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Tab og sorg 
En forskningslinje på Aarhus Universitet/Universitetshospital

http://feap.au.dk/forskning/tab-og-sorg/

Sorg hos 
pårørende

Et forskningsprojekt

Et Palliative Team
Aarhus 

Universitetshospital



Myter om sorg 
Wortman et al, 1989; Stroebe & Schut, 1999.

• Sorg er noget der forløber i faser

• Sorg handler om følelser og minder meget om depression

• I sorg er der en række opgaver man skal løse for at få det godt 
igen

• Sorg handler om at give slip og sige farvel

• Man skal tale om det, så får man det bedre
Sorg forståelse M Guldin



Sorg er basal, et livsvilkår og en proces
• En basal følelse (som vrede eller glæde).

Reaktionen er forholdsvis ens alle.

• Reaktion ved tab, når vi mister noget 
vi var knyttet til. 
Reaktionen er kompleks og individuel.

• En proces hvor man tilpasser sig tabet
og lære at leve livet uden det mistede.
Reaktionen er dynamisk og altid i udvikling.   

Gustav Klimt, Golden tears



Livets mange tab 
• Tab ved dødsfald
• Tab ved sygdom - helbred, kropslig funktion, 

livsudfoldelse 
• Tab af relationer, skilsmisse, familie
• Tab af arbejde
• Tab af land, kultur og tilhørsforhold 
• Tab af roller, identitet og selvfølelse
• Tab ved livsovergange 
• Tab af aspekter af tilværelsen som man aldrig 

har haft men ønskede sig inderligt.
• Og mange flere…

Stenalderalder billede af mor og barn begravelse



Følelsesmæssige
Fortvivlelse, modløshed, magtesløshed, 
depressivitet
Angst, frygt, skræk
Skyld, selvbebrejdelser
Vrede, irritabilitet
Tab af lystfølelse 
Ensomhed, tomhed 
Længsel 

Tankemæssige
Optagethed af tanker om afdøde
Hukommelses- og koncentrationsproblemer

Uvirkelighed
Hjælpeløshed, håbløshed
Sanseændringer

Sociale
Gråd, hulk, råb
Anspændthed, rastløshed
Træthed, overaktivitet
Søgeadfærd
Isolation, undgåelse
Ritualer
Udfordringer med kommunikation

Eksistentielle
Overvejelser om 

Hvem er jeg nu
Hvad vil jeg med mit liv
Hvad giver mening for mig
Hvilke værdier er vigtige for mig

Lever jeg mit liv som jeg bør
Og mange flere….

Fra Tab og sorg, Guldin, 2014

Sorgreaktioner

Fysiologiske
Øget antal 
stresshormoner, 
dysregulering af 
vejrtrækning, appetit, 
søvn, sexlyst mv.
Nedsat energi, 
udmattelse
Somatiske klager: 
Svimmelhed, kvalme, 
smerteklager, 
Nedsat immunforsvar 
mv.



slide udlånt af M Kjærgaard Nielsen

Sorgforløb Nielsen, Neergaard, Bidstrup, Sandbæk & Guldin. 2018



Følelsesmæssige udsving og gensorg

Sådan vil vi 
gerne forstå 
sorg

Sådan ser sorg 
nok nærmere 
ud…



Sorgen ærer tabet.
Den sørgende er i gang med at vise os hvad 
tabet betyder for ham/hende.



Modeller i forståelsen af døden/sorgen

Dødens faser 
(Kübler-Ross, 1969)

Fornægtelse/isolation

Vrede

Købslåen

Depression

Accept

Faser og opgaver
(Freud; Cullberg,1980, 

Davidsen-Nielsen 1987)

Chok

Erkendelse/Reaktion

Bearbejdning/forløsning

Nyorientering/reinvestering

Sorgen/reaktionerne lægges bag os



Opretholde det følelsesmæssige bånd
• De fleste sørgende vil gerne mindes deres afdøde

• Det gør de via ritualer, ting, fællesskaber

• At føle en forbundethed til afdøde viser sig at være vigtig 
for at kunne leve med tabet 

• Det hjælper med forståelsen af hvem man er og hvad der er 
vigtigt fremover i livet

