mennesker og at det 

dermed er allmenngyldig viktig, men jeg tror at fokus på dette er ekstra viktig i møte med 

etterlatte ved selvmord.  

 

I den hermeneutiske vitenskapstradisjon  forstås hermeneutikk som:  

 

”Fortolkning, tekstutlegning, klarlegging av mulige forståelser av tekster og  

handlinger” (Aadland, 2004 s.280). 

 

Fenomenologien og hermeneutikken er vitenskapssyn som nettopp vektlegger opplevelsen og 

forståelsen (Bø,1997). 

 11



Erfaringer danner basis for nye erfaringer, når en med forforståelse og kunnskaper møter 

erfaringene, danner den basis for nytenking og nye kunnskaper. Hermeneutikken vektlegger 

innlevelsen. Det vil si å sette seg følelsesmessig inn i et annet menneskes opplevelse, tanker 

og ønsker. Det er dette som danner bakgrunn for å kunne tolke vedkommendes ord og 

handlinger og videre kunne forstå både den meningen som uttrykkes og hvilken betydning 

den har. Dette er den hermeneutiske sirkel; delene skal forstås ut fra helheten, og helheten 

skal forstås ut fra en indre harmoni mellom delene ( Bø, 1997).  

Det er et menneskesyn og en måte å forstå tilværelsen på. 

Dette er viktig når det gjelder hvorfor en skal studere dette i dybden , og bruke nyervervede 

kunnskaper og erfaringer som settes inn i en sammenheng og gir bedre utøvelse i møtet.  

 

 

3.2.2. Anerkjennelse og bekreftelse. 

Omsorg uttrykkes ved en bestemt holdning, og at denne grunnholdningen preges av at 

omsorgsyteren anerkjenner den andre ut fra hans situasjon (Kirkevold, 1992). Dette anser jeg 

som spesielt viktig i møte med etterlatte og den situasjonen de befinner seg i. 

 

”Anerkjennelse er ikke forenlig med prestasjoner eller ambisjoner i forhold til den du 

møter, eller om å ha et mål, om å være instrumentell eller bruke en teknikk. 

Anerkjennelse favner samværsmåter, en levd måte å være sammen med andre på. 

Anerkjennelse er ikke noe du har, men noe du er” ( Løvlie Schibbye, 2004).  

 

Anerkjennelse vil kunne gi vekst og utvikling og mulighet til å fremme håpet, når en er 

etterlatt. 

 

I dette står omsorgsbegrepet sentralt.  I Martinsens arbeider er møtet , nestekjærligheten og 

samtalen viktig. I dette ligger gjensidighet, utviklet gjennom samhandling. Forståelse for den 

andres situasjon er en forutsetning for å kunne handle omsorgsfullt. Det å ha med seg og 

bevisstgjøre seg sitt menneskesyn og verdisyn i møtet med etterlatte etter selvmord står her 

sentralt. 

I nestekjærligheten omtaler hun et engasjement på andres vegne. Dette mener jeg er av 

betydning i problemstillingen vi her står ovenfor. 
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Omsorg er, dypest sett, et moralsk spørsmål mener Martinsen. Moralen utspiller seg i det 

konkrete, i livet og i de menneskelige relasjoner. Dette viser til tre fundamentale kvaliteter 

ved omsorg: Det relasjonelle, det praktiske og det moralske (Bø, 1997). På alle tre områder 

krever det kunnskaper og ferdigheter, som er viktige i møtet. 

 

Å anerkjenne gjør vi gjennom å bekrefte etterlattes reaksjoner. Dette gjør en ved å ta oss selv 

som person med inn i relasjonen, og lar inntrykket av den andre virke inn på seg selv, sanselig 

og kroppslig. Være tilstede og nærværende både i tanke og handling. Relasjonen må 

inneholde ekthet, evne til nærhet og engasjement. Samtidig skal de tydeliggjøre grenser. 

Denne evnen er ikke bare stor evne til innlevelse eller empati, men også å differensiere det 

som er ens eget og den andres. Dette innebærer bekreftelse av den andres opplevelse og 

dermed sette det inn i en meningsfull sammenheng som kan gi lindring og mening. 

I en empatisk terapeutisk relasjon setter en krav til hvordan relasjonen skal balanseres i form 

av nærhet og avstand . En terapeutisk distanse kan sies å være det til enhver tid optimalt 

tilpassede balansepunkt mellom nærhet og avstand (Strand 1990). 

 

3.2.3. Kommunikasjon og terapeutisk holdning 

I boken ”Samtalen , skjønnet og evidensen” skriver Kari Martinsen :  

 

”Kommunikasjon bærer all samtale. Den er fellesgjørende. Den er ikke toleddet. I den 

toleddete relasjon er en på hver sin måte kun opptatt av seg selv. En kommer ikke ut 

av seg selv. Kommunikasjonen derimot er vendt utover mot den andre. All 

kommunikasjon, all samtale vil si å våge seg fram mot den andre. Det er å våge å ta 

valget om å la seg engasjere i eksistensen, som nettopp er å våge seg fram”.  

 

Videre skriver hun:  

”Men en kan jo også bli møtt med avvisning og krenkelser, så det er faktisk et 

vågestykke å begi seg inn i en samtale”. Videre :” I å våge seg fram der en blir tatt i 

mot ligger det etiske, og det er nerven i kommunikasjon” 

            (Martinsen, 2005 s. 37). 

 

Terje Torkelsen omtaler dette i sin bok: ”Sangen etter dine sko”. 
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Noen ganger er det spesialist hjelp etterlatte trenger, men de alle fleste ganger er det et 

medmenneske. Et menneske som har vilje og mot til å gå sammen med han eller henne, et 

slitsomt stykke av livsveien. 

Han skriver hvordan det å bli et lyttende medmenneske krever en viss grad av trygghet.  

En grad av denne tryggheten er å ha nødvendige kunnskaper og ferdigheter. 

 

Fra Terje Torkelsen bok ønsker jeg å belyse kapittelet der han sammenligner den tilstand de 

sørgende befinner seg i som hvordan et barn fungerer. Han snakker om barnligheten som 

”hellig lettsindighet” som nettopp fanger inn hva denne barnligheten innebærer 

(Torkelsen,1996). 

Han skriver: ”Å sørge er å bli som et barn. Skal sorg kunne gjennomleves på en slik måte at vi 

igjen kan vende ansiktet mot fremtiden, er barnligheten en forutsetning. Den kommer til 

uttrykk gjennom behovet for  

-å bli sett og tatt på 

-å få se og ta på 

-å få sove 

-å få gråte.” 

