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Beskrivelse, screening og støtte. 
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Livet er ikke let. Menneskelivet er udsat: død, ulykker, 
menneskelige bånd, der går i stykker, det forhold, at mine 
handlinger kan skade andre. [….] At være trist eller føle 
sorg er en del af livet, når tilværelsen giver os nogle 
knubs. Problemet er, at vi i dag i stadig større grad 
betragter det at være trist som noget sygeligt. […] Er en 
person, der reagerer med sorg, syg? Tværtimod, ville jeg 
sige: Sorgreaktionen peger på, at vedkommende har et 
nogenlunde velfungerende følelsesliv. 

  
          

         
   Lars Fr. H. Svendsen 

    I Det diagnosticerede liv 
 
       
        

DPF kursus  
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Tab som en fundamental del af livet 

• Tab af mennesker, vi holder af pga dødsfald 
• Tab af arbejde, helbred, livsudfoldelse, relationer ved skilsmisse eller 

venskaber, der mistes 
• Tab af tryghed eller tillid ved overfald eller røveri m.v. 
• Tab ved livsovergange: forældreskab, børn flytter hjemmefra, pensionsalder 

m.v. 
• Tab som omfatter aspekter af livet, man ønsker sig men aldrig har haft (et 

barn, en forælders kærlighed, et velfungerende parforhold etc.) 
• Tab forbundet med udviklings- og forandringsprocesser. 

 
 Mai-Britt Guldin  



Sorg og krise  
-følelse og tilpasningsproces 

• Sorg defineres i nogle tekster som den (fundamentale) følelse, der 
følger efter et tab (Handbook of Bereavement Reserach) 

• Sorg defineres i megen litteratur som den tilpasningsproces, der 
følger ovenpå et tab. (Handbook of Bereavement Reserach) 

• Psykiske krise (eller traumet/den kritiske hændelse) defineres som 
noget, der kommer før sorgen: en begivenhed, der medfører en 
voldsom følelsesmæssig reaktion, som interfererer med almindelige 
copingstrategier  (Thomas Iversen) 

• Ældre tekster beskriver, at der er krise i sorg, men ikke altid sorg i 
krise. 

 
Sorg og krise  



Specialeuddanelsen  



At indramme et forskningsfelt og klinisk 
speciale….. 
 
 
Den medicinske forskning har gjort så store fremskridt,  
at der praktisk taget overhovedet ingen raske mennesker findes længere. 

 
       Francois de Voltaire 

Sorg og krise  



Betydningen af psykotraumatologiens fremkomst 

Tydeligere begrebsafklaring (begrebet krise er blevet 
udvandet og benyttes ikke længere forskningsmæssigt) 
Differentiering af tilstande 
Støre skelnen mellem tab og traumer 
Empiriske undersøgelser  
Udarbejdelse af bedre behandlingsmetodik 
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Sundhedens paradoks: 
• Jo bedre vi er til at behandle sygdomme, desto usundere bliver 

befolkningen. Lægevidenskaben og psykoterapien har gjort store 
fremskridt, men der er tilsyneladende mere overvægt, stress, angst 
og depression end nogensinde før. Der sker en kommercialisering af 
sundheden og en medikalisering og terapeutisering af hverdagslivet 
samt en øget opmærksomhed på fysiske og psykiske symptomer 
som har resulteret i en (usund) negativ overoptagethed af personlig 
sundhed.   

      
      Fra bogen Selling Sickness af Ray Moynihan 

 



Patologisering  fra bogen Det diagnosticerede liv 

• Patologisering betegner det, at noget, der tidligere blev opfattet som et 
almindeligt menneskeligt problem, en særlig livsstil eller simpelthen en 
afvigelse fra en norm, nu bliver gjort til en sygdom eller forstyrrelse, der 
kræver medicinsk eller psykoterapeutisk behandling. 
 

• Det er tilsyneladende et væsentlig træk ved vores samfund, at alskens 
uønskede, ubehagelige og umoralske aspekter ved mennesket bliver 
patologiseret, og også diagnosticeret ved hjælp af hastigt ekspanderende 
diagnostiske manualer. 

