
 

Ældre efterladte 
 

Traumatisering, social støtte og forebyggelse 

i teoretisk og empirisk belysning 

 

 

 

 

 

 

 

Maja O’Connor 

2001 

DANSK KRISE- OG KATASTROFEPSYKOLOGISK 

SELSKAB 



 

 

 

 

Ældre efterladte 
 

Traumatisering, social støtte og forebyggelse 

i teoretisk og empirisk belysning 

 

 

 

 

 

 

 

Maja O’Connor 

2001 

 



Copyright© Maja O’Connor, 2001  

ISBN: 87-988679-0-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporten kan bestilles hos: 
 
 
Per Beck 
Psykologisk Klinik APS 
Jorcks Passage 
Vimmelskaftet 42 B 
1161 København K 
 
Tlf. 33 12 18 62 
Fax: 33 12 47 84 
 



 

INDHOLDSFORTEGNELSE 

ABSTRACT .........................................................................................................................................................1 
INDLEDNING.......................................................................................................................................................2 
BAGGRUND ........................................................................................................................................................2 
FORMÅL OG PROBLEMFORMULERING .................................................................................................................3 

DEL I ÆLDRE EFTERLADTE I TEORETISK OG EMPIRISK BELYSNING ..................................... 6 

1. ÆLDRE EFTERLADTE.......................................................................................................................... 6 

1.1. NUTIDENS ÆLDRE.....................................................................................................................................6 
1.1.1. Demografi ......................................................................................................................................6 
1.1.2. Aldersrelaterede forandringer .......................................................................................................6 

1.2. AT VÆRE ”EFTERLADT” ............................................................................................................................8 
1.2.1. Ældre efterladte .............................................................................................................................8 

1.3. POSTTRAUMATISK STRESSFORSTYRRELSE..............................................................................................14 
1.3.1. PTSD i alderdommen ...................................................................................................................15 
1.3.2. Hvornår er en oplevelse traumatisk? ...........................................................................................18 

1.4. ER ÆLDRE EN RISIKOGRUPPE I FORHOLD TIL PTSD?...............................................................................20 
1.5. ”DEN GLADE ENKE”................................................................................................................................23 
1.6. OPSUMMERING .......................................................................................................................................27 

2. EKSISTERENDE UNDERSØGELSER OM ÆLDRE EFTERLADTE............................................ 29 

2.1. ÆLDRE EFTERLADTES PROBLEMER OG BEHOV........................................................................................29 
2.1.1. Hvordan har ældre efterladte det?...............................................................................................29 
2.1.2. Ældre efterladtes specielle behov ................................................................................................32 

2.2. ERFARINGER FRA FOREBYGGENDE ARBEJDE...........................................................................................35 
2.2.1. Definition af forebyggende arbejde i forhold til traumatisering..................................................35 
2.2.2. Forebyggende arbejde med efterladte generelt ...........................................................................36 
2.2.3. Forebyggende arbejde med ældre efterladte ...............................................................................38 

3. SOCIAL STØTTE, SORG OG TRAUMATISERING I TEORETISK BELYSNING .................... 43 

3.1. SOCIAL STØTTE VED TRAUMATISERING ..................................................................................................43 
3.1.1. Definition af begrebet social støtte ..............................................................................................43 
3.1.2. Social støtte hos ældre .................................................................................................................47 
3.1.3. Social støtte fra nærmeste pårørende...........................................................................................48 

3.2. FRA SORG TIL TRAUMATISERING.............................................................................................................49 
3.2.1. Krise eller traumatisering? ..........................................................................................................50 
3.2.2.  Patologisk sorg og traumatisering..............................................................................................51 
3.2.3. Normal sorg og traumatisering....................................................................................................52 

3.4. TRAUMATISERINGENS DYNAMIK ............................................................................................................55 
3.4.1. Den psykoanalytiske traumeforståelse .........................................................................................55 
3.4.2. Horowitz´ kombinerede  psykodynamiske og kognitive traumeforståelse....................................58 
3.4.4. Janoff-Bulmans social-kognitivistisk traumeforståelse................................................................61 