 

Her beskriver Torkelsen det behovet en som etterlatt har, og hvilken tilstand en kan være i. Et 

barn er avhengig av en omsorgsperson rundt seg, og er uten den sårbar, hjelpeløs og avhengig. 

Hvis en som etterlatt er i denne tilstanden, er det ikke lett å sørge, dersom ingen rundt forstår 

denne tilstanden og er villig til å gå nær. 

Vårt forvridde syn på hva det vi si å være sterk, gjør at vi ikke tør å bli som barn. Å være sterk 

vil ikke si å være en som ønsker å dominere og tyrannisere, men å være et helt menneske. Å 

være sterk er å være tilstede med hele seg i kontakten med andre mennesker, og først da kan 

et ekte møte skje. 

 ”Og i et slikt møte leser mennesker tillatelsen til å komme nær, til å få dele mitt savn 

og min smerte” (Torkelsen, 1996 s.26). 

Her mener jeg Torkelsen beskriver hvordan en som hjelper må være et medmenneske som tør 

gå nær, og være tilstede for den etterlatte som trenger det. 

 

Det etiske i samtalen hviler i en gjensidig tillit. I en sårbar utleverthet som livet setter oss i. 

Det er det vi grunnleggende er felles om, der en i samtalen utleverer seg i tillit til at den andre 

vil ta imot ens tone (Martinsen,2005). 
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Samtalen fordrer mot til å våge møtet og også til å finne seg i å ikke ha rett. Samtale har med 

tålmodighet og langsomhet å gjøre, å høre etter, være oppmerksom, la den andre komme til 

orde, møte den andres svar med forsiktige spørsmål og våge å spørre om det en ikke forstår.  

Denne varheten og ydmykheten er viktig i møte med etterlatte ved selvmord. En må klare og 

tåle å stå i den utfordringen dette kan være. Samtalen og møtet inneholder både berørthet og 

utleverthet (Martinsen, 2005). 

 

Terje Torkelsen tar opp noe som er vesentlig i hvordan en kan forholde seg til sorg. 

I dødsannonser kan en ofte lese ” ingen kondolanse ved graven” og mange leser det da som:  

”ikke snakk til meg om det smertefulle verken i dag eller senere”. Terje Torkelsen går så langt 

som å si at det er helsefarlig for et sørgende menneske å bli oversett. 

Jeg har tatt med dette for å belyse hvordan Terje Torkelsen sier noe om at det er viktig å tørre 

å være nær og hvilke grunnleggende behov som ligger i dette, samt at han belyser at dersom 

møtet skal inneha trygghet så krever det også kunnskap og ferdighet. Han og hans familie 

hadde behov for å bli hele mennesker igjen etter sønnens selvmord. Han beskriver møte som 

noe vesentlig for seg og sine. Han beskriver kontakten med at det er i et slikt møte mennesker 

leser tillatelsen til å komme nær, til å få dele sitt savn og sin smerte (Torkelsen, 1996). 

 

Martinsen skriver: ”Å finne mennesket der mennesket er, eller å stilles inn i forhold til 

den andre, er hemmeligheten i all hjelpekunst. Det å møtes i en gjensidig sårbarhet og 

utleverthet. Det er allmennmenneskelig å hjelpe og bli hjulpet, å bære hverandres 

byrder og lette byrdene for hverandre. Dette allmennmenneskelige er en forutsetning 

for fagsamtalen og den profesjonelle hjelp” (Martinsen 2005 s.40). 

 

           Kierkegaard skrev i 1848:  

”For i Sannhed at kunne hjelpe en Anden, maa jeg forstaae mer end han – men dog vel 

først og fremmest forstaae det, han forstaaer. Naar jeg ikke gjør det, saa hjælper min 

Mer-Forstaaen ham slet ikke” (Kierkegaard i :Martinsen, 2005, s 40). 

 

Her mener jeg Martinsen via Kierkegaard beskriver hvordan dette møtet fletter sammen det 

spesielle og det allmennmenneskelige (generelle), og sier noe om viktigheten av å ha med 

begge elementene. 
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3.2.4. Ferdigheter i dialogen, holdninger og menneskesyn. 

Når vi møter andre mennesker bringer vi med hele oss selv. Til dette trenger vi ferdigheter til 

å møte mennesker, og at vi er kjent med, og kan bruke det som er i oss selv, på en positiv 

måte. Vi har med oss både etiske og moralske dimensjoner i møte med mennesker.  

I møte med etterlatte ved selvmord trenger vi kunnskap om normale sorgreaksjoner  

(se oppgavens kapittel 4.0.), men også kunnskap om hva vi selv har med oss inn i dette møtet, 

i tillegg til kunnskaper om selvmords adferd og problematikk.  

Hvilke holdninger har vi med oss, og hvordan virker de inn på møtet? Verdier og holdninger 

er ikke noe vi kler av og på oss. Da blir de uekte og platte. Høflighet, respekt og vennlighet og 

omtanke har alle mennesker rett til som skapte mennesker. Verdier og holdninger som er 

integrert i oss kommer til uttrykk i møtet, altså i relasjonen. Et møte mellom to mennesker er 

aldri nøytralt og objektivt.  

Vi gjør inntrykk, vi har følelser og vi beveges. Med vår holdning, vår væremåte preger vi 

møtet og ”setter farge” på den andres tilværelse. De små flyktige øyeblikkene, blir øyeblikk 

som kan romme mye og de små gjerningene kan få stor betydning. 

Ferdigheter må gjenspeiles i dialogen. Den må inneholde lytting, forståelse, toleranse og 

bekreftelse. Dette må inngå i et hele. Disse væremåtene griper  over i hverandre, henger 

sammen og skaper hverandre og viser til hverandre, de er dialektiske. 

Lytting er en forutsetning for forståelse, forståelse er en forutsetning for aksept og bekreftelse 

osv. Disse begrepene henger sammen og det handler ikke om atskilte fenomener (Løvlie 

Schibbye, 2004). 

 

Den danske teologen og filosofen Knud E. Løgstrup skrev i 1956 at som mennesker er vi 

alltid utlevert til hverandre. Straks vi inngår i en samhandling og dermed angår hverandre, 

holder vi noe av den andres skjebne i vår hånd (Martinsen, 2005). 

 

”Med vår blotte holdning til hinanden er vi med til at give hinandens verden dens 

skikkelse. Hvilken vidde og  farve den andens verden får for ham selv er jeg med til at 

bestemme med min holdning til ham. Jeg er med til at gjøre den vid eller snæver, lys 

eller mørk, mangfoldig eller kedelig – og ikke minst er jeg med til at gjøre den truende 

eller trygg” 

            (Løgstrup i :Bø, 1997 s.33). 
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Hvilke holdninger skal vi utvikle for å få en god yrkesutøvelse, noe som er viktig i møte med 

etterlatte som har en sorgreaksjon. Dette har sammenheng med vårt livssyn og hvordan det 

har vært med på å forme oss.  

