
• Holdning 

• Viden 

• Omsorg 

Hvordan, kan det gå så galt? 
 
 



Holdning 
 
Naturligt at miste som ældre             
            negligering  
af gamle menneskers sorg  
 – både i befolkningen, blandt 
fagpersoner og politisk  



”Hvor gammel blev han”? 



”Hvor gammel, hvor længe, hvor længe, hvor længe …? ” 

87 - 4 - 6- 54 



  ”Det er jo naturens gang ” 
 
  ”I har jo haft mange gode år ” 
 
  ”Hun havde jo alderen til det ” 
 
  ”Det var godt, hun endelig fik fred ” 
 
  ”I fik jo et langt liv sammen ” 
 
  ”Nu må du se at komme over det ” 
 
 ”Nu må du se at komme videre ”  



”Jeg vidste, at hun skulle dø, men 
jeg var ikke klar over, at jeg ville 
blive slået sådan helt ud af kurs”  
 
Ole Hansen, Kristeligt Dagblad 2011. 
 
 







Sorg handler om relation:  
HVEM vi har mistet, og den afdødes betydning i vores liv. 
 
En række faktorer får betydning for sorgen eks.:personlighed, resiliens, 
kultur, sociale forhold, køn, alder, tro og erfaring med at miste og 
omstændigheder omkring tabet. 
 



 ”Sorg viser sig at være et sted, ingen af os kender, før vi når frem” 
                                                                                                                                   (Etår med magisk tænkning, Joan Didion) 



Viden 
 
• Forældet sorgforståelse 
• Sparsom viden om  
      selvmord og sorg  
 



  ”Nu må du se at komme videre”  
 
  ”Nu må du se at komme over det ” 
 
  ” Jeg vil ikke rippe op i sorgen” 

Forældet sorgforståelse 
 



Faseteorien 

Chok  Reaktion Bearbejdning  Nyorientering 



Sorg kan defineres som den proces et menneske gennemgår for at lære 
at leve med et tab og komme overens med den følelsesmæssige 
belastning og de forandringer, tabet forårsager. (Stroebe et al, 2001) 

 



Tosporsmodellen 

En vekselvirkning mellem to spor:  
I tabs-sporet (mellem fortid og nutid), og i det genoprettende spor (mellem nutid og fremtid). 
 
Stroebe, m. &schut, h. (1999). The dualprocess model of copingwithbereavement: rationale and description. Death studies (23): 197-224  

 



Kompliceret sorg 

De sværesorgreaktioner bliver ikke mindre lang tid efter tabet og bevirker isolation 
og en betydelig nedsat funktion i dagligdags aktiviteter. 
 



Kompliceret sorg 

Omstændigheder, der øger risikoen for kompliceret sorg:  
 

• Dødsfaldet finder sted efter en lang sygdomsperiode (mere end et halvt år)  

  samt ved et pludselige, uvarslet dødsfald 

• Flere samtidige tab 

• Stor afhængighed i relationen 

•Samvittighedsnagende tanker 

• Fravær af social støtte 

• Flere samtidige belastninger (f.eks. helbredsproblemer og økonomiske bekymringer) 



Sparsom vidensformidling om ældre og selvmord 
 

Bibliotek.dk: 1471 hits på unge/selvmord og 304 hits på ældre/selvmord, 4. marts 2016 

 
 



Omsorg 
 

 
• Usikkerhed i befolkningen                                                                                              
• Den professionel indsats   
beror på tilfældighed 
 
 



 
 

 
- for døden 
- for at tale om døden 
- for at sige noget forkert  
- for at gøre ondt værre 
- for at være for påtrængende 
- for tårer 
- for ikke at kunne hjælpe 
- for at blive pålagt en opgave 
- for livets skrøbelighed  
 
Eks. oplever efterladte: 
- brug af klichéer 
- venner holder sig væk  
- naboen går modsat 
- familien lader som ingenting 

Mennesker tæt på efterladte er ofte usikre og bange:  
 



 
  

• Begrænset litteratur 

 
• Ingen kliniske retningslinjer  
 
•  Ingen handleplaner 
 
•  Uensartet tilbud 

Den professionel indsats  
-  svagt belyst, ikke professionaliseret, beror på tilfældighed 
 



 
 
”Han savnede min mor meget.”  
 
”De venner, hanhavdetilbage, isoleredehan sig mere ogmere fra” 
 
”Han blev usoigneret, glemte at barbere sig, hvor han ellers før 
havde været utrolig påpasselig. Nu blev det uoverkommeligt for 
ham” 
 
”Når Anne-Leneringede, taltehanom, hvorskidthan havde det” 
 
”Han havde talt med flere om dette reb. Og spurgt hvordan man 
gjorde. Men folk har måske fortrængt det eller tænkt:  
Det tør han da ikke. Ingen slog alarm over det”  
 
”Da lægen så på pc-skærmen, kom reaktionen: Nå ja, han var jo 
suicidal” 



Hvordan forhindre vi, at det går så galt? 
 
 



• Holdning 

• Viden 

• Omsorg 

Hvordan forhindre vi, at det går så galt? 
 
 



 

https://www.dr.dk/tv/se/obs#!/ 

https://www.dr.dk/tv/se/obs








Ved naturlig sorg 
omsorg fra: 
 

 
 
 
 
Ved kompliceret sorg 
Støtte suppleres med tilbud om 
behandling 

- Omgangskredsen 
- Andre efterladte 
- Professionelle 





Ved naturlig sorg 
omsorg fra: 
 

 
 
 
 
Ved kompliceret sorg 
Støtte suppleres med tilbud om 
behandling 

- Omgangskredsen 
- Andre efterladte 
- Professionelle 



”Når to bliver til en – omsorg for ældre efterladte” 



”Sorg – når ægtefællen dør ” 

Antallet vokser: 
Fra 161 i 2012 til 256 i 2015.  
 
Især folkekirkens tilbud: 
Fra 84 sogne med sorggrupper for 
voksne- og ældre efterladte (2012) til 
140 sogne i 2015 



Ved naturlig sorg 
omsorg fra: 
 

 
 
 
 
Ved kompliceret sorg 
Støtte suppleres med tilbud om 
behandling 

- Omgangskredsen 
- Andre efterladte 
- Professionelle 



”Når to bliver til en – omsorg for ældre efterladte” 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Initiativer: 

 

1. Kortlægning og beskrivelse af tilbud 

2. Handleplaner 

3. Bogen ´Når to bliver til én´ – kan frit downloades 

www.sorgstøtte.dk 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sorgst%C3%B8tte.dk
http://www.sorgst%C3%B8tte.dk




 
Omsorg fra: 
o Omgangskredsen 
o Andre efterladte 
oProfessionelle 
 
Hvis sorg bliver kompliceret: 
Gennem egen læge tilbud om 
behandling fra:  
- Psykolog  
- Psykiater 
 






