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Rolle og mandat 



 

• Sorgteori og ‘To-proces-modellen’ 

• Begreberne naturlig og komplicerede 

sorgreaktioner 

• Vedvarende sorglidelse som diagnose 

 

• Risikofaktorer og beskyttende faktorer 

• Sorg i et familieperspektiv 

OPLÆGGETS INDHOLD 



• En kompleks fysisk og psykisk reaktion, med en lang række 

følelsesmæssige, tankemæssige, sociale, eksistentielle og fysiologiske 

reaktioner/symptomer. 

 

• Sorgreaktionen er afhængig af, hvad det er, man har mistet, og hvor 

man befinder sig i livet, samt hvilke erfaringer man har med at miste.  

 

• De basale reaktioner er ret ens på tværs af tab og omstændigheder. 

 

HVAD ER SORG? 

M. Guldin https://altompsykologi.dk/2017/09/hvad-er-sorg/# 



• Skilsmisse 

• Fyring 

• Flytning 

• Funktionsnedsættelse hos 

selv/andre 

• Sygdom hos selv/andre 

• Identitetstab (fx flygtning) 

• Mister friheden 

 

 

 

• Infertilitet 

• Kærestebrud 

• Adskillelse fra nærtstående 

person 

• Når en nærtstående person er 

forsvundet 

• Bristede drømme 

• Når kæledyr dør 

• Dødsfald 

Hvilke tab kan medføre en  
sorgreaktion? 



 

• Tabet er permanent 

• Man kan aldrig få personen tilbage  

• Relationer til nærtstående personer kan ikke erstattes helt 

• Tilknytningspersoner er vigtige mht.. identitet og tilpasning 

• Sorgen forsvinder aldrig helt 

• Sorg efter et dødsfald fylder mest i den psykologiske sorglitteratur 

 

 

At miste til et dødsfald er unikt 



 

• Sigmund Freud (1913) 

• Elizabeth Kübler-Ross (1969)* 

• John Bowlby (1980) 

• William Worden (1982) 

• Johan Cullberg (1984) 

• Marianne Davidsen-Nielsen (1987) 

• Margaret Stroebe & Henk Schut (1999) 

 

SORGTEORIER IGENNEM 100 ÅR 
 

 



• Elisabeth Kübler Ross, John Bowlby, Johan Cullberg, 

Worden, Marianne-Davidsen Nielsen 

 

 

1. Chokfasen (få timer til døgn efter tabet) 

2. Reaktionsfasen (6 – 8 uger) 

3. Bearbejdningsfasen 

4. Ny-orienteringsfasen 

 

 

 

 

FASETEORIERNE 
 

 



 

 

 

 

FASEMODELLERNE = 

OPGAVEFOKUSERET 

• Dominerende forståelse af sorg i 
årevis 

• For nogle sørgende, en nyttig 
guide (opskrift)  

• Tydeligt terapeutisk sigte 

 

MEN…. 

• Begrænset empiriske fundament 

• Fokus på patologisk sorgudvikling 

• Én teoretisk tilgang 
(psykodynamisk) 

• Er løsrivelse altid befordrende? 

• Er gennemarbejdning altid en 
god ide? 



TO-PROCES-MODELLEN 

  Tabs-orienterede 

• Sorgarbejde 

• Acceptere tabet 

• Påtrængenhed af 

sorg 

• At bryde/omforme 

bånd 

• Fornægte/undgå 

det   re-etablerende 

  Re-etablerende 

• Opmærksomhed på 

livsforandringerne 

• At gøre nye ting 

• Afledning fra sorgen 

• Ny identitet 

• Ny relationer 

• Undgå sorgen 

Hverdagslivets 

oplevelser 

Efter Stroebe & Schut, 1999 



NATURLIGE SORGREAKTIONER 
REAKTIONER I DEN AKUTTE TID 



DEN NATURLIGE SORGREAKTION 

 

Akut sorg i tiden lige efter tabet  (krise) 

• Følelsesmæssige, fysiske, adfærdsmæssige, kognitive, og 

eksistentielle reaktioner 

• Funktionsnedsættelse 

Sorgens naturlige proces 

• Aftager i intensitet over 6 -12 måneder 

• To-Proces-Modellen (pendulering) 

• Ved hjælp af personlige ressourcer og netværk 

• Funktionsniveauet forbedres 

Sorgen og tabet integreres  (bliver permanet tilstand) 

• Den efterladte kan forsætte i livet som ”den nye jeg” 

 



Den naturlige sorgreaktion 



DEN KOMPLICEREDE SORGREAKTION 

 

 

• Sorgreaktionen bliver ved i længere tid (6 – 12 
måneder) 

• Den høje intensitet af reaktioner aftager ikke 

  

• Efterladte har det fortsat psykisk og fysisk dårligt 

 

• Hverdagen fungerer ikke 

• Der er noget der blokerer den naturlige 
sorgproces 

 

 

 



INTENSITET OG VARIGHED   

 

 

 

 

 

            Intensitet 

 

            Kompliceret sorg 

 

 

 

 

 

              Normal sorg 

                

                    Varighed 

   1 mdr.         3 mdr.                    6 mdr. 