Er vi i stand til å møte som moralske subjekter i møte med andre mennesker. Dette krever 

ferdigheter (Henriksen & Vetelsen,2006). 

 

Ved å stille med en åpen, undrende holdning, og se egen begrensning, og være åpen for at det 

er mye som en ikke kan forstå, både i dybde og bredde så er disse aspektene tatt med i en del 

av en hermeneutisk prosess.  

En forståelse i hermeneutisk betydning er hele tiden avhengig av at ens egen delaktighet i 

samhandlingen er gjenstand for analyse og refleksjon. 

Delaktighet i møte med etterlatte er avgjørende. Forstå hvor den etterlatte er i sin situasjon og 

klare å sette seg inn i hvilke behov det her er snakk om, slik at vedkommende skal gå ut av 

dette møtet og føle seg møtt. 

 

4.0.  Sorgreaksjoner 
Alle dødsfall innebærer smertefulle tap som det kan være vanskelig å komme gjennom som 

etterlatt. Noen reaksjoner er felles for etterlatte ved selvmord og andre dødsfall, men det tapet 

som etterlatte ved selvmord utsettes for kan være mer sammensatt (Mehlum,1999). 

 

4.1. Reaksjoner hos etterlatte ved selvmord.  
Et selvmord preger de etterlatte over lang tid. 

 Schneidman uttrykte dette slik: 

”The person who commits suicide puts his psychological skeleton in the survivor’s emotional 

closet” (Schneidman,1972). 

 

 

Reaksjoner hos etterlatte ved selvmord kan være mange og sammensatte: 

      -     Eksistensielle kriser som henger sammen med at grunnleggende verdier er truet. 

- Psykologiske og fysiologiske  reaksjoner 

- Sosiale vansker og traumer, spørsmål og holdninger 

(Dyregrov, 2000, Wertheimer,2001, Krysinska,2003). 
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Dyregrov har i sin forskning funnet at etterlatte viser klare tegn til at generell helse og 

velvære kan være redusert i 1-2 år etter selvmordet (Dyregrov, 2000). 

Faktorer som influerer på psykisk helse, både på kort og lang sikt, er dermed et viktig område 

å satse på både for å forebygge generell psykisk helse, men også forebyggende i forhold til 

selvmordsrisiko (Wertheimer,2001). 

 

Etterlatte kan ha påminnere fra selvmordet som kan være lyd, lukt, bilder, synsinntrykk som 

kan dukke opp helt uventet når en f eks skal sove eller skal konsentrere seg. Tanker og minner 

virker som påminnere, kroppen settes i beredskap i et overaktivt nervesystem, og sorgarbeidet 

forstyrres. En vil dermed unngå å tenke på avdøde, for å unngå påminnerne og dermed 

utsettes sorgarbeidet (Bugge et al., 2003).  

 

Alle etterlatte har sin historie og sin forhistorie. Alle har sine forskjellige opplevelser av det 

som har skjedd med seg i sin bagasje. Reaksjoner og forhistorie kan gjøre at en har helt 

forskjellige behov en trenger å ivareta. Noen trenger hjelp til å ivareta disse. 

En gjenomgang av Kari Dyregrovs forskning viser at behovene er forskjellige. 

 

Med utgangspunkt i dette har jeg her belyst noen av reaksjonene som er beskrevet. Det har jeg 

gjort ved å  bruke sosiolog Kari Dyregrovs rapport ”Etterlattestudien” som ble gjennomført i 

tiden 1997-2000 ved Senter for Krisepsykologi, Bergen. 

 

- ”Arousal” som gir en grad av kroppslig vekking eller hyperaktivitet. 

- ”Avoidance” som gir en grad av unngåelse av tanker, følelser eller steder m.m. som er                

assosiert med hendelsen. 

-”Intrusion” som måler etterreaksjoner i form av påtrengende minnesbilder. 

 

 

 

4.1.1  Reaksjoner knyttet til selvmord som traume. 

-Arousal ( kroppslig hyper-reaktivitet) 

Samtlige etterlatte fra hennes studie, beskrev svært sterke reaksjoner da de fikk vite om at en 

av deres nærmeste  hadde tatt sitt liv, og mange beskriver reaksjonen så sterk at de kunne 

dødd selv. 
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Dette er reaksjoner beskrevet både som reaksjoner fra den første tiden men også mange sliter 

med kroppslig uro etter en tid. 

Det beskrives reaksjoner som irritabilitet, sinne, søvnvansker, uvirkelighetsfølelse- og 

nummenhetsfølelse, svetting, pusteproblemer, uro, kosentrasjons- og hukommelsesproblemer.  

-Intrusion (Invaderende tanker og minner)  

De aller fleste familiemedlemmene forteller at de sliter med påtrengende bilder, minner , 

følelser, tanker, mareritt, urofølelse og følelse av den dødes nærvær. Dette kan sitte i  lang tid. 

-Avoidance (unngåelsesreaksjoner) 

En mestringsstrategi i forhold til invaderende tanker og minner kan for mange være å unngå. 

Avoidance blir en mestringsstrategi  for å skyve det vonde bort og slippe å snakke om det og 

ta det inn over seg. For noen ble dette en mestringsstrategi den første tiden, men for andre er 

det blitt permanent (Dyregrov, 2000). 

 

Etterlatte kan utvikle posttraumatiske reaksjoner etter dødsfall. Oftest ser en dette etter 

dramatiske dødsfall der de har vært vitne til hva som har skjedd, har fantasier om det som har 

skjedd, ble kjent med dødsfallet på en dramatisk måte eller selv har vært i fare ( Bugge et 

al.,2003). Hva som oppleves som dramatisk kan være individuelt, generelt og objektivt sett, 

etter et dødsfall, og desto viktigere er det med kunnskap om temaet. 

 

4.2. Sosialt traume for etterlatte 
Selvmord var tidligere forbudt ved lov i Norge. Straff for selvmordsforsøk ble opphevet i 

1828 og i 1842 opphørte selvmord å være en straffbar forbrytelse i Norge. Mye har endret seg 

i synet på selvmord, og vi har ikke lenger en diskriminerende lovgiving mot selvmordere og 

deres etterlatte i Norge. Følelsene omkring selvmord i dag henger sannsynligvis sammen med 

den århundrelange straffende og fordømmende holdningen i samfunnet  (Mehlum,1999). 

Folk er nå mer opplyste, men skammen er nok ikke helt borte. 

