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egv 



Fortæl for Livet-  
baggrunden for 

undersøgelsen af brud 

• Livsfortællingsgrupper for ældre 

• 4-6 deltagere, 10 ugentlige møder 

• Guides til fortælling via assisteret monolog 

• Bestyrker identitetsfølelse og virker som 
smutvej til nære relationer 

• Modvirker narrativ ensomhed 

 



Hvad ved vi? 

 

 

 

 

 

• Ansigt til ansigt kontakt betyder mindre ensomhed 



”Forældre elsker deres børn og er i en sær forstand afhængige af at 
have kontakt med dem, næsten uanset arten af denne kontakt. Men 
det er vel sådan, at de er kød af vores kød og blod af vores blod, de er i 
alle aldre det vigtigste i vores tilværelse. At miste dem er at miste det 
allervigtigste af sig selv og nok især, hvis det at miste er lig med, at 
man bliver kasseret og glemt. Jeg tror, at det er værre, end hvis man 
mister et barn, fordi det dør, for i den situation har man da lov til at 
tro, at det ikke var kærligheden, der skete noget med.”  

(Holm, 2019 s.16).  



Omfang 

• Gallup for Berlingske 2013 –  hver femte voksne har vendt deres forældre ryggen 
eller overvejer at gøre det 

• Norstat for JP 2019 – 18pct.(10pct. For 10 år siden) har brudt med et nært 
familiemedlem. 32 pct. af dem til forældre, 12 med et barn 

• Større problem blandt udsatte grupper 

• Et tabu for gamle forældre 

• Forbundet med skam og en tilbøjelighed til at undervurdere problemet 

• Intergenerational stake hypothesis 



Årsager 

• Sandwich generationen 

• Intergenerationel ambivalens 

• Individuation 

• Livstransitioner  

• Problematisk relationshistorie 

• Uløste konflikter i fortiden 

• Uforenelige forventninger 

• Konflikter og svigt 

• Skilsmisser, misbrug, børneopdragelse, valg af karrierer el. partner 

 

 

 



konsekvenser 

• Tab af praktisk og økonomisk hjælp 

• Tab af pleje og omsorg 

• Psykosociale  

• Tab af omsorgskapital 

• Ensomhed, sorg, skam, tristhed og bekymringer for fremtiden 

• Eksistentielle 

• Livsfortrydelse 

• Narrativ ensomhed 

• Oplevelsen af et vellykket livsprojekt 

 



En undersøgelse fra den gamle forældres 
perspektiv 

• Hvordan oplever gamle mennesker brud med deres voksne børn? 

• Hvordan påvirkes trivsel og ensomhed af brudte relationer til voksne børn? 

 



Formålet med at undersøge brud 

• Et stort underudforsket område 

• At finde bud på løsninger 

• Udvikle og afprøve interventioner 

• At undersøge ældrelivet, når det ikke lykkedes 

 

 


