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OM SORG 
 

Stribevis af råd om det at opleve sorg,  

og hvordan du hjælper andre gennem det  



 

 

Om Mette 
 

Rent fagligt, så er jeg:  

• Certificeret coach med fokus på det personlige lederskab 

• Grundigt uddannet i persontypeværktøjet Enneagrammet 

• Certificeret Grief Recovery Specialist fra Grief Recovery Institute. 

• Erfaren kommunikationsrådgiver gennem mange år i både offentli‐
ge og private virksomheder. 

 

Som coach har jeg ry for at være ærlig, kærlig, rummelig , men også væ‐

re skarp og direkte, fordi jeg stiller de rigtige spørgsmål. 

 

Dig og sorg 

Sorg er en helt naturlig menne‐

skelig følelse, som altid vil ledsage 

tab, hvor der er store følelser in‐

volveret.  

Sorg er helt individuelt og opleves 

altid 100%. Og man kan ikke sam‐

menligne sorg, for det er en ople‐

vet større.  

Du er derfor i din gode ret til at 

opleve din smerte og din sorg, 

men det skal ikke forhindre dig i at 

leve dit liv.  

Det kan jeg hjælpe dig med.  

    

Det kan jeg hjælpe dig med 

• At komme gennem din sorg via 

et struktureret og effektivt kur‐

susforløb 

• Give dig en værktøjskasse til at 

håndtere al fremtidig sorg og tab 

• Lære dig en metode, så kan tack‐

le sorg og tab mindre tungt frem‐

over.  

• Og skulle du vælge at tage grup‐

peforløbet over 8 gange, så vil du 

også få et fællesskab med andre i 

samme situation. 

 

RING OG HØR NÆRMERE 

26 18 61 90 
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Mette Hvied Lauesen 

Når jeg bruger Grief Recovery metoden, så er det fordi, det er en nok lidt firkantet teknik, der har vist sit værd gennem de 

sidste  40+ år i USA, Australien og Storbritannien. I USA er det en ret udbredt metoder bl.a. på hospices for at hjælpe pårø‐

rende videre.  

 

Metoden er et fastlagt kursusforløb over 7 gange, hvis du vælger at være eneste klient. Og over 8 gange to timer, hvis du 

vælger at følge et gruppeforløb. For begge gælder, at vi tager udgangspunkt i en bog, som du får af mig, samt at der vil 

være hjemmearbejde. Over 90% får det bedre af at følge forløbet.  
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HVAD ER SORG? 

Inden for grief recovery er der flere definitoner på sorg:  

 

Sorg er en normal og menneskelig reaktion på ethvert 

tab, hvor der er store følelser involveret.  

 

Sorg er alle de ofte modstridende følelser, som opstår 

ved en forandring, eller en afslutning på et velkendt 

livsmønster  

 

Sorg er følelsen af at strække sig efter en, som altid har 

været der, kun for at opdage, at personen ikke længere 

er der, når vi har brug for hende eller ham endnu en 

gang . 

Nedsat koncentrationsevne 

En følelse af at være bedøvet 

Ændrede sovemønstre 

Ændrede spisevaner 

Store følelsesudsving 

SORGADFÆRD 
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HVAD GIVER SORG? 

Over 43 forskellige tab giver følelsen af 

sorg. Nogen af dem er:  

• Død 

• Skilsmisse 

• At gå på pension 

• At flytte 

• At miste et kæledyr 

• Økonomiske forandringer 

• At miste sit helbred 

• At få problemer med loven 

• At børnene flytter hjemmefra 

• Ophør af en form for aCængighed 

• At begynde i skolen 

• At blive opsagt 

DER ER INGEN ABSOLUTTER I SORG 

 

Der findes ikke nogen reaktioner så universelle,  

at alle eller  blot de fleste vil opleve dem. 

 

Sorg er normalt og naturligt. Det er ikke en sygdomstilstand  

eller en personlighedsforstyrrelse.   

 

Sorg får ofte forkerte mærkater som ADHD, depression, PTSD  

eller  mange andre diagnoser.  

 

Forkert diagnose giver forkert behandling. Hvis man kalder folk i sorg for syge, så får de 

ofte medicin, hvilket forhindrer dem i at bearbejde sorgen. 

SORG VED  

GENERELLE TAB 

• Tab af tillid 

• Tab af uskyldighed 

• Tab af tryghed 

• Tab af barndom 

• Tab af kontrol 

• Tab af tro 

• Tab af frugtbarhed  
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DER FINDES IKKE FEM STADIER AF SORG 
 

Der er ikke nogen stadier. Sorg kan ikke blive kategoriseret. Elizabeth Kubler Ross, som 

opfandt de fem stadier af sorg, arbejdede  med det at dø og være døende. Hun arbejde‐

de ikke med sorg. Det var hun meget tydelig om i sine bøger, og alligevel har medier og 

universiteter forbundet hendes arbejde med sorg. Denne helt almindelige misforståelse 

har forvirret mange og såret mange i sorg gennem årene. 