 

Inger Anneberg skriver om det sosiale traumet ved selvmord, og hvordan det henger sammen 

med den totalt endrede virkelighet som etterlatte må forholde seg til. Det sosiale traumet dette 

er, henger sammen med et totalt endret virkelighetsbilde, og hvordan skyld og skam kan føre 

til en lettelse, som også kan bli en belastning (Anneberg, 2002). 

Her har jeg valgt å ta med et avsnitt fra kapittelet ”Skyld, ansvar, vrede og lettelse”. 
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”Vreden, sinne, kan være en altdominerende, voldsom følelse hos etterlatte, og den 

trenger ikke være rettet mot den døde alene, eller en selv, men den kan være rettet mot 

behandlere i helsevesenet, mot Gud eller mot familien, som ikke så hvor galt det sto 

til”(Anneberg, 2002 s.72). 

Følelsen av lettelse, som er en nesten forbudt reaksjon hos etterlatte, kan være påtrengende 

der det kanskje har vært flere traumatiske selvmordsforsøk eller mye lidelse og nå er det 

plutselig mulighet for å leve et normalt liv. Det er mange motstridende følelser, og lettelse får 

ikke stå alene, og ledsages ofte av skam over at en i det hele tatt kan føle lettelse i en slik 

situasjon (Wertheimer, 2001). 

Dette kan igjen føre til at en påføres en ufortjent skyld og skam som er tung å leve med. 

Hvordan dette bearbeides videre er det av stor betydning hvordan omgivelsene møter og 

omtaler selvmordet og den døde. Sosial identitet, sosial samhandling og relasjoner kan 

fremstå som et stort problem (Wertheimer,2001). 

 

4.3. Skyldfølelse for etterlatte 
Følelse av skyld kan det være vanskelig å ta opp med familie og venner, da de kan ha egne 

syn på fordeling av skyld. Iflg.  Wertheimer er det viktig å ta dette opp med en uavhengig 

person , i en ikke-dømmende atmosfære, der den sørgende kan utforske sin følelse av skyld og 

teste realiteten i disse tankene. Rådgiving kan hjelpe til med å teste validiteten i disse 

følelsene, se om andre mennesker nødvendigvis mener det samme, eller om det er noe som 

kommer fra ens egen skyld (Wertheimer,2001). 

John Gissel  forteller i boken ”Sorgen ved selvmord”  om hvordan han og familien måtte søke 

hjelp, da hans eldste sønn fra første ekteskap tok sitt liv. Han skriver at et selvmord i familien 

betyr at en blir påtvunget et lodd som man skal bære på. I dette blir det mange motstridende 

følelser. Han har jobbet mye med skyld og avmakt etter sønnens selvmord i 1995. Han peker 

på den meget anstrengende fasen etter et selvmord der familien stadig stiller spørsmålet 

hvorfor, og stadig gjentar spørsmålet hvorfor, slik at det oppleves plagsomt og vondt. Han 

skriver at spørsmålet hvorfor kan vokse seg så stort og vondt at en nesten ikke kan ha med det 

å gjøre. For  å skape en balanse igjen kan det være en umiddelbar lettelse å påta seg skylden. 

Han skriver om hvordan det gir ro en stund, men en farlig form for ro. Han skriver at den som 

har tatt sitt liv har til sist ansvaret for sin handling. I etterpåklokskapens lys kan en se 

virkeligheten annerledes, men det genererer mye skyldfølelse, som igjen kan føre til mye 

lidelse hos etterlatte (Gissel i: Anneberg, 2002). 
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Hjelperen har også en annen viktig oppgave, nemlig det å tørre å være tilstede, uansett hva 

som foregår og hva som blir sagt. 

I Inger Anneberg’s bok beskriver Jon Gissel hvordan familien og han selv hadde behov for 

profesjonell hjelp til å sortere, for at skyldfølelse ikke skulle generere og gi lidelse. 

 

4.4. Forskjellige reaksjoner innad i familien 
”Suicide can be likened to a stone thrown into a lake”(Krysinska, 2003). 

Mange forhold innad i familier kan være truet. Dette fordi reaksjoner kan være forskjellig for 

familiemedlemmene (Wertheimer, 2001). 

”Few events affect families more than the death of a family member. When someone in a 

family dies, the shock wave is felt throughout the family” (Stroebe et al.,2002). 

Familie medlemmer konstruerer sin egen mening omkring dødsfallet, som kan være 

forskjellig innad i familien. 

 Kvinner og mødre kan reagere annerledes enn menn og fedre. Barn kan oppleve at 

omsorgsrollen blir omsnudd fordi foreldrene har det vanskeligere enn de selv. (Dyregrov; 

2000). 

Innad i familier kan det også være veldig forskjellige reaksjoner. Kvinner, menn, unge og 

gamle kan av forskjellige grunner ha helt ulike reaksjoner. Det kan i denne situasjonen være 

av betydning å få profesjonell hjelp. Etterlatte kan ha behov for å reagere forskjellig. Det er 

viktig at det er aksept for det, og at det ikke skaper splid innad i familier, dette skaper avstand. 

Familier beskriver perioder i sorgen der de har vanskelig for å støtte hverandre (Dyregrov, K. 

2000). Forskjellige måter å  vise sorg på kan utløse skyld, der en kan føle at en ikke sørger 

nok, eller at de rundt en ikke synes at en sørger nok. En kan føle at en sørger ”i utakt” med 

andre familiemedlemmer.  Alle har behov for å eie sin egen sorgprosess og sin egen reaksjon. 

 

Alison Wertheimer skriver om dette i sin  bok ”A special Scar” : 

“With the death of a child, both parents are confronted with a major loss, making it 

more difficult for one to support the other. The person they might otherwise rely on is 

faced with their own grieving. Sharing their feelings may be difficult or even 

immpossible. One parent may be traying to protect the other from their pain; one may 

be silently blaming the other person for the death; in some cases, one of the couple 

may be refusing to accept that the death was self-inflicted” (Wertheimer, 2001 s.111). 
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Foreldre som har mistet barn i selvmord, kan slite med følelse av skyld og følelse av å være 

mislykket. Disse følelsene kan forsterkes av følelsen at alle andre ser på dem på samme måte, 

noe som igjen forsterker skyld og skamfølelsen. 

 Dette er en vond sirkel å komme ut av, noe som kan føre til sosial isolasjon og psykiske 

belastninger hvis den ikke blir brutt (Wertheimer, 2001). 

 

5.0. Sorgprosessen. 
I  møte med etterlatte ved selvmord er det viktig som fagperson å være kjent med hvordan 

sorgprosessen kan være for de etterlatte. 

I forkant av et selvmord har alle forkjellige historier og derav forskjellige behov som etterlatt. 

Følelsene og reaksjonene omkring det som har skjedd er forskjellige nettopp av denne grunn. 

