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Konference om 
sorg og krise

DETTE NUMMERS TEMA: Sorg
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Landsforeningen Spædbarnsdød 

afholdt den 14. og 15. juni en 

konference om sorg og krise for 

fagpersoner og andre 

interesserede på henholdsvis

Rigshospitalet og Skejby Sygehus.

Tekst: Ester Holte Kofod

Foto: Kristian Holte Kofod

Konferencen bidrog til at udvide vores – og eft er alt 

at dømme også de ca. 600 deltageres - forståelse og 

viden omkring sorg og krise.

Oplægsholderne var den norske krisepsykolog 

Atle Dyregrov og sygehuspræst på Rigshospitalet 

Christian Busch. Dyregrov har gennem fl ere årtier 

arbejdet både praktisk og forskningsmæssigt med 

sorg og krise. Busch har i sin praksis som præst 

årelang erfaring med at møde mennesker i sorg og 

krise samt med at rådgive og undervise fagpersoner.

Hovedformålet var at brede denne viden ud til fl est 

muligt af dem, der enten fagligt eller personligt be-

røres af sorg og krise. Herved håber vi, at konferen-

cen fremadrettet kan bidrage til, at de mennesker, 

der oplever tab og andre kritiske livsomstændig-

heder, bliver mødt med forståelse, anerkendelse og 

den bedst mulige støtte. 

På de følgende sider kan du læse om nogle af de vig-

tigste pointer fra konferencen. Hvis du er interes-

seret i at læse mere, kan du downloade fl ere artikler 

på vores hjemmeside www.spaedbarnsdoed.dk (klik 

på portalen ”For fagpersonale” - Konference om sorg 

og krise).

TEMA: Sorg

Sorg er kærlighedens pris!

Dyregrov og Busch beskrev på hver deres måde, 

hvordan sorg i sig selv ikke er en sygdom, men et 

eksistentielt vilkår for dem, der mister. I tråd med 

denne forståelse, har man inden for det sorgteore-

tiske område bevæget sig fra at tale om at enkelte 

sorgforløb kan være patologiske (”sygelige”) til at 

tale om, at sorgforløb kan være mere eller mindre 

komplicerede. Det at miste et barn er tit forbundet 

med mere komplicerede reaktioner, hvor mange 

oplever, at de skal arbejde hårdt – med eller uden 

professionel hjælp – på at lære at leve med og ac-

ceptere tabet.

Busch talte om forskellen på et problem og en 

byrde, hvor sorg frem for at betragtes som et pro-

blem, der kan løses, bør betragtes som en byrde, 

der må bæres. Når vi møder et menneske i sorg, 

som om de havde et problem, vil magtesløsheden 

over ikke at kunne løse problemet – at tage sorgen 

væk – kunne føre til, at vi trækker os eller forsøger 

at reducere smerten ved at fokusere på det positive: 

”Godt, I ikke nåede at lære hende bedre at kende”, 

”Godt, I har fl ere børn”, ”I er stadig unge – I kan få 

fl ere børn”. 

Når vi i stedet forstår sorg som en byrde, der kan 

deles, er det vigtigste, at vi tør være der, hvor den 

sørgende er – uden at have et projekt om, at vi kan 

tage sorgen fra dem: ”Jeg er så ked af, at … er død”, 

Grevinde Alexandra deltog i konferencen på Rigshospitalet

Fortsættes næste side
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Bevægelsen frem og tilbage mellem disse to ”spor” i 

sorgprocessen er individuel, og det afgørende er, at 

der på sigt er en bevægelse mellem at gå tæt på sor-

gen og at kunne ”tage pauser” fra den ved at fl ytte 

fokus over på livet her og nu og i fremtiden.

Når de svære tanker tager overhånd

Det at give udtryk for de svære følelser, der er for-

bundet med sorgen, kan være hjælpsomt, hvis det 

på sigt fører til ændringer i den måde, hvorpå man 

forstår sig selv og sin situation. I modsætning til 

”Jeg ved ikke hvad, jeg skal sige”, ”Er det i orden, at 

jeg spørger til det, der er sket?”

Myter – og virkelighed

Dyregrov gennemgik mange af de antagelser om 

sorg og krise, der har været udbredte både blandt 

fagfolk og i den øvrige befolkning. En for en be-

skrev han, hvordan mange af disse antagelser 

ikke har ladet sig bekræft e videnskabeligt.

Blandt andet er det svært at dokumentere, at 

sorg og krise forløber i bestemte faser, som 

stort set alle sørgende gennemgår. Eller som 

Busch, med en henvisning til sociologen Tony 

Walter, formulerede det: ”Den følelsesforlø-

sende sorgteori (bl.a. den faseteoretiske sorg-

forståelse) passer bedre på dem, der anven-

der den end på dem, den bliver anvendt på”. 

Ifølge Dyregrov er det afgørende, at vi tager 

udgangspunkt i den individuelle situation, og 

undgår at lade teorierne stå i vejen for at møde den 

enkelte med åbenhed, nysgerrighed og respekt. 

To spor i sorgen

Dyregrov og især Busch berørte begge den såkaldte 

tospors-model for forståelse af sorg (Stroebe & Schut 

2001). Tospors-modellen beskriver sorg som en 

pendulering mellem at ”gå nær” og at ”gå væk fra” 

tabet og de følelser, det vækker. De fl este mennesker 

oplever, at der sker en naturlig pendulering mellem 

på den ene side at forholde sig til sorgens smerte, og 

på den anden side at forholde sig til de udfordrin-

ger, som livet uden den afdøde bringer med sig. 