 
HVORDAN VED JEG, OM JEG IKKE HAR  

BEARBEJDET MIN  SORG? 

 

• Hvis du ikke vil tænke på eller tale om nogen, der 
er døde eller vil udtrykke følelser om nogen andre 
tab.  

• Hvis gode minder gør ondt, kan det være, du 
mangler at bearbejde en sorg.  

• Hvis du kun vil tale om de gode sider af en relation 
‐ og ikke vil tale om de dårlige. 

• Eller hvis du kun vil tale om dårlige sider af en re‐
lation ‐ og ikke vil tale om de gode. 

• Uforløst sorg kan ligge bag enhver frygt for tanker 
eller følelser om en relation.  

Uforløst og ubearbejdet sorg ophober sig,  

og det ophober sig altid negativt 



 

 

Der er uforløst sorg over det hele 

 

Professionelle inden for psykisk 

sygdom, som Grief Recovery  

Institute arbejder sammen med  

har bemærket, at selv om patien‐

terne kommer med et  specifikt 

problem, så ligger der næsten al‐

tid noget uforløst sorg bagved.  

3,4 milliarder kroner  

Så meget koster ”kompliceret 

sorg”  årligt det danske  

samfund. 

Vidste du at:  

• Sorg‐hjerner minder om 

stress‐hjerner?  

• Folk, der har oplevet tab ofte 

oplever ulykker, uheld, bliver 

syge eller på anden måde er 

udsat for noget efter et tab? 

• Vi alle oplever sorg helt 

unikt—og derfor kan man ik‐

ke sammenligne sorg og tab. 

• I  Kina, Nepal og visse mus‐

limske lande er sorgens farve 

hvid, og hos  Ashanti‐folket i 

Ghana er den rød. 

7-8 uger —så hurtigt kan du få det bedre efter sorg  

i et Grief Recovery-forløb 

Ring og hør mere  

om Grief Reocvery 

26 18 61 90 
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Short Term Energy Relieving Behaviours  

Der fleste bruger bruger, hvad vi kalder for 

STERBS eller Short Term Energy Relieving  

Behaviours (Tilfældig Energifrigørende Ad‐

færd) for at dække over de følelser, vi har 

som følge af uforløst sorg. Nogen eksem‐

pler kunne være: At drikke, at spise for me‐

get/for lidt, spil, rygning, at motionere for 

meget/for lidt, overdreven rengøring og 

mange mange flere.  

Sorg er ikke en klinisk depression 

Et amerikansk studie af 8800 psykiatriske patienter viste, at en stor pro‐

centdel af dem, der var diagnosticeret med en depression, og som fik 

anti‐depressiver, faktisk ikke var kliniske depressive. De havde faktisk 

uforløst sorg pga. af tidligere tab i livet. Symptomerne på sorg ligner en 

depression: Koncentrationsbesvær, følelsesudsving, og samtidigt at væ‐

re følelsesløs, ændrede madvaner og et stort tab af energi.   
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6 UDUELIGE MYTER OM SORG 

Tiden læger alle sår  

 

Nej, det gør den ikke. Sorg kræ‐

ver bearbejdning.   

Hold nu op med at være  

ked af det 

Denne følges ofte af et intellektu‐

elt korrekt, men følelsesmæssigt 

udueligt udsagn. Fx: ”Græd ikke ‐ 

du havde ham i det mindste i 20 

år.” 

Sørg alene 

 

Ved at opfordre til, at du gemmer 

dine følelser, så giver man dig hel‐

ler ikke lov til at være dig  

Find/få en anden 

 

Hvordan det? Der er ikke nogen, 

der kan erstatte ham/hende.  

 

Hold dig i gang 

 

Men hvordan, når man er helt 

drænet og ikke kan tænke klart? 

Denne myte er en underafdeling 

af Tiden læger alle sår.  

Vær stærk for din familie, 

dine børn, din mor etc. 

 

Myten går ud på, at man er stærk, 

når man ikke har sine naturlige 

følelser. Men sorg ER en naturlig 

følelse.  



 

 

HVAD SKAL MAN SIGE - OG HVAD SKAL MAN IKKE SIGE 

SIG 

• Jeg kan ikke forestille mig, hvor smer‐

tefuldt/grufuldt dette er for dig. 

• Der findes bare ikke ord ‐ jeg ved ikke, 

hvad jeg skal sige.  

• Lyt med dit hjerte, og ikke med dit ho‐

ved. 

• Lad dem udtrykke følelser uden at 

dømme, kritik, analyse eller sammen‐

ligning 

• Spørg ”Hvad skete der?” så de får mu‐

lighed for tale. De fleste undgår det 

spørgsmål 

• Fald ikke for fristelsen at forsøge at fik‐

se dem. Du skal bare lytte.  