 
• Uønsket adfærd bliver sygeliggjort: F.eks. urolige børn bliver til ADHD patienter, 

generthed bliver til socialfobi, tristhed bliver til depression, ubegavethed bliver 
til indlæringsvanskeligheder. 

 



 

 

Hensigten er ikke at betvivle menneskers lidelse, 
men at problematisere at enhver lidelse er 
patologisk.  

 
      Svend Brinkmann 

 



Diagnosticering? 

• Hvad kan der ske, hvis man 
over-diagnosticerer en 
lidelsesfuld tilstand som f.eks. 
sorg eller krise? 

 
 

• Hvad kan der ske, hvis man 
under-diagnosticerer en 
lidelsesfuld tilstand som f.eks. 
sorg eller krise? 

Sorg og Krise  



Over/underdiagnosticering kan bevirke: 
 • Forkert brug af ressourcer.  
• Overprioritering af lette tilstande og underprioritering af svære psykiatriske 

tilstande 
• I en undersøgelse af sørgende og deres behov, fandt A Dyregrov, at de fleste 

mennesker ønsker ekspertråd, når de skal tilpasse sig en svær belastning 
(2006). Er der tale om en samfundsmæssig/forbruger-trend eller 
kvalitetsbevidsthed? 

• Patologiseringen risikerer at øge folks sårbarhed – man overbeviser dem om 
at professionel behandling er nødvendig og fratager folk troen på at de selv kan 
klare lidelse.  

• Bliver mennesker mere sårbare overfor depression og anden lidelse i det 
moderne samfund og stiller det os dårligere i forhold til de udfordringer livet 
stiller os? 

 



Det akutte:  
Kritiske hændelser og kriseintervention 

Foto fra Traume team træning  Vest.rm.dk   



ICD-10 diagnoser 

PTSD  Post traumatisk stress disorder 
Akut belastningsreaktion (Varighed< 48 timer efter kritisk hændelse) 

Tilpasningsreaktion (Varighed< 6 måneder efter kritisk hændelse) 

  med depressiv reaktion 
   med angst reaktion 
   med andre emotionelle symptomer 
Angst 
Depression 
Kompliceret sorg-reaktion (?) 

Sorg og krise  



Reaktioner ved belastning: ICD-10 diagnoser 

PTSD  Post traumatisk stress disorder 
Akut belastningsreaktion 
Tilpasningsreaktion  
  med depressiv reaktion 
   med angst reaktion 
   med andre emotionelle symptomer 
Angst 
Depression 
Kompliceret sorg-reaktion (?) 



Reaktioner på belastning 
Fukita, G. & Nishida, Y. 2008. Association of objective measures of trauma exposure from motor vehicle accidents and 
posttraumatic stress symptoms. Journal of traumatic stress, 21(4). 425-429 

 
• I studiet blev vist, at der var svært at finde en sammenhæng mellem personens 

reaktion på et biluheld og den ”objektive” vurdering af sværhedsgraden af 
traumet.  
 

• Forskningen peger altså på, at det i højere grad er den ramtes egen subjektive 
oplevelse af en begivenhed og hvor traumatisk den blev opfattet, mere end 
objektive omstændigheder omkring begivenheden, der er bestemmende for 
reaktionen. 
 

 

 
 



Mai-Britt Guldin 

 

Fra Bogen: Historien om en moder – illustreret af Peter Madsen: 



Fra Peter Madsens bog: 
Historien om en moder  



Fra Peter Madsens bog: 
Historien om en moder  

 
Hvilken intervention er relevant her? 
 



Akut psykologisk kriseinterventioner 

• Struktur: Lettilgængeligt og højt informationsniveau virker 
beroligende 

• Basal omsorg: Ro, varme, tæpper, en kop kaffe, støtte i at ringe til 
pårørende… 

• Beroligelse – især overfor smerter, kropslige reaktioner 
• Kropskontakt har i undersøgelser vist sig effektiv som beroligelse 
• Præcise råd, nærvær 
• Spørg til støtte fra pårørende. 
• Tidlige råd om, at forstyrre den sensoriske indkodning.  