Sygehuspræst Christian Busch Krisepsykolog Atle Dyregrov

Foto: Sif Meincke

Konference 
om sorg og krise

DAGLIGE LIVSOPLEVELSER

Restaurerende 

(genindførende) processer:

· Tage sig af det ændrede liv

· Gøre nye ting

· Adspredelse fra sorgen

· Benægtelse/undgåelse af  

 sorgens følelser

· Nye roller/identiteter/

 forhold

Tabsorienterede processer:

· Sorgarbejde

· Påtrængende genoplevelse 

 af sorgen

· At give slip på/fortsætte/   

 omforme bånd til den afdøde

· Benægtelse/undgåelse af   

 restaurerende forandringer 

 (her og nu, fremtid)

Stroebe og Schut 2001

”A Dual Process of Coping With Bereavement”
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Atle Dyregrov foran alle deltagerne på Rigshospitalet

dette kan det at gruble være med til at fastholde et 

negativt og passivt fokus på det, man oplever, med 

negative konsekvenser både for selvværdet og for 

ens relationer til omgivelserne.

For dem, der oplever at de svære tanker 

tager overhånd, kan det være en hjælp at:

· opsøge social kontakt til nogen 

 der har forståelse for ens situation

· deltage i hyggelige aktiviteter

· genoptage daglige rutiner og roller

· udvikle nye rutiner og færdigheder

· arbejde på at skabe ny mening 

 med livet efter at man har mistet

· sætte tid af (f.eks. 15-30 minutter pr. dag) 

 til at forholde sig til alle de tanker og 

 følelser der fylder. Når der dukker tanker op

 på andre tidspunkter, kan man så øve sig på

  blot at lade dem passere – uden selvbebrej-

 delser eller irritation (”Det kan jeg tænke 

 mere over i den afsatte tid.”)

Kommunikation hjælper

Åben kommunikation gør det lettere at støtte hin-

anden i sorgen – både i parforholdet og i forhold 

til ens øvrige netværk. Dyregrov påpegede, at nyere 

forskning faktisk har påvist en øget risiko for skils-

misse for forældre, der har mistet et barn (22% ved 

spontan abort og 40% ved dødfødsler). Kommunika-

tion er afgørende for at forebygge, at man glider fra 

hinanden i sorgen. 

Samtidig er det vigtigt at give hinanden plads til at 

være i sorgen på sin egen måde – blandt andet ved 

at respektere, at behovet for at sætte ord på følelser 

kan være forskelligt. 

(80-90% af alle, der har mistet et barn, søger des-

uden spontant eft er mening med tabet – selvom de 

fl este oplever selve tabet som meningsløst, kan erfa-

ringerne i tiden eft er give meget mening: Man kan 

opleve at komme tættere på hinanden og på nogle 

af sine nærmeste, at man får øget fokus på, hvad 

der er vigtigt i ens liv, man kan blive mere opmærk-

som på at passe på sig selv osv.)

Professionel hjælp: 

Fra individuelt til relationelt fokus

Sådan som sygesikringssystemet fungerer i Dan-

mark, er psykologbistand og anden professionel 

hjælp som oft est rettet mod det enkelte individ. 

På baggrund af kommunikationens centrale be-

tydning, anbefalede Dyregrov imidlertid, at fokus 

med fordel kan fl yttes mere over til par-, familie- og 

netværkssamtaler, når sørgende søger professionel 

hjælp. Ligeledes kan mange have glæde af at møde 

andre, der har mistet, for at udveksle tanker og er-

faringer. 

Dyregrov fremhævede, at sorggrupper kan være 

mere eller mindre gavnlige for den enkelte afh æn-

gigt af vedkommendes personlighed, mestringsstil 

og livssituation. 

Dette stiller store krav til visitation og ledelse af 

sorggrupper og andre tilbud til mennesker i sorg. 

Det er vigtigt, at alle, der arbejder med sørgende, 

spørger ind til den enkeltes behov og oplevelser, 

sådan at vi i samarbejde med den enkelte kan af-

dække, hvilke tilbud der er brugbare for ham/

hende, og hvilke der er mindre brugbare.
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Artiklen har tidligere været udgivet i Psykolognyt nr. 22/2004

Forståelse og 
behandling af 
sorgforløb

Sidst i maj 2004 blev der i anledning af Aarhus Universitets 

75-års jubilæum afholdt et symposium om sorgprocesser.

Tekst: Maja O’Connor, cand.psych., underviser ved 

Den Sociale Højskole i Århus &

Ask Elklit, professor i klinisk psykologi ved 

Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

Forelæserne var det hollandsk bosiddende profes-

sorægtepar Margaret og Wolfgang Stroebe, der er 

blandt verdens førende sorgforskere og siden 

1980’erne har foretaget noget af den internationalt 

set mest anerkendte forskning inden for området. 

Formålet med symposiet var at formidle et overblik 

over den nyeste teori og forskning inden for feltet 

samt at diskutere de implikationer, dette måtte have 

for arbejdet med eft erladte i praksis. 