3.3. KRISEPSYKOLOGISK INTERVENTION MED PERSPEKTIVERING TIL DEN ÆLDRE KLIENT .............................65 
3.3.1. Horowitz psykodynamiske kriseintervention ................................................................................66 
3.3.2. Janoff-Bulmans socialkognitivistiske kriseintervention ...............................................................66 
3.3.3. Den ældre klient ...........................................................................................................................69 

3.4. KRISTEN SJÆLESORG OG EKSISTENTIEL PSYKOLOGI................................................................................71 
3.3.1. Kristen sjælesorg..........................................................................................................................73 
3.3.2. Den eksistentialistiske kriseforståelse ..........................................................................................75 



 

 

3.4. OPSUMMERING .......................................................................................................................................79 
3.5. PERSPEKTIVERING TIL UNDERSØGELSEN.................................................................................................80 

DEL II  UNDERSØGELSEN ......................................................................................................................... 82 

1. OPSTART ................................................................................................................................................ 82 

1.1. INDLEDNING ...........................................................................................................................................82 
1.2. FORMÅL OG HYPOTESER .........................................................................................................................83 
1.3. FREMGANGSMÅDE..................................................................................................................................83 
1.4. SAMPLING ..............................................................................................................................................84 
1.5. VALG AF DESIGN ....................................................................................................................................84 
1.6. DATAINDSAMLINGSMETODE...................................................................................................................85 

1.6.1  Spørgeskemaet ............................................................................................................................85 
1.6.2. Indsamlingsmetode...........................................................................................................................86 

1.7. PLAN FOR DATAANALYSE .......................................................................................................................87 
1.8. UNDERSØGELSENS BEGRÆNSNINGER......................................................................................................88 

2. RESULTATER........................................................................................................................................ 90 

2.1. DELTAGELSE I UNDERSØGELSEN.............................................................................................................90 
2.2. DEMOGRAFI............................................................................................................................................90 
2.3. AFHÆNGIGE VARIABLE...........................................................................................................................94 
2.4. ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM DE UAFHÆNGIGE VARIABLE ..................................................100 
2.5. SAMMENHÆNGE MELLEM AFHÆNGIGE OG UAFHÆNGIGE VARIABLE I UNDERSØGELSE 1 .......................101 
2.6. SAMMENHÆNGE MELLEM AFHÆNGIGE OG UAFHÆNGIGE VARIABLE I EFTERUNDERSØGELSEN..............104 
2.7. SAMMENHÆNGE MELLEM AFHÆNGIGE VARIABLE I UNDERSØGELSE 1 ..................................................104 
2.8. UDVIKLING MELLEM FØRSTE OG ANDEN BESVARELSE ..........................................................................107 
2.9. AFSLUTTENDE REGRESSIONSANALYSER ...............................................................................................108 

2.9.1. Undersøgelse 1 ...............................................................................................................................108 
2.9.2. Efterundersøgelsen.........................................................................................................................110 

3. DISKUSSION ........................................................................................................................................ 112 

3.1. OVERORDNET DISKUSSION ...................................................................................................................112 
3.2. TIDLIGERE LIVSBEGIVENHEDER............................................................................................................114 
3.3. HTQ OG PTSD.....................................................................................................................................115 
3.4. TSC......................................................................................................................................................118 
3.5. SOCIAL STØTTE.....................................................................................................................................119 
3.6. DISKUSSION AF RESULTATER FRA REGRESSIONSANALYSEN..................................................................120 
3.7. SCREENING SOM GRUNDLAG FOR FOREBYGGENDE ARBEJDE.................................................................123 
3.8. HOLDER HYPOTESERNE?.......................................................................................................................127 
3.9. OPSAMLENDE DISKUSSION....................................................................................................................128 
3.10. OPSUMMERING .....................................................................................................................................130 

4. KONKLUSIONER OG FORSLAG TIL FREMTIDIG FORSKNING ........................................... 132 

LITTERATUR ................................................................................................................................................ 135 