Efter Thomas Iversen + Atle Dyregrov 



Kan traumatiske minder hindres? 

• Forskningen tyder på, at der neurobiologisk er en 
tidsramme på 6 timer efter traumer, hvor dannelsen af 
minder konsolideres. 

• Minder dannes i bestemte hjerneområder umiddelbart efter 
traumet 

• Hvis ressourcerne i disse hjerneområder udfordres med 
andre gøremål indenfor den 6 timers tidsramme, kan det 
forstyrre indkodning af minder  

Ny forskning - kriser  



Fra Atle Dyregrov Nov 2011: Holmes et al (2010). Key steps in developing a cognitive vaccine against traumatic 
flachbacks. PloS One 5(11): e13706. doi:10.1371/journal. Pone. 0013706  



Terapi som løsningen på lidelse? 

•Debriefing 
•Sorgterapi til ukomplicerede sorgtilstande 
•Eksperientiel ekspressiv psykoterapi 
•Og andre…. 
     Fra thepsychologist,org.uk. 
      2008 



Tidlig verbalisering 

• Forskningen tyder på, at de som tidligt giver udtryk for emotionelle reaktioner 
efter psykiske traumer, kan få det værre over tid (Seery et al, 2008) 

• Det er en udbredt antagelse, at tidlig verbalisering fører til heling, men der er 
muligvis nærmere tale om et symptom. 

• Forsigtighed omkring at presse folk til at give udtryk for tanker og følelser 
• Respekter hvis nogle ikke vil tale om det psykiske traume, de kan være dem, der 

mestrer bedst. 
• Undgå søvn umiddelbart efter hændelsen – dårlig søvn første nat er 

sandsynligvis en fordel. 

 

Krise intervention  



Mai-Britt Guldin  



Debriefing - kontrovers 
• Der er gennem årene skabt uenighed om, hvorvidt tidlig intervention 

er hjælpsom som præventivt middel i forhold til PTSD. 
• Der er intet, der tyder på, at samme metode er virksom til alle. 
• Forskningen viser, at det er svært at påvise nytteværdien af 

debriefing pga metodiske og definitoriske problemer. 
• Uenigheden handler også om, hvorvidt debriefing er en terapeutisk 

metode eller en enkeltstående interventionssamtale, hvor man 
screener for risiko. 

• Metodens popularitet har betydet, at den er blevet udført uden 
manual samt af ikke-professionelle behandlere. 
 

Kriseintervention  



Akut intervention 

• Akut krisehjælp: På ulykkesstedet, basal omsorg,  information og 
beroligelse 

 
• Debriefing: 24-72 timer efter hændelsen. Arbejde omkring faktuelle 

forhold ved hændelsen, evt. kognitive og emotionelle reaktioner, 
psykoedukation om krisehåndtering. 

 
• Kliniske forløb: Uger – måneder efter hændelsen. 

Traumebearbejdning. Sorgbearbejdning 
 

Kriseintervention  



Tidlig hjælp ved psykisk traume 
Der er påvist effekt af: 
• Rekonstruktion af hændelsen 
• Dosering af konfrontation og gennemgang tilpasset individuelt. 
• Besøg på ulykkes-/hændelsesstedet 
• Journal gennemgang, samtale med læge, falckredder m.v. 
• Kigge på billeder eller anden dokumentation sammen med 

professionel – vigtigt at der er en oplevelse af tryghed og kontrol 
over situationen. 

 

Atle Dyregrov  



Konfrontation er sandsynligvis effektiv når: 

• Påtrængende minder eller fantasier efter 
hændelsen/dødsfaldet bliver ved at trænge sig på 

• Angsten for en ny katastrofe er stærk 
• Der rumineres over dødsfaldet/hændelsen 
• Tanker eller følelser omkring det skete er fastlåste. 

Kriseintervention  



Den længerevarende reaktion:  
Sorgens landskab…. 