Indgangsvinklen var bred, og vi vil i eft erfølgende 

gengive de vigtigste erfaringer fra symposiet, her-

under ny viden om risikofaktorer, social støtte og 

henholdsvis social og emotionel ensomhed, Stroe-

bes Dual Process Model (hereft er kaldet To-spors-

model) for sorgmestring, tilknytningsstilens betyd-

ning for tabsreaktioner, og hvilken interventions-

metode der generelt er mest hensigtsmæssig. 

Eft er en uddybende gennemgang af de mest almin-

delige vestlige tabsreaktioner (Stroebe & Stroebe, 

1987) blev der taget fat i nogle af de mere markante 

undersøgelsesresultater. Det blev understreget, at 

det at miste en nærtstående i mange tilfælde er en 

meget belastende oplevelse, men at sorgreaktionen 

også er meget individuelt varierende. For eksempel 

ser man en markant øget dødelighed specielt hos 

enkemænd de første 6 måneder eft er tabet og hos 

mødre til afdøde børn.

Hos disse mødre kan overdødeligheden registreres 

op til 18 år eft er tabet (Parkes, Benjamin and Fitz-

gerald, 1969; Gallagher-Th omsen et al., 1993; Li, 

Precht, Mortensen og Olsen, 2003).

Der er eft erhånden identifi ceret visse risikofaktorer 

i forhold til voldsomme sorgreaktioner. Risikofak-

torer består blandt andet i lavt internt kontrolfokus 

over eget liv, begrænset social aktivitet, det forhold, 

at den afdøde har været den nærmeste følelsesmæs-

sige partner, lille socialt netværk og et ønske om 

større social aktivitet (Gallagher-Th omsen et al., 

1993). Alle disse risikofaktorer (på nær muligvis 

den første) er forbundet med forholdet mellem den 

eft erladte og andre mennesker.

Man har på denne baggrund undersøgt social 

støttes betydning for tabsreaktioner og fundet, at 

det at opleve stort omfang af social støtte ikke 

virker som en buff er i forhold til at udvikle vold-

somme tabsreaktioner. Derimod ser oplevelse af 

begrænset social støtte ud til at have en negativ 

eff ekt. Specielt ser lavt omfang af social støtte ud til 

at have en negativ eff ekt på enkemænd (Berkman & 

Syme, 1979).



Tab af nærtstående (bereave-

ment) defi neres som den situa-

tion, en person er i eft er nyligt at 

have oplevet tabet af en signifi -

kant person gennem dennes død.

Sorg (grief), den primære emo-

tionelle reaktion på tabet af en 

elsket person gennem dødsfald, 

omfatter forskellige psykologiske 

og fysiske symptomer og forbin-

des under tiden med uhensigts-

mæssige helbredsmæssige konse-

kvenser.

Sorg er den intrapsykiske følel-

sesmæssige reaktion, der kom-

mer til udtryk fysisk såvel som 

psykisk.

At sørge (mourning) derimod 

er de sociale udtryk eller hand-

linger, der udtrykker sorg, og er 

formet af sædvaner i et givent 

samfund eller en given kulturel 

gruppe (fx sørgeritualer). Altså 

mere interpsykiske, social sørge-

traditioner og processer. Marga-

ret Stroebe argumenterede for, at 

vi i den nutidige vestlige verden 

mangler socialt anerkendte sør-

geritualer til at komme igennem 

sorgen og forstå tabets endelig-

hed med.

Patologisk sorg defi neres som 

kronisk, traumatisk (PTSD) og 

forsinket /fraværende /hæmmet 

sorgreaktion. Her understreges 

det, at eksempelvis PTSD må be-

handles, før man kan beskæft ige 

sig med selve sorgprocessen.

DEFINITIONER

Centrale defi nitioner ifølge M. & W. Stroebe (jf. Stroebe et al., 2001):

Stjernen 3/2010 · side 15

TEMA: Sorg

Man kan deraf konkludere, at manglende social 

støtte er mere skadelig, end eksisterende social 

støtte er gavnlig, hvilket vil have betydning for en 

eventuelt forebyggende indsats. I forhold til begre-

bet social støtte fremhævede de endnu et interes-

sant undersøgelsesresultat. Høj grad af social støtte 

resulterer ikke i et bedre helbred på sigt end lav 

social støtte, men man ser et højere niveau af de-

pressive symptomer hos dem, der oplever en lav 

grad af social støtte.

I forbindelse med social støtte inddrog Stroebe’rne 

nogle relativt nye begreber, emotionel ensomhed og 

social ensomhed.

Emotionel ensomhed beskrives som ”en fornem-

melse af total ensomhed og isolation, lige meget om 

andre mennesker er tilgængelige” − eller sagt med 

andre ord: ”Jeg føler mig alene, selv om jeg er sam-

men med andre.” Social ensomhed beskrives som ”at 

føle, at der ikke er nogen at regne med til at støtte én, 

fravær af et engageret socialt netværk, manglende 

fornemmelse af socialt tilhørsforhold” eller ”Jeg har 

ingen virkelig nære venner.”

At defi nere ensomhed på disse måder tydeliggør, at 

den ensomhed, tabet af en nærtstående eft erlader, i 

nogle tilfælde opleves som et slags vakuum – en 

emotionel ensomhed, der ikke kan udfyldes af andre. Fortsættes næste side

Hvis denne tilstand er fremherskende i sorgen, vil 

social støtte i form af øget samvær med andre ikke 

kunne afh jælpe ensomheden, sådan som det er 

tilfældet ved social ensomhed. Margaret og Wolfgang 

Stroebe argumenterede for, at disse resultater støtter 

tilknytningsteoretiske sorgforståelser.