BILAG 
1 SPØRGESKEMA 
2 BREV TIL BORGMESTEREN  
3 BREV TIL EFTERLADTE  
4 BREF TIL EFTERLADTE 6 MDR. SENERE  
 



 

 1

Abstract 

Background. The literature on the subject “Elderly bereaved” suggests that even though 

loosing a spouse in late life is stressful it does not resemble a traumatic experience that can 

result in PTSD. Other surveys show that among the elderly bereaved in the time right after 

their loss there is a significant increase in mortality rate, use of alcohol and medicine, visits to 

the local physician, hospitalization, physical and mental problems etc. Social support and pre-

ventive intervention with the widowed are generally considered to reduce the psychological 

effect of stress and traumatization.  

This thesis includes an introduction to and a discussion of the subject “Elderly bereaved” and 

focuses on traumatization, social support and preventive work in this group. Following this a 

psychological survey of elderly bereaved in Denmark has been done. 

Method. A questionnaire survey of  44 bereaved Danes over the age of 65 years from four 

geographically different countries.  

Results. 1 month after the loss 33% of the subjects had PTSD. 6 months after the loss this 

was reduced to 10%. Social support measured on two of the variables within CSS was signifi-

cantly related to level of psychological symptoms measured on TSC and HTQ. Degree of 

strain, helplessness and fear of death or illness in relation to the loss was significantly related 

to level of symptoms. Four independent variables can predict 47% of the variance in the TSC-

scores and 84%  in the HTQ-scores.   

Conclusions. Loosing a spouse in old age is often a traumatic experience that can result in 

PTSD. Social support is partly related to symptomlevel in the elderly bereaved. That only 

four variables can predict such a big part of the variance, means that it is possible to create a 

screening instrument that can be used in the planning of preventive intervention with the eld-

erly.  
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Indledning 

Gennem de seneste årtier har den procentdel, som ældre mennesker (65 år +) udgør af den 

danske og internationale befolkning, været støt stigende. En stigning, der ser ud til at ville 

fortsætte også ind i det nye årtusinde. Der bliver altså flere og flere ældre mennesker, og der-

med et større behov for at tilgodese denne gruppe. Inden for blandt andet krisepsykologien, 

har der dog været en tendens til, at andre meget mindre grupper, så som ofre for katastrofer, 

tortur, incest, overfald, arbejdsulykker og andre mere afgrænsede former for traumatisering 

har fået en stor del af opmærksomheden. Disse former for traumer rammer oftest yngre og 

midaldrende mennesker, der som muligvis har lettere end de ældre ved, at udtrykke behov for 

hjælp. Det har resulteret i, at traumatisering af ældre her i landet er noget, der har været for-

sket meget lidt i. Dog må behovet for ny viden i forhold til denne gruppe, størrelsen samt det 

omfang af tab mange udsættes for i alderdommen taget i betragtning, være stort. Dette emne, 

ældre og traumatisering, bliver netop fokus i dette speciale.  

Baggrund 

Emnevalget har flere forskellige årsager. Min interesse for gerontopsykologien blev vakt alle-

rede tilbage på 5. semester, da valget for min første fordybelsesaktivitet lidt tilfældigt faldt på 

gerontopsykologi. At møde op første gang til de gode lokaler på Center for Gerontopsykologi, 

et interesseret og engageret hold samt dygtige undervisere, der brændte for emnet, var en op-

levelse, der gjorde, at jeg meget hurtigt kom til at føle mig hjemme i psykologien her. Desu-

den gav det at gerontopsykologien var og er et felt, hvor der stadig er ”blanke områder på 

kortet”, samtidig med at efterspørgselen for ny viden grundet den voksende ældrepopulation 

også er stigende, en potentiel mulighed for at kunne følge og muligvis medvirke til en udvik-

ling inden for området. Siden da har interessen for ældre været gennemgående i mit uddannel-

sesforløb, hvilket blandt andet er kommet til udtryk i min bachelor opgave om ældre og læ-

ring, professionskontakt på Center for Gerontopsykologi, og altså også nu i mit speciale om 

ældre og traumatisering. Efter at have afsluttet grunduddannelsen fik jeg plads på det den 

gang eksisterende krisepsykologiske uddannelsesprogram. I løbet af det år uddannelsespro-

grammet strakte sig over, fandt jeg efterhånden ud af, at mængden af viden om ældre og 

traumatisering var meget begrænset, hvilket blot øgede min interesse for feltet endnu mere. 