Klass, Silverman & Nickman, 
1996 



Tosporsmodellen

Tabet
Smerten over tabet

Accept af endelighed

Give slip/omforme 
tilknytning

Undgåelse af at forholde 
sig til hverdagens 
forandringer

Hverdagen og fremtiden

Gøre nye ting

Forholde sig til livsændringer

Nye roller/relationer

Undgåelse/afledning fra tabet



Tosporsmodellen processuelt

Tabet  Fremtiden
Hverdagsliv

Tabet tillægges mening
dynamisk vekselvirkning

Arbejde Arbejde
med følelser                                                                    med livsændringer

Integration af tabet i selv-opfattelsen

Sorgen lægger vi aldrig helt bag os



fra bogen Sorgterapi. Evidens og metoder i praksis

At leve med tab



Det handler ikke om at fjerne sorgen. Vi leder ikke 
efter en vej ud af sorgen men snarere ind i sorgen.
Det er i kontakten med sorgen at helingen befinder 
sig og mennesket kan møde sin sorg.

Mai-Britt Guldin 
I bogen Sorgterapi.
Evidens og metoder i praksis

Øge kompetencerne til at give god sorgstøtte…
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Evidensbaseret sorgterapi 
• Fodfæste

Beroligelse, normalisering – sove – spise – slappe af

• Lære sorgen at kende
Kontakt til sorgen, kendskab til følelserne, lære udsving

• Regulere svære følelser
Finde balance, opsøge livskvalitet, sikre egenomsorg, turde glæde sig

• Støtte
Opsøge støtte, finde fortrolige, fortælle andre om mine behov

• Lyst til at leve
Hvad vil jeg gerne have i livet fremover, hvordan får jeg det?



Tolerance for psykisk smerte…

• Det der ikke kan ændres må bæres
• Sorg handler bl.a. om at opøve tolerancen for 

psykisk smerte
• At blive fortrolig med smerten, er at mindske 

sårbarheden overfor den
• Hold pauser, afsøg hvad giver livskvalitet og afledning



På døden kan man lige så lidt som på solen stirre…..: 

Sørgeaktiviteter

Kontakt med 
sorgens følelser.
Bearbejdning af 
sorgens følelser. 
Mindes.

Egenomsorg

Pause fra sorgens 
følelser. 
Drage omsorg for 
sig selv. Lave noget 
der giver 
livskvalitet.



Liste over egen-omsorgs aktiviteter

• Gå i biografen
• Tage på cafe
• Købe mit ynglingsblad
• Købe nye sko
• Være sammen med venner
• Lave dejlig mad
• Yoga
• Gå tur i skoven
• Tage til fest
• Købe billetter til koncert
• Planlægge ferie

Mai-Britt Guldin 



Lysten til at gå videre i livet…
• Nu hvor dit liv har ændret sig, hvilke 

tanker gør du dig om din fremtid?

• Hvad savner du mest?

• Hvad er dine værdier i livet?

• Hvad skal der til for at omstille dit liv,  
så du får noget af det?



Støtte til pårørende og sorgindsats –
en opgave i palliativ indsats

• WHO definerer klinisk indsats til pårørende som en 
integreret del af palliativ indsats

• Sundhedsstyrelsens anbefalinger til palliativ 
indsats understreger indsatsen til pårørende som 
en opgave 

• Pårørende er en meget vigtig ressource i et 
palliativt forløb og pleje i eget hjem vil ofte 
afhænge af pårørendes tilstedeværelse



Klinisk retningslinje for tidlig sorgstøtte
• Udviklet i tværfaglig gruppe i DMCG-PAL
• Der er evidens for at opstarte sorgindsats tidligt
• Der kan screenes for risikofaktorer hos pårørende for at 

identificere pårørende, der har behov for støtte
• Støtte til risikogrupper forebygger svære sorgforløb 



Specialeuddanelsen 

Forskningsprojekt på AUH om god støtte til  pårørende



Sorgens udviklingspotentiale
• Vi kan i studier måle personlig vækst efter svære hændelser i livet

• Sorgen gør os sårbare, men vi vokser også af modgangen

• De fleste giver med tiden udtryk for at sorgen har givet et nyt syn på livet

• Vores værdier og betydningen af relationer er blevet tydeligere

Billede: CUInsight



Sindets bevægelse…
• Sorg er en følelse af fravær

men også af nærvær

• Sorg indebærer lidelse 
men kun fordi den er uløseligt 
forbundet med tab af kærlighed

• Sorg giver os afmagt og afsavn - men også inspiration og kraft

• Sorgen konfronterer os med vores livsvilkår
men også med livets værdi og betydning

Gustav Klimt – Livets træ



Tak for nu!

2020

m.guldin@ph.au.dk
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