 
• Sorg – definition 
• Sorgens fænomenologi 
• Sorgens forklaringsmodeller 

 
 

DPF kursus  



Sorg 
 Defineret som den fysiske og psykologiske reaktion på tabet 

af en eller noget nærtstående til hvem  eller hvilket, der har 
været knyttet emotionelle bånd. Reaktionen omfatter en lang 
række affektive, kognitive, adfærdsmæssige og somatiske 
symptomer. M
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Inspireret af Handbook of bereavement Research 



  Sorgmønstre 

Mai-Britt Guldin 

•Resilience (robusthed)  46% 
•Depression inden dødsfaldet         18% 
•Kortvarig intens sorg             11% 
•Langvarig sorg              16% 
•Forhalet reaktion      4% 
•Andre ”mønstre”       5% 
      Bonanno, 2002 



Fra Stroebe et al (2006). The prediction of bereavement outcome: 
Development of an integrative risk factor framework. Social Science & 

Medicine 63: 2440-2451. 

Sorgreaktionen er defineret af: 



Sorg og køn 

DPF  



Køn som risikofaktor 

Kvinder: 
• Både disclosure og rumination 

er vist at kunne forårsage 
depression. En slags 
følelsesmæssig udmattelse 

• Kvinder er generelt mere 
sårbare overfor depression og 
sorg 

Mænd 
• Klarer sig bedre, hvis de 

hurtigt får ny partner. 
• Er sårbare uden partner, 

mangler social og 
følelsesmæssig kontakt 

• Hvis der justeres for 
depression og andet psykisk 
komorbiditet i 
baggrundsbefolkningen, er 
mænd mest sårbare. DPF  



Lidt teori…. 

Sorg og krise  

No models are perfect,  
but some are useful…. 



Modeller i forståelsen af sorg 

DPF kursus  

Opgavemodel 
(Worden, 1983) 

 
Accept af tabets 

virkelighed 
 
Oplevelse af sorgens 

smerte 
 
Tilpasning til livet uden 

afdøde 
 
Følelsesmæssig omlægning 

af forholdet til afdøde 
og at gå videre i livet 

 

 

Dansk opgavemodel  
(Davidsen-Nielsen & Leick, 

1987) 

Tabet erkendes 
 
 
Forløsning af sorgens 

følelser 
 
Udvikling af nye 

færdigheder 
 
Reinvestering af den 

følelsesmæssige 
energi 

 

 
 
 

Fasemodel 
(Freud; Cullberg,1980) 

 
Chok 
 
 
Reaktion 
 
 
Bearbejdning 
 
 
Nyorientering 
 
 

 
Mai-Britt Guldin 



Empirisk afprøvning af stadie-teorien 

• Den mest gennemgående følelse var: accept 
• Den mest dominerende følelse umiddelbart efter dødsfaldet: 

Uvirkelighed 
• Den næst-hyppigste følelse og dominerende i det meste af 

måleperioden: Længsel 
• Andre hyppigt forekommende følelser i sorgforløbet: Vrede 

+ depressive træk. 
       Maciejevski, 2007 

Mai-Britt Guldin 



To-spors-modellen 
(The Dual Process Model, Stroebe & Schut, 1999) 

 

 

 

 

 

 

DPF kursus  

To-spors-
modellen 

  

Forskning 

Eksisterende 
sorg-teori 

Coping-teori 

Udviklings-
psykologisk 
teori 



To-spors-modellen 

DPF kursus 

    Tabet 

Smerten over tabet 

Accept af endelighed 

Give slip/omforme 
tilknytning 

Undgåelse af 
restaurerende 
forandringer 

Det restaurerende 

Gøre nye ting 

Forholde sig til livsændringer 

Nye roller/relationer 

Undgåelse/afledning fra 
tabet 



To-sporsmodellen processuelt 

Tabs-orienteret          Restaurerende 
Hverdagsliv 

Tabet tillægges mening 
dynamisk vekselvirkning 

  
Følelses-orienteret        Problem-fokuseret 
  coping      coping 

 
   

 
Integration af tabet i selv-opfattelsen 

DPF kursus  



Coping i tosporsmodellen 

 
• Fleksibiliteten hvormed undgåelse bliver benyttet, fremstilles som 

hensigtsmæssig. 
 