Dette vil jeg her belyse nærmere. Dette er en måte å forstå hvordan reaksjoner kan være hos 

etterlatte. 

I boken ”Sorgen ved selvmord. En Bok til de efterladte” skriver Unni Bille-Brahe et 

innledningskapittel der hun berører erfaringer og tanker omkring det å være etterlatt  

(Bille-Brahe i: Anneberg, 2002) 

Hun er selv etterlatt og hun har forsket flere tiår omkring temaet selvmord. Hun skriver om 

ulike reaksjoner hos etterlatte og hvordan en kan dele opp hvordan reaksjoner kan være hos 

etterlatte. Hun skriver om tre grupper etterlatte. 

Gruppe 1 består av de som har sørget på forhånd. Selvmordet kommer ikke uventet. Den 

avdøde har lenge distansert seg fra familien og prøvd å skape avstand gjennom sin væremåte. 

Familien har vært gjennom faser av bekymring, uvisshet og smerte. Noen har i denne 

situasjonen gått igjennom en viss form for avskjed og sorgprosess på forhånd. 

Gruppe 2 kan beskrives som de som ikke har sørget på forhånd. Her er det de som stadig har 

tett kontakt med den som er selvmordstruet. Familien er dypt engasjert i å hjelpe 

vedkommende ut av problemene, når selvmordet har skjedd er det kanskje de som blir dypt 

fanget av å tenke ”Hvis jeg bare hadde….” Selvmordet kan beskrive på en brutal måte 

hvordan de pårørende ikke strakk til med sitt engasjement for å hjelpe. Her genereres mye 

skyld og sier mye om deres selvverdi som hjelper, og hvordan en ikke strakk til. 

Gruppe 3 er den gruppen der en kan si at de pårørende er vitne til plutselig brå død, helt 

uventet. Her vil det være et stort behov for å forstå, og vanskeligheter å akseptere at dødsfallet 

var et selvmord, og i desperasjon prøve å fremskaffe bevis for at dette ikke var et selvmord. 
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Reaksjonene kan være forskjellige i disse tre gruppene. For den siste gruppen vil sjokkfasen 

være fremtredende. Først lenge etter selvmordet får de behov for å håndtere den dype følelsen 

av skyld og sorgen som ledsages av det. 

Sorg og skyld kan fordeles forskjellig i disse tre gruppene. 

 

5.1. Forståelse av sorg som en toprosessmodell. 
En måte å forstå sorg på er at sorg kan forklares som en toprosessmodell: Dual prosess model  

(Stroebe et al., 2002). Den skiller på to stressorer ved sorg. På den ene siden tapet, der en 

fokuserer på den døde, og sekundære stressorer der en fokuserer på utfordringer som et 

resultat av tapet. Her må den sørgende forholde seg til begge disse. I tråd med dette så 

fokuseres det på tapsorientert mestring og løsningsorientert mestring. Det sentrale i denne 

modellen er vekslingen og dynamikken mellom konfrontasjon og unngåelse av tapet. Det er 

viktig å ha med seg denne modellen som teoretisk forståelse av sorg, og da i møtet med 

etterlatte kan forstå hvordan denne vekslingen kan oppleves og hvordan en som etterlatt kan 

variere i måten å ta innover seg sorg på. 

 

I møte med etterlatte ved selvmord vil oppfølging over tid være vesentlig. Stroebes modell 

beskriver både sorgbearbeiding og nyorientering som viktig. Ved selvmord er det av stor 

betydning at etterlatte møtes der de er følelsesmessig, at følelser kan spenne over et stort 

spekter og at oppfølging varer over en tid (Dyregrov,2000, Wertheimer, 2001). 

 

Sorg er et vidt begrep. Både benyttes et vidt spekter av kortsiktige reaksjoner i tiden 

umiddelbart etter et tap, reaksjoner på å mistet noen, men også den langsiktige 

tilpassningsprosessen til tapet, altså tilpassning til å ha mistet. Dette innebærer å akseptere 

tapet, og å leve resten av livet i lys av dette. 

Hvordan møte med etterlatte ved selvmord bør være kan være forskjellig alt etter hva slags 

følelser etterlatte sitter igjen med, hvordan en takler sorgopplevelsen og hvordan tiden har 

fortonet seg i forkant av selvmordet.  

I møte med etterlatte ser en at sorg spenner i et vidt spekter av tanker, følelser, kroppslige 

reaksjoner og handlinger. De varierer sterkt fra person til person, fra situasjon til situasjon og 

over tid hos samme person (Bugge et al.,2003). En har også sett at sorgreaksjoner og uttrykk 

viser forskjellige reaksjoner fra person til person, også når tapsopplevelsene virker like 

objektivt sett. Dette henger sammen med at sorg og tap betyr forskjellige ting hos mennesker 
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og berører mennesker helt forskjellig. En kan ikke forstå et menneskes tap uten å forstå 

relasjonene de hadde til den de har mistet. En må også forstå menneskets generelle innstilling 

til å meddele seg sine ulike reaksjoner til de omkring seg. 

Hvordan dette oppleves er personlig fordi hvordan en mestrer det er personlig. Det  henger 

sammen med avstanden mellom ”det som er og det som skulle ha vært” (Bugge et al., 2003). 

Her blir det et sprik mellom det som er og det som skulle ha vært, som trekker 

oppmerksomheten til det som er borte, og bort fra det som er (Bugge et al., 2003). 

Hvordan det som er oppleves, inngår i indre konstruksjoner som er en del av hvordan den 

enkeltes liv og konstruksjon er. Det  inngår i den helhet som utgjør den enkeltes liv og 

virkelighets forståelse, ens  antagelser og forventninger om seg selv, andre og verden. Alt 

dette gir til sammen en sammenheng og mening i tilværelsen. Å oppleve betydningsfulle tap 

kan føre til at eksistensielle og praktiske spørsmål reises og kan bli stående ubesvart 

(Antonovsky, 2000). 

Blir disse spørsmålene stående ubesvart over tid kan dette føre til ytterligere psykiske 

vanskeligheter, noe som kan føre til psykiatriske problemstillinger og krever behandling. 

Selvmord er et dødsfall som kan føre til fordømmende holdninger og stigmatisering, og igjen 

føre til tilleggsbelastninger og kompliserende forhold i sorgbearbeidingen. 

 

5.2. Nyere forskning omkring komplisert sorg  

og sorgintervensjon. 
Det  har skjedd historiske endringer om hvordan vi ser på sorg. Sorg kommer til uttrykk på 

mange måter og det er mange ulike kulturelle normer for hvordan folk skal opptre og føle 

etter et dødsfall. Sorg oppleves og uttrykkes forskjellig avhengig av et stort antall personlige, 

situasjonsmessige, sosiale og kulturelle forhold (Bugge et al 2003). 