I forbindelse med social støtte skal nævnes, at nyere 

undersøgelser tyder på at ”disclosure” – det at tale om 

tabet – oft e ikke havde nogen stressreducerende 

eff ekt og i nogle tilfælde korrelerede med en dårligere 

psykisk tilstand (Schut, 1992; Stroebe et al., 2002). 

Inden for sorgforskning arbejder man p.t. på at fi nde 

frem til faktorer, der kan forudsige, hvem der har 

psykologisk udbytte af ”disclosure”, og hvem der bli-

ver mere psykisk belastet af denne form for åbenhed.

To-sporsmodellen

To-sporsmodellen bygger på undersøgelsesresultater 

tilvejebragt gennem ægteparrets forskning, der har 

strakt sig over 25 år. Overordnet beskriver modellen 

sorgprocessen som en dobbelt proces eller en tospo-

ret vej gennem sorgen. De to spor består af en tabs-

orienteret del, hvor tabet søges integreret i perso-

nens selvopfattelse, og en genindførende proces, 

som er rettet mod udvikling i den nye verden uden 
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den afdøde. I det tabsorienterede spor arbejder den 

eft erladte med at acceptere tabets endelighed, at 

være i tabets smerte, at tilpasse sig livet uden den 

afdøde og at ændre opfattelsen af forholdet til 

afdøde.

Fremtrædende symptomer på en forstyrrelse af tabs-

sporet er undgåelse blandt andet af de forandringer, 

genindførelsesprocesserne medfører, og intensiv 

genoplevelse eller vedvarende overvældelse af sorg. 

Det er i denne proces, at sorgarbejdet fi nder sted 

(Stroebe & Schut, 1999). Den tabsorienterede del af 

processen bygger på sorgteori, som den ses i Bowl-

bys (1980) fasemodel og videreudvikles i Wordens 

(1991) opgavemodel (Stroebe & Schut, 1999).

Det fremgår af To-sporsmodellen, at det tabsorien-

terede spor ikke er tilstrækkeligt til at forklare de 

komplicerede processer, som er i et sorgforløb. 

Genindførelsessporet omhandler, at personen 

genindføres og genetableres i den forandrede ver-

den, som tabet har resulteret i. Arbejdet her består i 

at forholde sig til og gøre nye ting, at fi nde nye 

roller, ny identitet, at indgå i nye mellemmenneske-

lige forhold og at lade sig afl ede fra sorgen. 

Funktionen af denne del af sorgprocessen er blandt 

andet at kunne holde fri fra sorgarbejdet. Frem-

trædende symptomer på en forstyrrelse af gen-

indførelsessporet er benægtelse og undgåelse 

af sorgen. Det centrale i To-sporsmodellen 

er den vekselvirkning eller oscillation, 

der foregår mellem de to sideløbende 

spor. I sorgforløbet vil man se 

svingninger mellem de to 

spor, således at den eft er-

ladte enten er i gang 

med sorgarbej-

det i det tabsorienterede spor eller forholder sig til 

sin nye verden uden den afdøde i den genindførel-

sesorienterede spor. I det tabsorienterede spor und-

går man at forholde sig til det arbejde, der foregår i 

det genindførende spor, og i det genindførende 

undgår man at forholde sig til tabsrelateret mate-

riale (Stroebe & Schut, 1999).

Det, som To-sporsmodellen ifølge Stroebe & Schut 

(1999) bidrager med i forhold til tidligere teorier 

om sorgprocesser, er, at man ikke blot arbejder med 

at acceptere tabets endelighed, men også med at 

acceptere den ændrede virkelighed, at man ikke 

blot oplever tabets smerte, men også holder fri fra 

smerten, at man ikke blot tilpasser sig et liv uden 

den afdøde, men også mestrer det ændrede subjek-

tive miljø, og at man ikke blot forandrer det følel-

sesmæssige forhold til afdøde, men også udvikler 

nye roller, identiteter og forhold. 

Den beskrevne vekselvirkning minder om Horo-

witz’ (1991) undersøgelse, hvor en lignende veksel-

virkning beskrives i forbindelse med hans teori om 

rolleskemaer og interpersonelle tab. Hvis rollerela-

tionsskemaet ”Min ægtefælle og jeg” er grundlaget 

for den eft erladtes hele eksistens, vil tabet af ægte-

fællen sandsynligvis resultere i en så stor inkongru-

ens mellem personlige skemaer og arbejdsmodel 

(de livsvilkår, man står over for i en verden uden den 

afdødes tilstedeværelse), at en gennemarbejdning af 

sorgforløbet ikke umiddelbart kan gennemføres. 

Inkongruensen mellem skemaer og arbejdsmodel 

fortsætter og resulterer i, at de psykiske symptomer, 

invaderende genoplevelser og undgåelse bliver 

kroniske, sådan som man også ser det hos menne-

sker med posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). 

Dette mønster ses især hos personer, der forud for 

tabet havde enten problematiske selvbilleder eller 

problematiske rolleforholdsskemaer (Horowitz, 

Wilner, Marmar & Krupnick, 1980).

I PTSD-diagnosen fi ndes en tredje symptom-

gruppe, forøget ”arousal”, der giver sig udslag i 

fysiske reaktioner så som søvnløshed, øget vagt-

somhed, irritation etc. Det ville give mest mening 

at se disse symptomer som elementer i tabssporet.