• Håndtering i  i tosporsmodellen er en doseret pendulering mellem 

fordybelse og afledning samt til tider en minimering af de smertelige 
følelser. 
 

• Tilpasning til tabet forstås først og fremmest ud fra at kunne få 
hverdagslivet til at fungere efter tabet.  

Mai-Britt Guldin 



Vekselvirkning mellem de to spor 

• Sorg er andet end følelses-håndtering. 
 

• To sporsmodellen fremhæver DYNAMIKKEN i sorgen mellem 
følelser og at få livet til at fungere igen. 

 
• Der skal ske en BEVÆGELSE for at sorgen anses for at blive 

håndteret 
 
 

Mai-Britt Guldin 



Undgåelse (avoidance) i tosporsmodellen 

• Forfatterne benytter i tosporsmodellen begrebet ”denial” 
• Hvorvidt der er tale om benægten, fortrængning står 

udiskuteret 
• I nyere litteratur tales oftere om undgåelse (avoidance) i 

forbindelse med følelsesforvaltningen beskrevet i 
tosporsmodellen 

• Anden terminologi som er foreslået: Afledning, mild 
dissociering, minimering…. 
 

Mai-Britt Guldin  



Kompliceret sorg 

DPF kursus  



Kan og skal sorg og krise behandles væk? 

Mai-Britt Guldin  



Hvornår er reaktionen invaliderende nok til at 
kunne klassificeres som en mental lidelse? 

• Der er behov for at kunne identificere de mest langvarige og invaliderende 
reaktioner 

 
• Identifikationen af ætiologi og prognose er vigtig for at kunne opspore lidelse 

tidligt 
 
• Bedre behandlingsmetodik afhænger af bedre diagnostik 

 
• Overbehandling og overdiagnosticering kan forhindres, hvis der er standarder 

for sorg og krise som mental lidelse. 
Mai-Britt Guldin  



Inspireret af 
Psykiatrihåndbogen  

Normsættende 
adfærd 

Invaliderende 
symptomer 

Generende psykiske 
symptomer 

Tilpasning til tabet/belastningen 



Case: Agate   

• 52 årig sygeplejerske, 2 voksne børn der bor langt væk pga uddannelse. 
Ægtefællen død for næsten 6 mdr siden af lungekræft, døde i hjemmet med bl.a. 
hjernemetastaser og mange andre følgevirkninger. Agate arbejder i 
hjemmeplejen på nedsat tid. 

 
• Hun opsøger egen læge og er meget grådlabil. Hun fortæller om tristhed, 

træthed, søvn-koncentrationsbesvær, meningsløshed i tilværelsen, der er 
påtrængende minder om ægtefællen og især hans sidste tid, hun er plaget af 
ruminerende tanker, tænker meget på døden, er vredladen overfor venner og 
familie og kolleger, har isoleret sig socialt. 



Case: Agate   

• 52 årig sygeplejerske, 2 voksne børn der bor langt væk pga uddannelse. 
Ægtefællen død for næsten 6 mdr siden af lungekræft, døde i hjemmet med bl.a. 
hjernemetastaser og mange andre følgevirkninger. Agate arbejder i 
hjemmeplejen på nedsat tid. 

 
• Hun opsøger egen læge pga: Tristhed, træthed, søvn-koncentrationsbesvær, 

meningsløshed, påtrængende minder om ægtefællen og især hans sidste tid, 
rumination, tanker om døden, vredladenhed, social isolation. 



Hvor mange lider af kompliceret sorg? 

55.000 dødsfald i DK om året 
 
200.000 ”nye” sørgende hvert år 
 
Op mod 12% kommer til at lide af kompliceret sorg. 

Mai-Britt Guldin 



Mai-Britt Guldin  



Mai-Britt Guldin  
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Risikofaktorer i kompliceret sorg 

• Psykisk præmorbiditet – f.eks. depression 
• Tidligere (betydningsfulde) tab 
• Alder (”jo yngre, jo sværere”) 
• Køn 
• Tab af barn, tab efter langvarig sygdom, 

uventede/voldsomme tab 
• Kompliceret forhold til afdøde (usikker tilknytning) 

DPF  kursus 



 Af H Prigerson et al 

Forlænget sorg reaktion af Prigerson et al, 2009.  