           Tidligere var det vanlig å tenke om sorg at den var oppdelt i faser som alle var forventet å 

gjennomgå. Det ble forventet at alle skulle gjennom faser av intenst ubehag i sin sorg for å 

klare seg bra etterpå. Det er ikke lenger en forventning om at det finnes en riktig måte å gå 

gjennom eller bearbeide tapsopplevelser på .Hvor lang tid det vil ta for å gjenoppta sitt 

tidligere liv er det også et mer nyansert syn på i nyere forskning (Dyregrov,  2006, Stroebe et 

al.,2002).  

 

Innsikt i hvordan enkelt mennesker skaper mening etter et dødsfall har gitt innsikt i hvordan 

terapeuter kan assistere i meningsskaping og dermed hjelpe mennesker ved komplisert sorg 
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(Dyregrov, 2006). Toprosess modell, er omtalt tidligere i oppgaven ( kap 5.1.)  

I de tilfeller der en får en tilstand med komplisert sorg, og de etterlatte selv ønsker 

profesjonell hjelp er intervensjon  riktig. Da kan en tenke seg at akseptering av tapet og 

reinvestering i livet, og benytte metoder influert av kognitiv adferdsterapi.  

Syn på sorg som en aktiv prosess og å få hjelp til å skape mening , kan hjelpe etterlatte ved 

selvmord til å rette oppmerksomheten mot tapet, men også skape ny mening i den vanskelige 

prosessen de er i (Dyregrov, 2006, Stroebe et al.,2002, Malkinson,2006). 

Hvordan en skaper mening etter et dødsfall kan være individuelt. Å skape mening kan 

innebære å  erkjenne de faktiske forhold med forståelse, følelsesmessig erkjennelse som kan 

gi forløsning og endring av innhold og verdier i livet. 

Intervensjonen vil da ta utgangspunkt i det livet som var og det livet som er. (Mehlum,1999). 

 

5.3. Behov for offentlig hjelp         
Etterlatte ble i Dyregrovs studie spurt om hvilket behov de hadde for offentlig hjelp fra 

hjelpeapparatet. Her kan en se at svarene hadde vært annerledes dersom de hadde vært spurt  

rett etter dødsfallet da situasjonen og behovet er annerledes. Da er situasjonen mer preget av 

kaos og den eksistensielle krisen er mer akutt ( Dyregrov. 2000). 

I undersøkelsen opplyser nesten alle at de har behov for hjelp fra offentlig hjelpeapparat i 

større eller mindre grad. Bare 3 % opplyser at det ikke er nødvendig med denne hjelpen. Iden 

grad behov for hjelp er beskrevet, så er det aldri i stedet for støtte fra sosialt nettverk, og det 

uttrykkes behov for hjelp fra begge deler. Blant de yrkesgrupper som er hyppigst nevnt hjelp 

fra er prest. Så kommer begravelsesbyrå og primærlege. 

Studien beskriver den kvantitetsmessige siden ved den offentlige hjelpen, og etter å ha 

kartlagt den delen, så er den kvalitetsmessige hjelpen også fremkommet  gjennom 

dybdeintervjuer. Det som beskrives som positivt er : 

 

Kirkelig hjelp som får mange positive omtaler. Det som trekkes frem av mange som positivt 

er at etterlatte får lov å delta i arrangement av og rundt begravelsen. (Dyregrov,2000). 

Særlig positivt nevnes at kirken har blitt mer fleksibel og uttradisjonell både når det gjelder 

arrangement og musikk. Mange som ikke orket tanken på å delta, men ble rådet av prest eller 

begravelsesbyrå til å være delaktig  i forberedelsen og planlegging av begravelsen av sitt barn, 

er i etterkant glade for at de ble det.  
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Når en er hjelper er det også viktig å vise engasjement og empati. Noe av det som vurderes 

høyest er profesjonelle som viser at de virkelig bryr seg, og at det ikke bare er plikt. 

(Dyregrov, 2000, Bugge et al. 2003).. 

 

Profesjonell og systematisert krisehjelp nevnes av noen av familiene som verdifullt. Dette 

beskrives ut fra tryggheten ved å bli ”tatt hånd om”.  

Kunnskap i skolen og aktiv ivaretagelse har også vært beskrevet som god hjelp der det har 

vært mindreårige barn involvert. Dette som noe som har gitt mulighet for å forstå og akseptere 

og tatt av for de verste fantasiene omkring selvmordet. 

Denne oppgaven går ikke inn spesifikt ifht. barn som etterlatte. 

 

Flere av foreldrene poengterer også betydningen av at den eller de personene som var der ”i 

begynnelsen” og så er med videre. Kontinuiteten over tid ved at en og sammen person følger 

opp, samt at det er den samme personen som var der tidlig er viktig. Det gir også hjelperen et 

komplett bilde av avdøde og de etterlatte. De har sett det samme og sett etterlattes reaksjoner. 

Hjelp over tid ses dermed på som en viktig faktor. (Dyregrov,2000). 

 

Ellenbogen & Gratton gjør i sin artikkel rede for terapeuter og andre profesjonelle som 

arbeider med etterlatte etter selvmord, som sier at sorg ved selvmord er unik og trenger 

spesiell intervensjon og støtte (Ellenbogen & Gratton, 2001). 

 

6.0. Drøfting  
I oppgavens siste del er det naturlig å spørre om jeg har klart å svare på spørsmålene i 

oppgavens presentasjon. Jeg vil i det følgende utdype og drøfte dette nærmere. 

Sørgende/ etterlatte har et normalt behov for å bearbeide sin sorg etter sitt tap. Hvis dette ikke 

dekkets så kan det føre til komplisert sorg.  

En er som etterlatt ikke i en depresjon, men er i sorg etter et tap. Sorg og savn henger  

sammen og  med det som utgangspunkt kan en si at en ikke er deprimert, men er i sorg etter et 

tap. Alle har behov for støtte etter et tap, og behovene kan være veldig forskjellige. 

Dette støttes av forskning omkring sorg. Tidligere forskning omhandlet  faser eller stadier i 

sorg, mens nyere forskning ser på sorg mer i en annen forståelse der en kan se på hvordan 

sorgforløp har en betydning for det videre livet, og dermed for hvordan en best mulig kan 

hjelpe i sorgprosessen (Bugge et al.,2003, Stroebe et al.,2002).  
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Der en kan se at den sørgende utløser sykdom og fastlåste prosesser, og det blir en komplisert 

sorg, er det viktig å henvise til behandling. Som etterlatt ved selvmord kan en tenke seg at det 

kan skje. Kunnskap omkring sorg, men også komplisert sorg og depresjon er viktig, da sorg 

og depresjon kan ha lignende symptomer (Sethi & Bhargava, 2003).  