Forståelse og 
behandling af 
sorgforløb
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Tabsreaktionen

Gennem de senere år er der bl.a. gennem Stroe-

be’rnes forskning kommet mere fokus på tilknyt-

ningsstilens betydning for tabsreaktionen. Den 

teori, der anvendes, bygger oprindelig på Bowlbys 

forståelse af tilknytningsbegrebet. I den sammen-

hæng bør det nævnes, at man generelt fi nder, at 

tilknytningsstilen er forholdsvis stabil livet igen-

nem, således at op mod tre fj erdedele bibeholder 

den tilknytningsstil, de tilegnede sig i løbet af deres 

første leveår. I forhold til tab af nærtstående har 

man ikke overraskende fundet, at sikkert tilknyt-

tede generelt har færre psykiske og fysiske sympto-

mer end usikkert tilknyttede. Ved de forskellige 

former for usikker tilknytning har man fundet 

forskellige reaktionsmønstre på tab af nærtstående. 

Dette har sandsynligvis konsekvenser for, hvilke 

psykologiske behandlingsmetoder der generelt er 

mest hensigtsmæssige til personer med forskellige 

slags tilknytningsstiltyper.

Oft e ser man usikker-dependent (klyngende) til-

knyttede være meget optaget af tabet med alle dets 

aspekter. Eft erladte med en usikker-dependent 

tilknytningsstil bruger meget af deres psykiske 

energi på at kredse om tabet, samtidig med at de 

undgår at forholde sig til deres nye virkelighed 

uden den afdøde. Tabet er så at sige blevet den 

eft erladtes livsindhold. Den sorgreaktion, man ser 

her, sammenlignes med det fænomen, der i littera-

turen er benævnt som ”kronisk sorg”. 

Eft erladte med en usikkerafvisende tilknytningsstil 

er derimod eft er tabet oft e meget orienteret mod 

fremtiden. De indgår oft e kort tid eft er dødsfaldet i 

nye forhold og bruger deres energi på at se fremad, 

samtidig med at de undgår at forholde sig til tabet 

og den betydning, afdøde havde for dem. Denne 

sorgreaktion kan sammenlignes med 

det fænomen, der i litteraturen 

beskrives som ”undgået 

sorg”. Eft erladte med 

en usikker-æng-

stelig (ambi-

Fortsættes næste side

valent) tilknytningsstil reagerer oft e på tab af nært-

stående med skift evis at være voldsomt optaget af 

tabet og alle tabets betydninger og at undgå alt, der 

relaterer sig til tabet, uden at der tilsyneladende er 

nogen bedring eller positiv progression i den psyki-

ske tilstand. Denne reaktion kan sammenlignes 

med det beskrevne reaktionsmønster ved PTSD.

M. og W. Stroebe sammenholdt disse observationer 

med To-sporsmodellen og foreslog, at de usikkert-

dependent tilknyttede overvejende befi nder sig i 

det tabsorienterede spor. De er meget bundne af 

forholdet til den afdøde og har oft e brug for at 

arbejde med frigørelse fra disse bånd samt at for-

holde sig til den ændrede verden, tabet resulterer i. 

Usikkert-distancerende tilknyttede befi nder sig 

derimod mest i genindførelsessporet og har brug 

for støtte til at forholde sig til tabsrelaterede følelser.

Vigtigt at følge med

I forhold til psykologisk behandling tager M. og W. 

Stroebe udgangspunkt i mestringsteori. Deres 

resultater pegede på, at de usikkert-dependente 

generelt har veludviklede emotionelle mestrings-

strategier, hvilket giver sig til udtryk i en overve-

jende emotionel forholden sig til tabet. De har 

derfor behov for støtte til udvikling af mere pro-

blemløsningsorienterede mestringsstrategier, sådan 

at de får redskaber til at forholde sig til deres æn-

drede virkelighed. 

Det omvendte gør sig gældende for de usikkert-

distancerede, som har gode problemløsningsorien-

terede copingstrategier, men behov for støtte til 

udviklingen af mere emotionelle strategier, således 
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at de får redskaber, der gør dem i stand til at gå ind 

i sorgens følelser. I forhold til de usikkert-ængste-

ligt tilknyttede, der oft ere har problemer i form af 

PTSD, foreslår M. og W. Stroebe en bearbejdning af 

traumet med behandlingsmetoder som dem, der 

anvendes ved PTSD. De mener, at den traumatiske 

reaktion vil stå i vejen for normale sorgprocesser, 

og at man derfor må behandle denne, før man giver 

sig i kast med at arbejde med sorgen.

Forståelse og 
behandling af 
sorgforløb

På symposiet blev der desuden vist en video, som 

beskrev sorgforløbet hos tre personer, og som 

virkede som en overbevisende demonstration af 

To-sporsmodellen.

Der var tale om et meget inspirerende symposium, 

hvor mange spændende forskningsresultater blev 

fremlagt med direkte konsekvenser for intervention 

over for eft erladte. 