Kriterium A – Begivenhed 
Sorg. Reaktionen er en følge af et tab af en nærtstående person. 
 
Kriterium B – Separations stress 
Oplevelse af separations stress relateret til afdøde dagligt eller i en forstyrrende eller invaliderende grad: 
 Udtalt og påtrængende længsel; intens fysisk eller emotionel stress i forbindelse med at blive frustreret i ønsket om at blive 
genforenet med afdøde.  
 
Kriterium C – Kognitive, emotionelle og adfærdsmæssige symptomer 
Oplevelsen af mindst 5 af de følgende 9 symptomer dagligt eller i en forstyrrende eller invaliderende grad. 
•Nedsat selvfølelse eller identitetsforvirring  (f.eks. følelsen af at have mistet en del af sig selv) 
•Problematisk accept af tabet 
•Undgåelse af alt der minder om tabet 
•Manglende tillid til andre siden tabet 
•Bitterhed eller vrede i forbindelse med tabet 
•Vanskeligheder med at komme videre i livet efter tabet (f.eks. få nye venner eller interesser) 
•Følelsesmæssig affladning (fravær af følelse) siden tabet 
•Tendens til ulystbetoning, tomhedsfølelse og meningsløshed siden tabet 
•Følelsen af chok, desorientering eller bevidsthedændring som følge af tabet  
 
Kriterium D – Varighed 
Varighed på > 6 sammenhængende måneder fra tabet. 
Kriterium E – Funktionsnedsættelse 
Tilstanden forårsager klinisk signifikant funktionsnedsæt lse socialt, arbejdsmæssigt eller i dagligdagen. 
Kriterium F – Differentialdiagnostisk 
Anden psykisk lidelse udelukkes f.eks. depression, angst eller PTSD  

 



Hvordan identificere behandlingskrævende sorg 

Problematisk accept af tabet 
Vedvarende stærk længsel 
Ingen gradvis reduktion af emotionel intensitet/ingen dynamisk adaptation  
Påtrængende minder eller fantasier omkring dødsfaldet 
Grublerier og/eller kognitiv rigiditet omkring tabet 
Besvær med at opretholde normal hverdag 
Udtalt social tilbagetrukkethed (isolation)  
Assessment af psykopatologiske reaktioner: depression, angst, suicidale tanker, 

post traumatisk stress. 
 
       

 

Inspireret af Znoj, 2006  



Meta-analyse af sorg-intervention 
Studie: Wittouck et al. 2011. The prevention and treatment of complicated grief. A meta-analysis. 
Clinical Psychology Review 31: 69-78 

• 14 RCT blev inkluderet fra 1998-2007. 
• Studierne blev inddelt i 2 kategorier: præventiv behandling (9) og 

kompliceret sorg behandling (5). 
• Præventive studier: 2 har en kognitiv tilgang. 3 studier viser 

moderat effekt. 
• Kompliceret sorg behandling: 4 studier har en kognitiv tilgang til 

sorg. 4 studier viser god effekt. 
• De behandlende studier har signifikant større effekt end de 

præventive studier.  

Sorg og krise  



Identifikation af behandlingsbehov 

Fra National Institute of Health 
and Clinical Excellence   

Psykoterapi 
 
Rådgivning 
 
Psykoedukation 
 
Støtte 



Intervention 

Mai-Britt Guldin  



Da jeg startede hos den psykolog […],  

spurgte hun mig, hvad jeg forventede af timerne hos hende. 

Jeg pippede noget om, at jeg håbede, hun kunne hjælpe mig med  

nogle redskaber til at tackle min skæbne. Hun svarede, at det jo ikke  

var nogen fodboldkamp. Man kan måske tackle en fodboldkamp,  

men så stor en sorg og så stort et tab kan man ikke tackle.  