Kunnskaper om psykiske lidelser og symptomer, er viktige  å ha for å viderehenvise de som 

har behov for det. Det er da viktig å få profesjonell hjelp til å sortere vanskelig kaos før ”det 

setter seg fast” og blir psykiske problemer, og traumatiske etter- reaksjoner. 

Mye av hjelpen som gis til sørgende  kan gis av høyskoleutdannet personell. Noen sørgende 

har behov for terapi og behandling, der det er snakk om patologisk sorg og fastlåste prosesser. 

Da bør  det henvises til psykolog og psykiater. 

 

I alle tider har det vært støtte og medmenneskelig varme som har hjulpet etterlatte, med både 

å bære og berge seg gjennom den første vanskelige tiden. Dette er for mange etterlatte det 

som bringer livet på skinner igjen og får en til å komme i gang med eget liv. (Mehlum, 1999).  

”Jeg er glad vi fikk den fine avskjeden med Solveig” skriver Stein Husebø i ukebladet 

Familien  i 2004. 

”Ingen sørger likt”. Han kan si det som lege og fagperson. Han mistet sin datter  da hun var 23 

år gammel. Stein Husebø blir i dette intervjuet spurt om hva som har hjulpet han i sorgen. Han 

svarer: 

”- I perioder når jeg følte at jeg nesten gikk til grunne, var det godt å møte mennesker 

som brydde seg, og som turte å være tilstede. Trykke deg i hånden, gi deg en klem 

eller løfte av røret og ringe deg for en prat. Jeg vet jo hvor vanskelig det kan være å ta 

del i andres sorg, for en føler seg så klønete og usikker på ordene en skal finne. Men 

jeg har opplevd at det ikke trengs ord i det hele tatt. Det viktigste er bare å være 

tilstede i noen små, viktige øyeblikk”. 

Stein Husebø forteller at” spesielt merket jeg hvilken glede det ga meg når andre 

mennesker selv kom og ville høre: ” Fortell oss hvem hun var”! (Husebø, 2004 s15). 

 

 I Kari Dyregrovs forskning sier etterlatte at de kan føle at behovet for å snakke om dødsfallet 

kan bli en barriere for normal samhandling. De opplever at enhver meningsfull interaksjon 

med andre må være tuftet på en fellesforståelse rundt det som hendte (Dyregrov 2000). 
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Når en ser på profesjonell hjelp versus de nære omkring, så kan ikke disse erstatte hverandre.   

Profesjonelle kan hjelpe til og tilrettelegge slik at de nære og sørgende kan få en god 

samhandling. Her kan målet for profesjonelle hjelpere være å stimulere og mobilisere 

ressursene i nærmiljøet der dette er mulig (Mehlum, 1999).  

Her kan også profesjonelle hjelpere tenkes å være en ressurs og et bindeledd i forhold til 

skole, arbeidsgiver og annet nettverk. 

 Profesjonelle kan bidra til at andre kommer inn i situasjonen og er tilstede. 

Nære fortrolige, en som virkelig kan forstå situasjonen og som en kan fortelle alt til er også 

beskrevet som viktig. Denne støtten er viktig for selve sorgbearbeidelsen. (Dyregrov, 2000). 

Stein Erik Lunde skriver om viktigheten av denne type støtte i sin bok ”En far”. 

Denne boken handler om Eirik på 20 år som mister sin far. Hans far tar sitt liv ved å legge seg 

på jernbanen et sted hvor far og Eirik noen år tidligere har plukket liljekonvaller til mor 

sammen… 

Erik, som nå er 20 år bor sammen med sin kamerat Kjetil.  

” Kjetil og jeg blei sittende oppe og drikke øl og snakke i mange timer. Kjetil hadde 

ikke prata med faren min på noen år, men han hadde hatt han som lærer på 

ungdomsskolen, så han  kjente han på den måten. Kjetil ville at jeg skulle fortelle. Han 

begynte å grine da jeg fortalte om fisketurene, selv om han hadde hørt mye av det før. 

Og da måtte jeg grine litt jeg også. Så da satt vi begge to og grein en stund. Det var litt 

fint, enda så trist alt var.” 

Videre : ” Jeg var litt overraska da jeg kjente at jeg ble søvnig. Jeg hadde aldri trodd at 

jeg skulle få lyst til å sove den natta, men utpå morrakvisten  da måkene begynte å 

skrike, glei øyelokkene ned uten at jeg kunne hindre det”.. 

Videre: ”Hele søndagen vasa jeg bare rundt, eller jeg så på tv og holdt på med 

dataspill. Kjetil var omkring meg hele tida…….” (Lunde, 2006 s.14). 

Vi følger Eirik videre i prosessen der han leter etter forsoning og svar i forhold til farens 

selvmord. 

Eiriks kamerat Kjetil beskrives av forfatteren å være en person som hadde omsorg for Eirik i 

en situasjon der han ikke selv så hva behovet var. Han tok over og var tilstede hele tiden. 

Nettverket beskrives av flere som en viktig del av sorgbearbeidingen og dette støttes av flere.  

(Wertheimer, 2001, Mehlum, 1999). 

Det bekrefter også Kari Dyregrovs forskning. Samtlige etterlatte i studien har beskrevet den 

enorme betydningen av støtte fra venner, familie, naboer og kollegaer.  
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Noen har behov for støtte fra alle disse gruppene, mens noen har behov for hjelp fra en 

mindre gruppe de har sterkere personlige bånd til (Dyregrov, 2000). 

 

Likemannsstøtte, med det menes andre som selv har mistet noen i selvmord, er også noe som 

omtales som viktig i sorg prosessen. Det beskrives av mange etterlatte at samtale grupper med 

andre etterlatte er av stor betydning, der hendelser og opplevelser kan deles og forstås.  

Det at en får støtte i disse gruppene omtales som viktig da det er andre som selv sitter med 

opplevelse av det samme som en selv (Dyregrov, 2000). 

 

Hjelp til egenomsorg er også av betydning. Delaktighet og deltagelse i seremonier etter 

selvmordet er også noe som er med på å bearbeide reaksjoner og sette i gang sorgarbeidet.  

Hjelp til praktiske ting og deltagelse/ overtagelse i hjemmet i en periode er viktig.  

Dette støttes også av Kari Dyregrovs forskning. Samtlige etterlatte opplevde denne støtten 

som svært viktig.  

Det være seg støtte som blomster hilsener, skriftlige hilsener, telefoner, praktisk hjelp i huset, 

matlaging, fysisk holde rundt en i den tyngste tiden, være hos en til en sovnet.  