Da vi som psykologer er forpligtede til at bygge 

vores behandling på vidensbaseret forskning, hvor 

en sådan fi ndes, vil vi opfordre kolleger, der arbej-

der med eft erladte, til at sætte sig ind i den forsk-

ning, som M. og W. Stroebe har udført. En grundig 

indledende assessment, der omfatter klientens 

tilknytningsstil, typer af oplevet ensomhed, mulige 

erfaringer med at tale om tabet, oplevelsen af for-

skellige former for social støtte og erfaringer med 

forskellige mestringsstrategier er meget vigtig for at 

gennemføre en optimal krisebehandling af eft er-

ladte, som er så belastet af deres tab, at de søger 

professionel hjælp.
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Sorgforståelse

Sorg og fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet har en gunstig 

indvirkning på mennesker i sorg 

og mennesker med forskellige 

psykiske lidelser – herunder 

eksempelvis let til moderat 

depression.

Tekst: Helle Thorup Schmidt

I Tidsskrift  for Den norske legeforening har E. W 

Martinsen off entliggjort en kritisk gennemgang af 

den tilgængelige litteratur indenfor anbefalinger af 

fysisk aktivitet som behandling af psykiske lidel-

ser. At miste et barn og sørge over dette medfører 

ikke nødvendigvis en psykisk lidelse, men det er på 

baggrund af den gennemgåede litteratur muligt at 

drage visse paralleller.

Det er påvist, at regelmæssig fysisk aktivitet gene-

relt giver øget velvære, mere energi, et bedre for-

hold til egen krop og dermed også et større selv-

værd. Endelig giver det også en bedre søvn. Lige 

netop søvnproblemer er oft e forekommende, når vi 

sørger, og ved at være aktiv i løbet af dagen opnås 

en fysisk træthed, som gør det lettere at sove.

Den vestlige livsstil medfører fysisk inaktivitet, og 

for mange vil regelmæssig motion derfor ikke være 

en del af hverdagen. I dette tilfælde vil det være en 

langsom tilvænning til at implementere motionen, 

mens andre, der er vant til at motionere, skal fi nde 

tilbage i de mere velkendte rammer. Heller ikke her 

vil det være realistisk at forvente, at man i sorgen 

helt af sig selv ser motionen som en del af de dag-

lige rutiner.

Det kan derfor give god mening at sætte sig (nye)

realistiske mål for den fysiske aktivitet, således at 

den enkelte rent faktisk kommer i gang og dermed 

oplever følelsen af mestring.

Det er ikke væsentligt, hvilken motionsform den 

enkelte benytter. Det vigtigste er blot at gøre det.

Den fysiske aktivitet kan i al sin enkelhed bestå i 

den foretrukne motionsform, og der fordres altså 

ikke medlemskab af fi tnesscentre eller specialud-

styr for at komme i gang med at bevæge sig. Det at 

komme ud at gå en tur hver dag er tilstrækkeligt.

En anden påvist fordel ved at motionere er, at fokus 

fl yttes fra det tunge og svære – at vi for en stund 

beskæft iger os med noget andet. Dette er også fi nt 

i tråd med den sorgforståelse, der beskrives her i 

bladet.

Motionen kan betragtes som en selvhjælpsstrategi, 

og metoden er set i et større perspektiv enkel, billig 

og let tilgængelig.

Frem for alt: det ser ud til at virke - fysisk såvel som 

psykisk.
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Efterfødselskurser for kvinder, der har mistet

Hun fi nder 
kvinders ressourcer 
frem igen

Afspændingspædagog Susanne Palm har i over 20 år 

genoptrænet kvinder kropsligt og mentalt, efter de har 

mistet et spædbarn. 

Tekst: Helene Krarup Olesen, journalist

Illustration: Creas

Da Susanne Palm for nyligt afsluttede et hold, sagde 

en af de deltagende kvinder til hende:

”Du ser os især som nogen, der indeholder en masse 

ressourcer, og ikke kun som nogen, det er synd for”. 

- Det blev jeg rigtig glad for at høre, siger Susanne 

Palm.

For det er nok hele missionen med hendes arbejde: 

At fi nde kvindens ressourcer frem igen, eft er hun 

har oplevet, at den verden, hun kendte, styrtede i 

grus.

Afspændingspædagog Susanne Palm har i over 

20 år kørt eft erfødselskurser for kvinder, der har 

mistet et spædbarn. På et ugentligt kursus over to 

måneder arbejder hun med kvindernes kroppe, den 

fysiske genoptræning og den vigtige samtale. Det 

sker i Afspændingpædagogernes Aft enskoles (APA) 

lokaler på Østerbro i København.

Kurserne dækker over halvt samtale - halvt fysisk 

træning.

- De fl este af kvinderne er kede af deres kroppe. 

Man kan simpelthen se det på deres holdning - på 

den måde de bærer skuldrene og hovedet første 

gang, de dukker op. Alle har været gravide - nogle 

er brugte og slidte, har været igennem hormonelle 

påvirkninger. Nogle har fået kejsersnit, og andre 

taget mange kilo på. Alt det er meget sværere at 

acceptere, når der ikke er noget barn. De føler sig 

forkerte. De føler sig mislykkede, og de må bære på 

noget rent fysisk, de ikke kan dele med manden. Og 

det er meget mere i fokus nu, når der ikke er noget 

barn. Nogle får sågar spørgsmålet; ”Hvornår skal du 

føde?”, fordi kroppen stadig er stor og rund, og det 

er altså smadder hårdt, fortæller Susanne Palm.

I en fase, hvor alt kan ske

- Tabet kan også skabe psykosomatiske bekymrin-

ger: Har jeg kræft ? Duer mit underliv? Og hvis der 

er større børn – er de nu raske? For pludselig er de 

her kvinder i en fase af deres liv, hvor de føler at alt 

kan ske, og det skaber stor utryghed.