Endelig tilbragte jeg min professionskontakt på Center for Gerontopsykologi, hvilket øgede 



 

 3

                                                

min opmærksomhed på manglen på og behovet for ny viden om traumatisering af ældre yder-

ligere. Grundlaget for dette emnevalg bygger altså på tre elementer, den gerontopsykologiske 

og min krisepsykologiske interesse og viden, samt den praktiske erfaring fra Center for Ge-

rontopsykologi.   

Formål og problemformulering 

Det overordnede formål med dette speciale er at betragte ældre ud fra et krisepsykologisk 

perspektiv, og dermed, for at blive ved metaforen ovenfor, at forsøge at kortlægge en lille del 

af et af de omtalte blanke områder. Dog vil traumatisering af ældre i bred forstand være alt for 

meget at gabe over i denne sammenhæng, og en indsnævring af emnet er derfor nødvendig. 

Formålet bliver derfor at undersøge, hvordan ældre efterladte, det vil sige danskere fra 65 år 

og opefter, der netop har mistet deres ægtefælle1, reagerer på det at blive alene. Det sker med 

henblik på, at kortlægge en eventuel sammenhæng mellem psykiske faktorer såsom traumati-

sering (PTSD) og depression på den ene side og social støtte og forebyggende arbejde på den 

anden. Da dette så vidt vides ikke tidligere er blevet undersøgt, er en empirisk undersøgelse 

nødvendig for at kunne lave en uddybende undersøgelse af emnet. Opgaven her kommer der-

for til at udmunde i en empirisk undersøgelse af det at blive alen,e set ud fra et krisepsykolo-

gisk perspektiv.   

Dette speciale består af to overordnede dele, en teoretisk og en empirisk. 

Første del, den teoretiske, er inddelt i tre kapitler.  

Det første kapitel består af en grundig beskrivelse af ældregruppen generelt, samt en mere 

specifik gennemgang af de konsekvenser som tabet af en ægtefælle eller samlever kan have.  

Der lægges altså ud med en beskrivelse af, hvad der kendetegner ældre som gruppe til forskel 

fra den almene befolkning. Herefter gennemgås det, hvilke konsekvenser det pludselig at bli-

ve alene - at være efterladt - kan have, specielt med fokus på ældre efterladte. Der gives i den-

 

1 Det antages at hovedparten af de ældre efterladte var gift med den afdøde. Derfor bruges begrebet 

ægtefælle bredt. De få der eventuelt ikke var gift, regnes altså med i denne katagori. 
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ne sammenhæng en definition af denne gruppe. Efter dette følger en beskrivelse af  de diag-

nostiske kriterier for PTSD samt af, hvordan det posttraumatiske symptombillede generelt 

fremtræder hos ældre mennesker. Herefter tages spørgsmålet om, hvornår en oplevelse er 

traumatisk kort op. Det diskuteres om ældre er en specielt udsat gruppe – en risikogruppe – i 

forhold til traumatisering. I forlængelse heraf diskuteres fænomenet ”den glade enke”. Kapit-

let afsluttes med en opsummering.   

Andet kapitel består først og fremmest af en gennemgang af resultater fra psykologiske un-

dersøgelser af ældre efterladte nationalt og internationalt. I første del af kapitlet beskrives 

hvordan disse reagerer set i forhold til almenbefolkningen på det at blive alene, med fokus på 

parametre som forøget dødelighed, depression, selvmordsrate etc.. Her efter bestemmes det, 

hvilke behov i forhold til praktisk hjælp, social støtte og psykologisk intervention, som ældre 

efterladte på grundlag af de empiriske resultater synes at have. Til sidst beskrives nogle af de 

forebyggelsesorienterede tiltag, der har været gjort i forhold til ældre efterladte samt hvilken 

effekt disse har haft.  