(Dyregrov,2000) 

Stein Husebø har vært på begge ”sider” både som hjelper og som hjelpetrengenede. Han 

skriver:  ”Sorgen er i grunnen en stor kjærlighetserklæring til livet. Og du må tåle å leve med 

den”( Husebø, 2004). 

 

Tidsaspektet i oppfølgingen er også noe som av etterlatte nevnes som viktig.  

Det at de som er der tidlig i forløpet etter et selvmord også kan være med senere i prosessen. 

Dette er viktig å ha med i forhold til prosedyrer for oppfølging av etterlatte ved selvmord. 

Kontinuitet er et nøkkelord. Dette mener jeg støttes av forskning som omtaler dette i forhold 

til ”To prosess modellen”, der en både omtaler tapet og utfordringer som et resultat av tapet. 

Dette kan skje over tid  (Stroebe et al., 2002). 

Det er også viktig å komme inn tidlig i oppfølgingsarbeidet. Når jeg nevner dette som 

oppfølgingsarbeidet, så er det fordi jeg mener at dette er et viktig arbeid, som skal ha 

legitimitet og er arbeid som skal gjøres.  

Her kan en også tenke at det er viktig at arbeidet gis legitimitet  i forhold til tidsaspektet både 

fra arbeidsgiver og andre systemer, som er med på å organisere det. Der det lages prosedyrer 

for oppfølgingsarbeid for etterlatte ved selvmord, bør dette gis rom for som står i forhold til 

etterlattes behov. 
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Hvor lenge skal oppfølging vare? Det er også viktig at en oppfølging kan vare litt over tid. 

Det er vesentlig og ideelt at etterlatte kan være med å bestemme dette  selv.  

Det kan være av vesentlig betydning at oppfølgingen er hyppigere i starten enn etter hvert, 

men at det er også ”lov” å sørge også når det er gått en tid. Kanskje en bør avtale at det til og 

med kan være måneder i mellom møtene oppfølgingen litt ut i forløpet. 

Kari Dyregrovs forskning viser 47 % av de spurte foreldrene ønsker at kontakten skal vare et 

halvt år eller 1 år. Blant 41 % av de spurte synes oppfølgingen skulle vare ”så lenge det er 

behov for hjelp” eller ”resten av livet”. Her er det nok et stort sprik mellom det som 

etterspørres og det som tilbys (Dyregrov, 2000). Wertheimer beskriver foreldre som ikke 

lenger ønsker oppfølging etter et år. Ikke for at sorgen er over, men for at den ikke lenger er 

like intens (Wertheimer, 2001). 

Her kan en jo også tenke seg at dette med hyppighet og tid i kontakten etter hvert kan være et 

tema mellom terapeut og den etterlatte. Det er viktig at terapien skal gi redskaper som gir den 

etterlatte mestrings strategier som gjør at en kan vende tilbake til livet, og da tilbake til det 

livet som er. Dette er også viktig slik at en ikke gjør etterlatte til ”livslange” klienter, som 

kanskje er med på å opprettholde det som var i stedet for det som er (Dyregrov, 2006). 

 

Empati og terapeutisk holdning er viktig i oppfølgingen av etterlatte og sørgende mennesker. 

En må tåle å være i relasjon til den sørgende, og dermed også være seg bevisst hva en har med 

seg inn i relasjonen, med sitt menneskesyn og sine holdninger.  

Hjelperen og terapeuten har med seg sin ”egen bagasje” inneholdende menneskesyn, 

verdisyn, holdninger og tabuer, og disse er det viktig å bevisstgjøre seg i den grad en kan 

gjøre det før dette møtet. 

Kari Martinsen skriver i sin bok ”Samtalen, skjønnet og evidensen”: ”Det er i det sårbare  og 

utleverte at fagsamtalen hviler i almensamtalen, og hemmeligheten i all hjelpekunst er å 

begynne der. Det er å begynne i språkets musikk, ved å finne tonen sammen” ( Martinsen, 

2005). 

 

Det er også viktig at det anerkjente behov hos etterlatte ikke kommer i konflikt med de 

rammebetingelser en jobber med i hjelpeapparatet. Rammebetingelsene i dag kan være 

begrensede. Ressursknapphet og effektivitetsprinsippet må ikke være det som er styrende i 

forhold til hvilken hjelp etterlatte ved selvmord skal få. 
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7.0. Konklusjon 
Når det gjelder selvmordsforebyggende arbeid så er det viktig at det gjøres som en helhetlig 

og entydig forebyggingsstrategi. Det må være nivåsamsvar i de tiltakene som settes i verk i 

samfunnet der mennesket hele tiden påvirkes av det helhetlige arbeidet i alle nivåer.  

Et selvmordsforebyggende arbeid og betingelser for å bedre menneskets livsbetingelser kan 

ikke bare reduseres til tiltak i en behandlingssituasjon eller forebyggende strategi. For mye 

offentlig organisering kan føre til avmektiggjøring hos folk flest. Vi må se på teori, metode, 

praksis og menneskesyn i et indre forhold. Menneskesynet må knyttes til verdisyn og etikk. 

Det betyr at forebygging ikke bare er de profesjonelles ansvar, men i høyeste grad enkelt 

menneskets og kollektivets ansvar og samvirkende fellesskap.  

  

Med dette konkluderes oppgaven. Etterlatte ved selvmord har forskjellige behov. Hjelp fra 

nettverk er viktig, men det er også viktig at oppfølging og hjelp fra det offentlige tilbys og 

settes i et system slik at en sikrer at den oppfølging de etterlatte ønsker å ha og har behov for, 

er tilgjengelig. 

Bevissthet omkring hva en har med seg inn i dette møtet, både som menneske og som 

fagperson er viktig, og ikke minst hva en bringer inn fra egen kulturell kontekst og personlige 

erfaringer. 

Den som skal være hjelper i denne situasjonen bør ha kunnskap om hva en har med seg inn i 

dette møtet slik at det kan lindre og gi håp til de som trenger det i denne vanskelige 

livs  situasjonen.  
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Etterord. 
Jeg vil med dette takke min veileder Ingebjørg Hestetun for god og grundig veiledning i den 

prosessen det har vært å skrive denne oppgaven. Hun har tålmodig drøftet  mine tekster og 

hjulpet meg å reformulere slik at meningen kommer frem. Hun har vært til stor hjelp. 

Jeg vil også takke min familie som har støttet og hjulpet meg gjennom disse to årene. 

Sist og ikke minst vil jeg takke min arbeidsgiver, Sørlandet Sykehus, som har gitt meg 

muligheten til å delta på studiet ved SSFF. 
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