Derfor går meget af Susanne Palms arbejde ud på at 

vække kvindernes ressourcer til live igen.

- De skal mærke, at de kan bevæge sig, cykle, danse 

– at kroppen kan noget stadigvæk. Det handler 

også om at tage ansvar for sig selv, kunne lide sig 

selv igen, og turde give sig selv lidt omsorg. Smøre 

sig ind i god creme, spise ordentligt, købe nyt tøj. 

Det er et meget vigtigt mål, og det vokser helt klart 

frem blandt kvinderne fra gang til gang.
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Susanne Palm arbejder med fl ere ting kropsligt.

Blandt andet åndedrættet:

- Gennem åndedrætsøvelser får kvinderne løsnet 

op for spændinger i mellemgulvet og brystkassen. 

Dårligt åndedræt kan også forveksles med sygdom. 

Så på et konkret plan handler det om at få kroppen 

i fysisk balance igen. Og i overført betydning: at 

kroppen dermed støtter sjælen til at fi nde balance 

igen, forklarer Susanne Palm. 

Kroppens styrke er et andet fokusområde i hendes 

arbejde:

- Det er især vigtigt at få opbygget styrken i krop-

pens center. Mange af kvinderne ønsker jo at blive 

gravide igen og dét meget hurtigere, end man ellers 

ønsker eft er en fødsel. Det kræver ekstra styrke. 

Desuden, hvis man ikke har muskulær styrke, så er 

det også svært at mærke sit eget fundament i over-

ført betydning, forklarer hun.

De spejler sig i hinanden

I fællesskabet omkring kroppen er det vigtigste næ-

sten, at kvinderne kan spejle sig i hinanden, fortæl-

ler Susanne Palm. At de i denne gruppe er normale 

i forhold til omverdenen. At de møder hinanden 

i temmelig ens joggingtøj, uden makeup, uden 

en ”facade”, der signalerer karriere, Sydhavn eller 

Charlottenlund.

- På den led er jeg jo blot formidleren, der sætter 

rammen for, hvor meget der er at hente, når man 

møder kvinder i samme situation. Tit ser jeg, hvor 

utrolig gode kvinderne - på trods af uens baggrund 

– er til at rumme hinanden og spørge ind til hinan-

den. De har et stærkt ønske om, at det skal gå hin-

anden godt. Nogle af kvinderne bliver ved med at 

mødes mange år eft er, de har gået på et hold. Der-

med er det kvinder, der som udgangspunkt bærer 

på nogle ressourcer, der melder sig til kurset. De 

har sagt, at de vil videre i deres liv. Det er et stort 

valg, for der er jo kvinder, jeg aldrig ser og aldrig 

når. Dem med de færreste ressourcer. Dem, der 

ikke er nogen steder. Det er lidt hårdt at tænke på, 

siger Susanne Palm.
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Forældreberetning om sorg

  Hvis bare…

Tekst: Ulla Liberg, 

medstifter af Landsforeningen Spædbarnsdød

Mennesker, der er i sorg og krise, siger oft e Hvis 

bare. Det kan både gå på noget, som man ikke selv 

er herre over som: Hvis bare han ikke havde været 

så syg til sidst, Hvis bare det ikke var sket så pludse-

ligt eller Hvis bare han ikke havde været mig utro.

Det kan også være noget, man gerne ville have gjort 

anderledes, noget man fortryder: Hvis bare jeg var 

blevet lidt længere og var hos ham, da han døde - 

Hvis bare jeg ikke var ude at rejse, da det skete - Hvis 

bare jeg havde opfattet de signaler, der var inden.

I mit tilfælde var det: Hvis bare jeg ikke havde lagt 

hende på maven.

Laura blev kun 2 måneder. Hun blev lagt ud i sin 

barnevogn i haven, og nogle timer senere fandt vi 

hende død. Det var inden sundhedsstyrelsen kom 

ud med sine advarsler om ikke at lægge spædbørn 

til at sove på maven, da der så er større risiko for 

vuggedød. Det er et af de råd, der er kommet oppe-

fra, som virkelig er slået igennem. Nu er antallet af 

børn, der er døde ved vuggedød, kun en fj erdel af, 

hvad det var, før denne viden var blevet formidlet. 

Jeg havde dengang hørt, at små børn kunne blive 

kvalt i eget gylp, derfor var det bedst at lægge dem 

på maven, så det kunne løbe væk. Derfor var det 

mig, der altid mindede om: ”Husk at lægge hende 

på maven”. Det havde vores første barn i øvrigt også 

altid gjort. Nu døde Laura måske netop, fordi hun 

lå på maven.

I tiden eft er dukkede også et andet hvis bare op hos 

mig: Hvis bare jeg ikke havde været så tryg ved, at 

der ikke ville ske vores børn noget, havde jeg måske 

kigget til hende ind imellem og opdaget, at hun kæm-

pede eft er vejret. 