Mogensen & Engelbrekt, 2013 



DEN KOMPLICEREDE SORGREAKTION 

 Cirka 15% har komplicerede sorgreaktioner, resten oplever en mere naturlig sorg  

 De med komplicerede sorgreaktioner bliver så påvirkede af deres sorg, at de på 
lang sigt efter tabet lider voldsomt under sorgens følelser og ikke kan fungere på 
en tilfredsstillende måde i deres hverdagsliv 

 Komplicerede sorgreaktioner kan indebære symptomer på depression, angst, PTSD 
og nu også vedvarende sorglidelse – ofte ses et stort overlap mellem de forskellige 
typer af komplicerede sorgreaktioner 

 

 

 

 



Vedvarende 

Sorglidelse 

Depression  

PTSD 

Angst 

Somatiske 

reaktioner 

Komplicerede sorgreaktioner 

DEN KOMPLICEREDE SORGREAKTION 



KOMPLICEREDE SORGREAKTIONER 

Depression 

• -Nedtrykt 

• -Nedsat 

lyst/interesse 

• -Mindre energi 

• -Lavt selvtillid 

• Koncentrationsbesv

ær 

• -Søvnforstyrrelse 

• -Appetitændrig 

  

  

PTSD 

• -Genoplevelse af 

dødsfaldet (minder, 

billeder, mareridt) 

• -Undgår situationer, 

som minder om 

dødsfaldet 

• -Søvnforstyrrelser 

• -Irritabel/ vred 

• Koncentrationsbesvær 

• -Fysiske 

angstsymptomer 

(hjertebanken, 

åndenød, 

svimmelhed) 

Vedvarende sorglidelse 

• -Stærk længsel efter 

den afdøde 

• -Følelsen af at del af en 

selv er død 

• -Svært ved at acceptere 

tabet 

• -Undgår minder om 

tabet 

• -Bitterhed og vrede 

• -Svært ved at komme 

videre 

• -Følelse af at livet er 

meningsløst 

  

  

Angst 

• Overdreven 

bekymring 

• Muskelspænding 

• Overvagtsomhed 

• Koncentrationsbesv

ær 

• Søvnforstyrrelse 

• Irritabel 

• Nervøs 

  



SORGREAKTIONER BØRN OG UNGE 

 
Alder (afhængighed, forståelse) 

 

Tilknytnings-relationer før og efter tab 

 

Oplevelser i f. m. sygdomsperiode / dødsfald 

 

Familiekonstellation og netværk 

 

• Opmærksomhed, støtte, forståelse 

• Kan de voksne håndtere deres egen sorg? 

 

Barnet har fokus på forælder for at styrke egen tryghed: 

Holder sig tilbage  

Påtager sig forældre-opgaver 

 



Beskyttende 
faktorer 

Risikofaktorer 



RISIKOFAKTORER FOR KOMPLICEREDE 
SORGREAKTIONER 

Traumatisk 
dødsfald 

Konflikter i 
familien 

Tidligere tab  

Svært ved at 
tale  med andre 

om tabet 

Skyld og 
selvbebrejdelse 

Manglende 
støtte og 

forståelse fra 
netværk 

Psykiske lidelser 

(nu eller før) 
Andre tab 

Afhængighed af 
afdøde 



RISIKOFAKTORER FOR KOMPLICEREDE 
SORGREAKTIONER 

Stor plejebyrde Afhængig af syge Håbløshed 

Selvmordstanker Angst Mistet interesse 



BESKYTTENDE FAKTORER 

Netværk/Social 
støtte 

Holde sig 
beskæftiget 

Holde daglig 
rutine 

”Sådan er det” Optimistisk 

Fremtidssyn 
Åbenhed - 

Kunne række ud 



Sorg i et familieperspektiv og udfordringer heri………. 