Og så sagde hun, at det jo er blevet meget moderne, at vi skal have redskaber 

til at klare alle mulige psykiske situationer. Men hun kunne med det samme  

sige mig, at hun ikke var i stand til at give mig redskaber, der kunne ændre 

ved min store smerte. 

Således frarøvet enhver forventning om mirakler, satte jeg mig tilbage i sofaen  

i tryg forvisning om, at her ville jeg blive mødt med respekt og en hjælp, 

der tog udgangspunkt i mig og dér, hvor jeg stod. 

 

Anna Kløvedal 
Ingenmandsland  



Interventionsforskning 

• Der har været forsket forbavsende lidt i psykoterapi i sorg. 
• Manualiseret psykoterapi til sorgreaktioner er sjældne 
• I de undersøgelser der findes, er man gået bort fra én teoretisk 

retning og interventionsmetodikken er eklektisk 
• Flere af studierne om sorgintervention tager i dag udgangspunkt i 

de enkelte symptomer: F.eks. rumination, længsel m.v. 
• Det er fortsat en meget stor udfordring at finde virksomme tiltag i 

sorgintervention, da det er svært at påvise nogen effekt af 
intervention – især til de mest komplicerede tilstande. 

• Et kvalitativt studie fra 2010 viser, at mange terapeuter stadig 
bruger følelsesforløsning som dominerende intervention. 
 Mai-Britt Guldin  



Centrale temaer i forskningen i intervention 

• Problematisering af gennemarbejdning af sorgens følelser 
• Følelsesregulering: konfrontation – afledning 
• Tilknytning/fastholdelse af det følelsesmæssige bånd 
• Rumination 
• Gråd 
• Mening og meningsløshed 
• Savn og længsel 
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Gennemarbejdning 
• Det har i årevis været antaget at sorg skal gennemarbejdes for at 

blive ”håndteret”. 
• I virkeligheden ved man meget lidt om de komplekse 

gennemarbejdningsprocesser, der ligger til grund for tilpasning til 
tab. 

• Det er svært i forskningen, at påvise at følelsesmæssig eller verbal 
gennemarbejdning skulle have en stressreducerende effekt, og intet 
tyder på, at det er nødvendig for alle. 

• Interventionsteknikker må planlægges ud fra det behov, den 
sørgende udviser: Jo mere kompliceret sorg, jo mere individuel 
tilgang. 

DPF kursus  



Følelsesregulering efter Bonnano, 2004. The importance of being 
flexible: The ability to enhance and suppress emotional expression predicts long-term 
adjustment. Psychological Science 15: 482. 

• Regulering af følelser, er en af de største udfordringer i tilpasning 
til tab. 

• Følelsesregulering handler om både at fordybe sig i følelser, men 
også at kunne lade sig aflede fra følelser. 

• I studiet undersøgte man college studerendes evne til at udtrykke og 
undertrykke følelser efter 9/11. 

• De der var gode til både at udtrykke og undertrykke følelser, havde 
det laveste stress niveau efter 2 år. Analyserne justerede for det 
oprindelige stress niveau. 
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Disclosure 
Pennebaker, 2001 

• Disclosure er kulturelt betinget. 
• Mange oplever, at det er behageligt at ”lette sit hjerte”. 
• Effektivt til at sætte kognitiv struktur på kaotiske tanker. 
• Det bekræfter hændelsen og bistår mod uvirkelighed og dissociation 
• Det er virksomt til at tillægge mening 
• Det bidrager til følelelsesmæssig nærhed til et andet menneske, at fortælle om 

følelser 
• Associeret med bedre mentalt og fysisk helbred 
• Kan virke som brænde på et bål og den følelsesmæssige udladning fortsætter i 

det uendelige og udmatter personen. 
• Virker kun befordrende når der er koordineret aktiv bearbejdning i såvel tanker 

som følelser. 
• Muligvis mest effektivt for mennesker med utilstrækkelige coping-mekanismer. 
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Dansen mellem konfrontation og afledning:  
En følelsesregulering 

Konfrontation  
• Sorgaktiverende interventioner, der 

sigter mod at fordybe undgåede 
aspekter af sorgen eller ved 
manglende accept/erkendelse af 
dødsfaldet, traume-relaterede 
genoplevelser m.v.  