• Gør dig umage for at tale med dem. 

Folk i sorg føler sig ofte isoleret, fordi 

andre undgår dem, fordi de er bange 

for at sige det forkerte. Så sørgende 

ender ofte med at være meget alene.  

• Bare vær til stede i nuet. Hvis du flytter 

dit fokus, kan man mærke det, og du 

bliver utrygt selskab.  

• Vær empatisk. Det betyder, at hvis hi‐

storien trækker tårer, så lad det være i 

orden. Du må godt være et menneske, 

der lytter til et andet menneske.  

Grief Recovery Specialist Mette Hvied Lauesen • Sommerbuen 37 • 2750 Ballerup • www.slipsorgen.dk •  26 18 61 90  

SIG IKKE 

• Jeg ved, hvordan du har det 

• Du får det fint i løbet af ingen tid 

• Du skal ikke føle det sådan der 

stadigvæk 

• Det gode ved det er, at han/hun er 

et bedre sted nu 

• Du skal ikke have det skidt ‐ han 

lider ikke mere 

• Du må ikke være vred på Gud 

• Du er ung og kan bare få et andet 

barn 

• Det var jo bare en hund/kat/fugl 
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Sorg er en helt naturlig og menneskelig følelse efter 
et tab ‐ hvad enten tabet er et dødsfald, en skilsmis‐

se, en betydningsfuld relation, et tab af job af hus‐

dyr eller en stor ændring i omstændigheder fx  en 

flytning eller andet.  
 

Hvad giver sorg 

Sorg er alle de modstridende tanker og følelser, 

som kommer efter et tab. Hvordan tabet opleves er 
individuelt, men de store tab er ofte meget smerte‐

fulde.  

 

Sorg kan udløses af en lang række tab og forandrin‐
ger og handler ikke kun om dødsfald. Fx ser man 

ofte sorg‐symptomer efter en fyring.  

 

Det er meget individuelt, hvordan reaktioner bliver 
udtrykt og de kan også ændre sig over tiden hos 

den enkelte. Der er ikke tale om en tidsbestemt pro‐

ces, som sker i fastlagte trin, men mere en bølge, 

der går frem og tilbage..  
 

Der er en række myter forbundet med sorg, men lad 

mig slå fast med det samme, at tiden læger IKKE 

alle sår. Det gør bearbejdning derimod.  
 

Kursus i bearbejdning af sorg 

Jeg tilbyder som den eneste i Danmark et kursus, 

hvor du over 7 gange 1 time ved et individuelt forløb 
lærer et trin‐for‐trin program og får en værktøjskas‐

se, der gør, at du med overordentlig stor sandsyn‐

lighed får det bedre, og hvor du lærer at bearbejde 

din sorg. Ønsker du et gruppeforløb, så er der tale 
om 8 gange med to timer hver gang ‐ her får du så 

også et netværk af andre i samme situation og I kan 

have glæde af hinanden efter kurset. 

Jeg er certficeret i sorgbearbejdning og pt. den ene‐
ste, der aktivt udbyder kurset i Danmark. Desværre. 

Det er en meget overbevisende metode. 

 

Starten 
Det begyndte som en håndbog skrevet af en ameri‐

kaner, der havde oplevet en stribe af tab og sorger. 

Langsomt blev det til en ‐ ret firkantet ‐ metode, 

som rent faktisk sørger for, at der bliver sagt et or‐
dentligt følelsesmæssigt og nuanceret farvel til den 

eller det, man har tabt.  

 

Metoden er egentligt et kursus, hvor man med læs‐
ning og hjemmearbejde får bearbejdet sin sorg. Den 

Oerner ikke sorgen, men den nedsætter smerten ‐ 

og giver de sørgende større frihed og lethed.   

Bogen, vi bruger til kurset, hedder 
"Sorgbearbejdning", og den får du af mig.  

 

Der er IKKE er tale om:  

• Terapi 

• Rådgivning 

• Alternativ behandling 

 

Du gør selv arbejdet ‐ og du gør det via metoden.  

 
Undervejs vil du opleve, at du bliver lyttet til frit, 

uden fordomme, uden at blive aQrudt og med 

åbent hjerte.  

 

 

OM GRIEF RECOVERY METODEN 

En stor tak til Grief Recovery UK for min træning og for at levere alverdens data til denne e-bog. 

Ring og hør mere om Grief Reocvery 

26 18 61 90 

Leslie:  ”Da jeg havde 7 tab på 3 år, 

så var det dette program, der hjalp 
med at få løftet den vægt, der bare 

blev tungere og tungere. Jeg EL‐

SKER selv at gøre dette arbejde 

med mine klienter.” 



 

 

Coach Mette Hvied Lauesen 

www.mettehl.dk 

26 18 61 90 

Hvad siger klienterne? 
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