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Om Grief Recovery Metoden  
 
Sorg er en helt naturlig og menneskelig følelse efter et tab - hvad enten tabet er et dødsfald, en skilsmisse, 

en betydningsfuld relation, et tab af job af husdyr eller en stor ændring i omstændigheder såsom en flyt-

ning eller andet.  

 

Hvad giver sorg 

Sorg er alle de modstridende tanker og følelser, som kommer efter et tab. Hvordan tabet opleves er indivi-

duelt, men de store tab er ofte meget smertefulde. Man kan også godt føle sorg over alt det, der ikke blev. 

Det kan fx være en dårlig barndom, barnløshed,  

 

Sorg kan udløses af en lang række tab og forandringer og handler ikke kun om dødsfald. Fx ser man ofte 

sorg-symptomer efter en fyring.  

 

Helt almindelige sorgreaktioner, som man ser i forbindelse med tab og forandringer er:  

 

• En oplevelse af at være bedøvet 

• Humørsvinginger 

• Koncentrationsbesvær 

• Uregelmæssigt søvnmønster 

• Ændrede madvaner 

• Tab af energi 

 

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 proces, 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 læ-

rer et trin-for-trin program og får en værktøjskasse, der gør, at du med overordentlig stor sandsynlighed 

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. 

 

Evidens-baseret program 

Et studie på Kent State University, Ohio, USA har bevist, at metoden virker. Det er derfor en evidens-base-

ret metode med afsæt i praksis, som har vist, at den effektivt påvirker elementer af sorg og bearbejdning 

af sorg.  

Klik her og læs studiet. 
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Grief Recovery-metoden er godkendt eller anbefalet af:  

 

• BACP - British Association for Counselling and Psychotherapy, Storbritannien 

• National Counselling Society, Storbritannien 

• National Association of Social Workers, USA 

• National Association of Alcoholism and Drug Abuse Counselors (NAADAC), USA 

• Veteran’s Education Benefits, USA 

• Australian Counselling Association, Australien 

• Adskillige kirker og hospices i Storbritannien og USA 
 

Metoden har format som et kursus, hvor man via samtaler og hjemmearbejde får bearbejdet sin sorg gen-

nem en proces. Her taler vi om sorg, om hvad sorg gør ved os selv og vores omgivelser. Og vi taler om vo-

res tab i livet og de relationer, der har været forbundet med dem. Og til sidst siger vi farvel til smerten. Ikke 

til minderne. Metoden fjerner ikke savnet, men den nedsætter smerten - og giver de sørgende deres eget 

liv igen. 

 

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

 

 

Det er vigtigt at understrege, at der 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 afbrudt og med åbent 

hjerte.  

 

 

 

 

 