Afledning 
• Interventioner der sigter mod at 

lave andre ting, at finde en anden 
stemning, at drage omsorg for sig 
selv, at stoppe generende tanker 
fordi der er risiko for depression, 
rumination, tilbagetrækning fra 
social adfærd, mangelfuld 
restaurerende adfærd. 

Mai-Britt Guldin  



Fastholdelse af tilknytning 
     Continuuing bonds theory – Klass, Silverman & Nickman 

I en række studier har det vist sig hensigtsmæssigt at 
fokusere på at fastholde båndet til afdøde fremfor at 
fokusere på adskillelse 
Den efterlevende arbejder med hvilken betydning relationen 

til afdøde har haft samt hvordan den kan spille en rolle i 
livet fremover. 
I terapien arbejdes der aktivt med ritualer/artefakter der 

fastholder afdødes tilstedeværelse i den efterlevendes liv.  

Mai-Britt Guldin  



Rumination  Stroebe et al, 2007. Ruminative coping as avoidance. Eur Arch Psychiatry 257: 462-472. 

• Et tankemønster med vedholdende negative tanker og følelser 
• Grublen eller rugen over tabets betydninger og bekymringer 
• Kronisk, passiv spiral af tanker uden at der følger ændringer i 

tanker eller adfærd med. 
• Rumination kan være udtryk for en destruktiv fastlåsning. 
• Ofte er rumination negativt forbundet med social støtte. 
• Rumination kan blive en pinefuld måde at fastholde den afdøde 

på. 
• Det kan også være en undgåelses-strategi. 
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Gråd Rottenberg et al, 2003. Vagal rebound during resolution of tearful crying, Psychophysiology, 40: 1-6. 

• I studiet viste man en sørgelig film og optog om forsøgspersonerne græd. Man 
målte deres puls og muskelspænding m.v. 

• Gråd virkede lettende for en del af deltagerne, den udløser stress-reducerende 
hormoner og kan ændre den følelsesmæssige berørthed/muskulære spænding. 

• Men for de mest deprimerede deltagere, var der ingen muskulær afpænding og 
ingen oplevelse af lindring. 

• Hvis man arbejder følelsesforløsende med gråd, skal man være trænet heri 
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Mening og meningsløshed Lichtenthal et al, 2010. Sense and significance: An 

examination of meaning making after the loss of one’s child. Journal of Clinical Psychology, 66(7): 791-812. 

• 55% af forældrene fandt en mening med tabet/benefit finding 5 år 
efter tabet. 

• De 45% som ikke fandt nogen mening eller benifit, havde flere 
symptomer på kompliceret sorg. 

• Et led i menneskelig restitution er, at genopbygge basale antagelser 
om at det hændte giver mening. 

• En del mennesker arbejder ligeledes på at finde ”benefits” ved dét, 
de har været udsat for. 

Mai-Britt Guldin  



Længsel Stroebe et al, 2010. Yearning for the loss of a loved one. Omega, 61(2): 85-101. 

• I studiet påvises, at jo højere kvalitet af relationen, jo mere savn og længsel 
efter et tab. 

• Savn peger bagud i tid – længsel peger fremad mod fremtiden. 
• Længsel efter afdøde har i undersøgelser vist sig, at være en af de mest 

fremtrædende følelser i sorg. 
• Længslens smerte – erindringens glæde: Erindringer kan fungere som trøst og 

glæde i sorgprocessen 
• Længsel er kædet sammen med følelsesmæssig ensomhed: Bl.a. Kathrin Asper 

beskriver længsel som noget, der indfinder sig, når man føler sig 
følelsesmæssigt forladt 

• Længsel forårsager også høj stress for nogle sørgende, når den kædes 
sammen med separationsangst 

• Hvornår tærer længslen mere end den skænker til sorgprocessen? Mai-Britt Guldin 



Tak for nu! 

Sorg og krise 
 

m.guldin@alm.au.dk 
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