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Hvad er sorg 

Sorg er et eksistentielt og kulturelt fænomen 
med mange essentielle aspekter  

og unik for det enkelte menneske 
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”Legal sorg” 

• Sorg kan til en tid blive udtrykt heftigt og med voldsomme 
følelsesudladninger, og kan til andre tider være stille og 
undseelig i sit udtryk 

 

• Sorg er naturligvis forskellig fra menneske til menneske, men 
kulturen og epoken lægger også sine normer ind ovre det 
enkelte individs måde at reagere på  

 

• Noget kan være mere eller mindre "pænt" eller "normalt" end 
andet 
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Sorgens kulturelle dimensioner  

 
• Sorg som ritualiseret praksis  

• Sorg som offentlig og kollektiv praksis  

• Sorg som markør for en generel samfundsmæssig udvikling   

• Legal opfattelse og håndtering af sorg 

• Sorgen i koalition med samfundsskabte idéer om menneskets 
vilkår og lidelsen 

• Kolliderer med de sociale følelsesregler 
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Compassion 
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Det bliver svært at håndtere i klinisk 
praksis 

 
• Når sorgen udtrykkes anderledes end vi er vant til 

• Når familien og de nære ”fylder anderledes” end vi er vant til 

• Når der er fremmede ritualer og religion på spil som vi ikke 
kender eller forstår 
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Hvordan sætter man ord 
på det der ikke kan sættes ord på: 

lidelse? 

Ord indskrænker følelsen 

Mens skrig, råb og panik reaktioner 
måske er tættere på følelsen 
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Man skal forstå  
hvordan det er ikke at blive forstået 

 

For at forstå det 
DN Feb. 2020 



Man etablere sig som man er vant til og 
er opdraget og opvokset til 

Mellemøstlig 
familiemønster 
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Ældste 

Børn 

Børnebørn 

Vestlig familiemønster 

Mor Far 

datter Søn 
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Sprogets betydning 

 

Jeg bliver angst når jeg ikke kan sproget. Mit 
danske sprog forsvinder, når jeg har det psykisk 

skidt og så bliver jeg bange fordi jeg ikke kan 
sige det jeg gerne vil – det gør mig meget 

bange. Det sker aldrig i Libanon 
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Når familien bliver brugt som tolk 

 

• Så fratages man retten til at være pårørende  
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Hvem skal inddrages og hvordan? 

• Hvad er patientens og de pårørendes holdning til livets hellighed? 
• Hvad er patientens og de pårørendes eventuelle religiøse tilknytning, og i 

hvilken grad praktiseres den? 
• Hvordan opfatter patienten og de pårørende sygdomsbilledet og 

årsagerne til tilstanden? 
• Hvem udgør patientens sociale netværk og hvem er med i 

beslutningsprocesser? 
• Hvem er der af pligt og hvem er der personligt? 
• Hvem er familie og hvem er venner? 
• Hvem kan ”bestemme” og hvem bestemmer reelt? 
• Hvem bestemmer over hvilke dele af behandling, omsorg, pleje, 

føde/væske? 
• Hvem er talerør med størst autoritet? 
• Ændrer beslutningstagere sig i forløbet, hvis der kommer ændring i 

sygdomsudvikling? 
• Er der tale om en førstegangs-situation eller har familien erfaringer fra 

andre forløb? 
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Lost in translation 
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Den døende 

• Sluk for respirator = sluk for sjælen, åndedrættet er det sidste 
der dør. Sjælen bliver hjemløs – det er en ond handling 

 

• Må ikke tage Guds /Allahs vilje i egen hånd  

 

• Livshistorien får central betydning som den fortælling, der kan 
danne udgangspunkt for en samskabelse af omsorg, pleje og 
behandling på tværs af kulturer 

 

• Sygdomsforløbet og livets afslutning indebærer overvejelser 
over ’nært’ of ’fjernt’ 
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Konsekvenser af manglende dansk 
statsborgerskab – med risiko for at 

blive sendt ud af Danmark 

 

• Hvem skal passe på mit dødfødte barn? 

 

• Min mand skal blive i Danmark i sikkerhed – 
jeg skal aldrig tilbage til Syrien! 
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Er der tale om dobbelt sorg?? 

 

 

• Har du prøvet oplevelsen af at ikke engang din egen mor kan 
beskytte dig? – så er der jo intet der er sikkert her i verden. 
Kender du den følelse at ingen kan hjælpe dig udover loftet 
over dig som – måske, måske ikke – holder bomberne ude 

 

• Jeg kan ikke holde ud at se min mor blive til et barn når hun er 
hos lægen og på kommunen – det er min mor! 
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Narrativ tilgang til sorg og tab 

• Dobbeltlytning – Ikke kun lytte til historien om sorg og smerte, 
men også efter åbninger til andre historier, som er vigtige for 
den pågældende person 

 

• I patientens egen livshistorie kan der være andre fortællinger 
eller oplevelser som kan få betydning i sorgprocessen 

 

• At eksternalisere tristhed, og i stedet søge efter åbninger til 
foretrukne historier, kan sætte patienten i stand til at tale om 
livs aspekter som ellers ikke kunne italesættes  
 

      David Denborough, 2011 
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Smerte som en del af livet 

• Smerter i forbindelse med terminal sygdom kan opfattes som 
en naturlig livstest, om man er et godt og stærkt menneske, 
om man er stærk i troen eller det kan være en straf eller en 
prøvelse 

• Smerter er en del af livet og vejen til et godt efterliv 

• Smertelindring kan dermed gå direkte imod patientens 
grundholdninger 

• Håbløshed anses i nogle religiøse sammenhænge som en 
naturlig del af livet og den kan kun håndteres som en del af 
vejen til frelse 

Karim, K., M. Bailey and K. Tunna (2000). "Nonwhite ethnicity and the provision of specialist palliative care services: factors affecting doctors' 

referral patterns." Palliative medicine 14(6): 471-478. 

Krause, I.-B. (1989). "Sinking heart: a Punjabi communication of distress." Social Science & Medicine 29(4): 563-575. 



Sygdomsforståelse 

• I mange samfund taler man aldrig om kræft – der er en 
forbandelse over kræft, den er udtryk for svaghed, straf og 
smitsomhed 

 

• ”Den unævnelige”, ”den der sygdom i ved”, ”hun lider af [kast 
med øjnene]”, ”den værste sygdom” 

 

• Sygdom kan være kendetegnet ved skyld, skam, onde øjne og 
pay back 

 

• Patienter spørger konstant sig selv: ”hvorfor ramte 
sygdommen mig?”. Jeg er uperfekt, svag og uduelig 



At blive beskyttet af sin tro 



Sorg og tab 

• ”Compassion og sensitivitet”  

• Spørg til religion/tro og betydningen heraf  

• Spørg til traditioner 

• Spørg til ritualer 

• Spørg om der er noget særligt der ønskes 

• Husk ethvert menneske er unikt 
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Tak for jeres opmærksomhed! 
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