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Køn og sorg 
- med fokus på mænd



28-01-2016 Maja O’Connor, Århus Universitet www.psykotraume.dk

Den akutte reaktion
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Sorgforløbet
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Tosporsmodellen (Stroebe & Schut, 1999)

Tabsorienteret – fokus 
på tabet

Sorgarbejde

Genoplevelse af sorg

At give slip på, fortsætte eller 
omforme bånd til afdøde

Benægtelse/undgåelse af det 
liv der er tilbage at leve

Genindførelses-orienteret 
– fokus på det liv der 
er tilbage at leve

Forholde sig til livsændringer

Gøre nye ting

”Frikvarter” fra sorgen

Nye roller/identiteter/forhold

Benægtelse/undgåelse af sorgens 
følelser
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Tosporsmodellen – fleksibilitet (Stroebe & Schut, 1999)

Accept af tabets virkelighed…. og accept af realitet af en ændret verden

Oplevelse af sorgens smerte…. og holde at pauser fra sorgens smerte

Tilpasning til livet uden afdøde…. og mestring af det ændrede 
(subjektive) livsforhold.

Følelsesmæssig omlægning af forholdet til afdøde og at gå videre i livet… og 
udvikling af nye roller, identiteter, forhold.
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Naturlig og kompliceret sorg

 Naturlig sorg – en proces (ebbe og flod)

 Kompliceret sorg 
- Depression

- Angst

- PTSD

- Vedvarende Sorg (Prigerson)

- Fysiske sygdomme og somatisering
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PTSD hos ældre efterladte 

- og betydningen af personlighed for 

sorgreaktionen.
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Resultater

16% har PTSD både 2 og 18 mdr. efter tab. 
I kontrolgruppen har 4% PTSD.

37% har depression 2 mdr. efter mens 33% 
har depression 18 mdr. efter tab. I 
kontrolgruppen har 22% depression. 
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Konklusion:

Ældre efterladte har det klart sværere 
end stadigt gifte ældre 

– også 1½ år efter tabet.
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Køn og sorg

Er der forskel på mænds og kvinders sorg?
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Affektive

Depression, fortvivlelse, modløshed

Angst, frygt, skræk

Skyld, selvanklagelser

Vrede, fjendtlighed, irritabilitet

Tab af lystfølelse – anhedoni

Ensomhed

Længsel – at fortæres af længsel

Kognitive 

Optagethed af tanker om afdøde

Mindsket selvværd

Selvbebrejdelse

Hjælpeløshed, håbløshed

Oplevelse af uvirkelighed

Hukommelses- og 
koncentrationsproblemer

Adfærdsmæssige

Agitation, anspændthed, rastløshed

Træthed, overaktivitet

Søgeadfærd

Gråd, hulk, råb

Social tilbagetrækning

Somatiske

Tab af appetit

Søvnforstyrrelser

Tab af energi, udmattelse

Somatiske klager

Fysiske klager lignende afdødes

Modtagelighed/sårbarhed over for 
sygdom
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 Mænd er mere problemorienterede – de handler sig ud 
af problemer

 Indre pres for hurtigt at komme tilbage til normen         
– hurtigt tilbage på arbejde og distancering fra tabet.

 Ældre enkemænd har markant flere somatiske lidelser 
og markant højere dødelighed de første måneder efter 
tabet end ældre enker. 

 ”Det knuste hjerte” - syndromet

 Mænd ruminerer (grubler) mindre over problemer end 
kvinder og distancerer sig mere fra problemerne.
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Rumination

”Jeg har haft mange problemer i mit liv, 
men der er ingen af dem der rigtigt er 
blevet til noget”

Iflg. Mark Twain
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Sorg hos kvinder          Sorg hos mænd

Er mere fordybede i sorgens 
følelser, mere rumination

Mere nuanceret emotionelt 
sprog

Forlanger rum til at sørge

Længere sygemeldinger

Mindre fokus på fremtiden.

Er mere opgave-orienterede

Mindre nuanceret 
emotionelt sprog

Vil have mulighed for at 
”leve det normale liv”

Hurtigt tilbage på arbejde

Mindre fokus på sorgens 
følelser
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Mænd i sorg
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Forskelle på depression hos hhv.kvinder og
mænd jf. Per Torpdahl
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 Kvinder

Skyldfølelser

Ked af det, apatisk og uden selvværd

Angst og panik

Undgår konflikter af enhver slags

Forsøger altid at være flink

Tilbagetrækning når føler sig krænket

Problemer med selvrespekt

Jeg er født til at mislykkes

Langsom og nervøs

Problem med grænsesætning

Skyldfølelser over ting de gør

Ubehag ved at få ros

Har let ved at tale om svaghed og tvivl

Stærk frygt for succes

 Mænd

Føler det er andres skyld

Vrede og irritabilitet 

Mistænksom og reserveret

Skaber konflikter

Åbenlys eller tilsløret fjendtlig

Angriber når føler sig krænket

Kræver respekt fra andre

Verden er skyld i at det mislykkes

Rastløs og urolig

Brug for kontrol over alle problemer

Skamfølelse over at være den de er

Frustreres over ikke at blive rost nok

Frygter at tale om svaghed og tvivl

Stærk frygt for at fejle
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Hvem af de to vil du helst hjælpe?
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Hvornår bør vi bekymre os - risikofaktorer hos mænd

 Konen som eneste følelsesmæssige partner.

 Et lille socialt netværk.

 Mindre involveret i sociale aktiviteter.

 Udtrykte ønske om at deltage i flere sociale aktiviteter uden 
mulighed for at gøre det.

 Oplevelse af hjælpeløshed  eller ensomhed i forbindelse med tabet 
(Schnurr, et al., 2002).

 Taler om ”ikke at ville være her mere”

Gallagher-Thomson, et al., 1993
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Beskyttelsesfaktorer

 Personlighedsmæssige faktorer - fleksibilitet

 At have et arbejde eller en socialt relateret 
fritidsbeskæftigelse.

 At blive gift igen! 

”Enten skal jeg hænge mig, eller også skal jeg finde en 
ny kone” 

- 5 gange så mange enkemænd gifter sig igen (Agger, 2006).
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Psykologisk intervention og sorg

 Intensitet og længde af det naturlige sorgforløb ikke 
påvirkes af psykologisk intervention.

Der fundet god effekt af intervention v. komplicerede 
sorgreaktioner (depression, angst, PTSD, vedvarende 
sorg). Schut et al.

Ergo :

Psykologisk intervention er ikke en nødvendighed ved 
naturlig sorg, og kan i værste fald forværre situationen. 

Vi skal kunne identificere komplicerede sorgreaktioner 
og/eller risikogrupper, så psykologisk intervention kan 
sættes ind hvor den er nødvendig.
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Psykologisk behandling af ældre?

 Psykoterapi hjælper lige så godt som 
medicin mod depression og PTSD.

 Ældre har lige så stort udbytte som yngre.

 Ældre tåler ofte medicin dårligere – flere 
typer medicin, flere bivirkninger.
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Screening

Søger på et tidligt tidspunkt at finde de der 
risikerer at blive syge på sigt.

Bruges til at målrette forebyggende arbejde.
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De vigtigste pointer

 Naturlig sorg kræver ikke behandling – kompliceret sorg 
gør.

 15-20% af ældre efterladte er syge af sorg, og har brug 
for hjælp.

 Man har ofte brug for det modsatte af hvad man i 
forvejen er god til.

 Kvinder er kede - mænd er vrede.

Tål vreden – den er ikke rettet mod dig!
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