– Vi sørger ofte ikke alene 

 

– Familie faktorer har indflydelse på individets 

sorg og omvendt 

Fx når forældre prøver at skåne hinanden, 

får de det begge værre 

 

– Familie anliggender skal håndteres, fx 

økonomiske, juridiske, ændrede relationer 

 

– Forskere og teoretikere har ikke været gode 

til at forholde sig til begge 

 

 FAMILIE PERSPEKTIV 



TILPASNING SOM INDIVIDUEL OG FAMILIE 

Individet Familien 

Accepter tabets realitet 
Familiens accept at 

tabets realitet 

Mærke sorgens smerte 
Dele sorgens smerte 

med familien 

Tilpasse sig livet uden 

afdøde 

Som familie, tilpasse sig 

en verden uden afdøde 

Afbryde og omforme 

båndet til afdøde 

Finde en ”ny plads” til 

afdøde i familien 

Tabs-

orienteret 

Individet Familien 

Accepter tabets 

realitet 

Familiens accept at 

tabets realitet 

Mærke sorgens 

smerte 

Dele sorgens smerte 

med familien 

Tilpasse sig livet uden 

afdøde 

Som familie, tilpasse 

sig en verden uden 

afdøde 

Afbryde og omforme 

båndet til afdøde 

Afbryde og omforme 

båndet til afdøde 

 

Tabs-orienteret 

(Stroebe & Schut, 2015) 



TILPASNING SOM INDIVIDUEL OG FAMILIE 

Individet Familien 

Opmærksomhed på 

livsforandringerne 

Accept at en ny 

virkelighed for familien 

Afledning fra sorgen 
Familien afledes fra 

sorgen 

At lære/gøre nye ting 

Familie tilpasning: 

ændringer i det videre 

familieliv og relationer 

Nye roller/identiteter/   

relationer 

Forsætter i livet med nye 

roller i familien 

Re -

etablerende 

Individet Familien 

Accepter tabets realitet 
Familiens accept at 

tabets realitet 

Mærke sorgens smerte 
Dele sorgens smerte 

med familien 

Tilpasse sig livet uden 

afdøde 

Som familie, tilpasse 

sig en verden uden 

afdøde 

Afbryde og omforme 

båndet til afdøde 

Afbryde og omforme 

båndet til afdøde 

 

Re-etablerende 

(Stroebe & Schut, 2015) 



Redskaber:  

Familie-genogram i tre generationer 

Tidslinje 

 

Den forandrede familie: 

 

Familiekonstellation før og efter et tab af et familiemedlem   -   de forandrede roller 
og de ‘hjemløse familie- opgaver’  

 

Nærhed/afstand og tilknytningsrelationer før, under og efter tab af familiemedlem 

Familiestruktur, hierarki og grænser  

 

Familie kultur og åben kommunikation 

Familiens udviklingscyklus -  hvor er de  

 

Særlige familiestrukturer  - udfordringer ved tab: 

Skilte forældre, sammenbragte familier, enlige forældre 

OM ET FAMILIE-PERSPEKTIV I MØDE MED DE 

SØRGENDE/PÅRØRENDE BØRN OG UNGE. 

 

EKS.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=USfOkB1kcYY 

 

SÅDAN HJÆLPER DU EN SØRGENDE 
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• Informér om, hvad vi har brug for at vide om dødsfaldet, og hvad der skal 

ske 

• Hjælp os med at sige farvel på bedst mulig måde 

• Tag kontakten til os og tilbyd hjælp, ikke overlad initiativet til os 

• Skab rutiner så hjælpen ikke er tilfældig 

• Fordel jer, tilbyd ikke alle hjælp på én gang og ikke kun i starten 

• Vær til stede, også når hverdagen kommer 

• Vær fleksibel: lyt til hvad vi har brug for men overtag, hvis det er 

nødvendigt 

• Hjælp os til at hjælpe børn og børnebørn 

• Hjælp os med at komme i kontakt med andre, som har oplevet det samme 

• Hjælp os til at komme i kontakt med sorggruppe, psykolog, psykoterapeut 

eller andre faggrupper – hvis det er nødvendigt 

EFTERLADTES ØNSKER TIL FAGPERSONER: 
FRA BOGEN: SORG – NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR 
 



• Sorg er en almenmenneskelig og helt grundlæggende tilstand, 
kendetegnet ved følelsesmæssige, tankemæssige, fysiologiske, 
sociale og eksistentielle reaktioner 

• Aktuelt forstås sorg teoretisk som en bølgende, dynamisk proces, 
hvor den efterladte veksler mellem at bearbejde oplevelsen af tabet 
og tilpasse sig den nye virkelighed uden den mistede (to-proces 
model) 

• Sorg kan have forskellige forløb: 8-9 ud af 10 vil opleve at sorgen 
naturligt vil finde et leje hvor livet kan mestres uden særligt støtte 

• 1-2 vil opleve komplicerede sorgreaktioner, herunder vedvarende 
sorg, der vil præge den efterladte i et opfang hvor der vil være brug 
for specialiseret hjælp 

• Vi kan forebygge komplikationer ved at være opmærksomme på 
symptomer og henvise til hjælp 

• Den enkeltes sorg gennemleves i et netværk af relationer og familien 
er et centralt netværk for den sørgende, der selv er udfordret af 
sorgens dynamik. 

TAKE HOME MESSAGE 