I teorien ved jeg godt, at dette ikke skete, fordi vi 

var trygge omkring børnenes liv, men eft erfølgende 

kunne det så dukke op i andre situationer. Min 

mand og mit ældste barn var fx på vej hjem i bil 

og blev forsinkede. Min første tanke var: Det er der 

nok en god grund til, men den næste var så: Hvis jeg 

ikke tænker det værste, sker det måske, du skal ikke 

tro, at alting går godt. Heldigvis er det ikke fortsat 

sådan, den grundlæggende tryghed er kommet 

tilbage. Men helt så sikker på, at alt går godt, det 

bliver jeg aldrig. Når man har mistet et barn, bliver 

man samtidig også mindre sårbar overfor andre 

ting, der sker i ens tilværelse. Det værste har man 

oplevet, og det sætter alt andet i perspektiv.

Min mand havde andre hvis bare. Han havde kigget 

til hende i barnevognen, inden han gik, men bare 

konstateret at hun var stille og råbt det op til mig. 

Han bebrejdede sig selv eft erfølgende: Hvis bare jeg 

havde set eft er, om hun trak vejret. Et andet hvis bare 

hos ham var byens forurening med de store skor-

stene fra fj ernvarmeværket i nærheden. Hvis bare vi 

havde boet et andet sted, ude på landet. For kunne 

forureningen være en grund? Heldigvis var vores 

bekymringer forskellige, og vi kunne støtte hinan-

den, når disse Hvis bare dukkede op. 

Når vores skyldfølelse blev nævnt overfor andre, 

blev de oft e helt oprørte og forsøgte at overbevise os 

Laura blev kun 2 måneder. Hun blev 

      lagt ud i sin barnevogn i haven, og nogle 

           timer senere fandt vi hende død. 



Stjernen 3/2010 · side 23

Landsforeningen tilbyder

Åbent Hus
arrangementer

Tekst: Helle Thorup Schmidt

Programmet for eft erårets Åbent Hus arrange-

menter kan ses på Landsforeningens hjemmeside: 

www.spaedbarnsdoed.dk

Klik på portalen ”For forældre” 

- vælg: Landsforeningens tilbud

- vælg: Åbent Hus og vælg dit område

Der afh oldes Åbent Hus i følgende byer:

København, Sorø, Odense, Aabenraa, Esbjerg, 

Århus, Herning og Aalborg.

Næste nummers tema

Børn og sorg
I næste nummer af Stjernen kommer temaet til at 

omhandle børn og sorg.

Vi søger beretninger fra forældre, der har erfarin-

ger med børn, der har mistet en større eller mindre 

søskende. Hvis du ønsker at bidrage til bladet så 

kontakt venligst Helle Th orup Schmidt på telefon 

3961 2451 eller via mail helle@spaedbarnsdoed.dk

På grund af forsinkelser på de sidste to numre af 

Stjernen, skal vi allerede bruge dit indlæg senest 

den 20. september 2010. 

Vi kan ikke garantere, at alle indlæg bliver bragt i 

bladet, men alle bliver gemt i vores artikelsamling 

for eventuel senere brug.

om vores uskyld. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at det 

har de ikke forstand på. Skyldfølelsen var der altså. 

Men man kan ikke fj erne andres følelser som her: 

skyld. Til gengæld kan man fortælle, hvad man selv 

tænker og føler.

Hos børn kan dette hvis bare også dukke op. Barnet 

kan godt have været jaloux og ønsket, at søsteren 

ikke var der. Når hun så pludselig forsvinder, kom-

mer skylden. Er det min skyld, hun nu er død? 

Jeg kan huske de mange svære spørgsmål på sen-

gekanten fra storebroderen Rasmus på 3 år. ”Hvad 

nu hvis det var mig, der var død? Hvad nu hvis vi 

begge to var døde? Hvad nu hvis du dør eller far 

dør?” Spørgsmålene var meget forståelige og nogle, 

vi voksne næsten ikke turde stille os selv. Men det 

hjalp Rasmus at sige dem højt, og det hjalp os at 

svare, selv om det var svært. 

Han spurgte også, om vi så ikke skulle have et andet 

barn i stedet. Det var ikke noget, vi ellers talte om 

lige på det tidspunkt, men det skulle vi selvfølgelig. 

Og heldigvis har vi fået en skøn Mikkel. 

Vi ventede dog to år med at blive gravide, og disse 

år blev brugt til at hjælpe andre forældre, som 

mistede spædbørn: både ved at tage initiativ til at 

TEMA: Sorg

oprette støttegrupper, lave konferencer for fagfolk, 

men også til at skrive til politibladet og retsmedi-

cinskinstitut, så procedurer blev lavet om. Der var 

en fantastisk stor lydhørhed alle vegne for at imø-

dekomme forældrevinklen ved dødsfald hos spæd-

børn, både som fostre og i de første år. 

Hver gang jeg møder et menneske i sorg og krise, 

oplever jeg, at de tumler med disse hvis bare. Det er 

som om denne søgen eft er årsag og skyld, tvinger 

den enkelte ned i alle detaljer i forløbet. Der er en 

forestilling om, at der må være noget, der kunne 

have gjort denne smerte bare lidt mindre. Hvis 

bare det var sket på en anden måde, var det måske 

til at holde ud. Men i sidste ende handler det om, 

hvis bare det menneske stadig elskede mig eller var 

levende. 

Det ville have været dejligt, hvis Laura havde fået 

lov til at vokse op til en dejlig kvinde. Det blev et 

kort liv. Men vi er glade for, at vi at lærte hende 

at kende, også selv om det kun blev i to måneder. 

Hun nåede at sprede en masse glæde og har lært os 

så meget, men hun har også medvirket til at an-

dre forældre kan få bedre hjælp, når de mister et 

spædbarn.