I kapitel tre fokuseres der på teoretisk forståelse af traumatiseringens psykologi. Det sociale 

netværks betydning for det psykiske helbred tages op i forhold til efterladte generelt og ældre 

efterladte især, og der ses nærmere på, om det er støttens kvalitet/oplevelse eller kvanti-

tet/omfang, der er afgørende i denne sammenhæng. Hvordan de efterladtes nærmeste påvirkes 

af tabet tages kort op. I det næste afsnit diskuteres det, hvordan man kan differentiere mellem 

normal sorg og traumatisering. Dette efterfølges af en beskrivelse af traumatiseringens dyna-

mik samt de hertil hørende behandlingsformer ud fra teorierne herom af henholdsvis Freud, 

Horowitz og Janoff-Bulmann. Hvilken traumeforståelse og hvilke behandlingsformer, der vil 

være bedst egnede i forhold til denne målgruppe, tages op til diskussion. Herefter beskrives 

den funktion, kristen sjælesorg har i Danmark og den kriseforståelse, der er fremherskende i 

den eksistentialistiske psykologi. Overlappet mellem disse diskuteres og det søges bestemt, 

hvor henholdsvis kristen sjælesorg og den eksistentialistiske kriseforståelse befinder sig i for-

hold til spektret mellem normal sorg og traumatisering.  

Afsluttende perspektiveres konklusioner i del I til undersøgelsen i del II.    

Andel del af specialet består af en empirisk undersøgelse af  ældre efterladtes reaktion på det 

at blive alene.  
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Det overordnede formål med denne undersøgelse er, via et spørgeskema at finde ud af, om 

nogle og i så fald hvor mange ældre efterladte, der kan opfylde kriterierne for PTSD samt om 

der er sammenhæng mellem, hvordan den enkelte efterladte har det og hvordan denne oplever 

kvaliteten af  social støtte fra henholdsvis de generelle og specifikke netværk. Samtidig un-

dersøges det, om der er forskel på tabsreaktionen ved henholdsvis pludselig død og død som 

følge af lang tids sygdom/terminalpleje. Desuden vil de spørgsmål, der eventuelt opstår under 

den teoretiske gennemgang, søges belyst via de empiriske resultater.   

Fremgangsmåden for undersøgelsen beskrives herefter. I denne sammenhæng beskrives bag-

grunden for undersøgelsen kort, hvordan spørgeskemaet blev udarbejdet, specielle hensyn på 

grund af den specielle målgruppe, kontakten med kommunerne, udleveringsprocedure etc.. 

De anvendte undersøgelsesmetoder og de enkelte parametre beskrives, og der argumenteres  

for hvorfor netop disse er valgt til denne undersøgelse. 

Hvilke hypoteser der helt præcist er sat op i forhold til undersøgelsen fremhæves, og resulta-

terne fra undersøgelsen gennemgås. De statistiske metoder, der er anvendt inden for hvert  

parameter, beskrives kort i denne sammenhæng. 

En diskussion af de enkelte hypoteser i forhold til faktiske resultater følger så. Hvilke impli-

kationer dette har i forhold til det behandlede teoretiske grundlag diskuteres her. I forlængelse 

heraf diskuteres undersøgelsens begrænsninger og muligheder. 

Der samles konkluderende op på resultaterne og forslag til, hvilken betydning disse eventuelt 

kan have i forhold til fremtidig forskning og forebygningsmæssigemæssige tiltag gives. 
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Del I Ældre efterladte i teoretisk og empirisk belysning 

1. Ældre efterladte 

1.1. Nutidens ældre 

1.1.1. Demografi 

Som tidligere nævnt er procentdelen af ældre (65+) stigende både i Danmark og internatio-

nalt. På nuværende tidspunkt udgør ældre mennesker cirka 15% af den danske befolkning, 

hvilket vil sige, at der i Danmark findes et sted mellem 750.000 og 800.000 mennesker over 

65 år. Et tal, som man i løbet af de næste fyrre år mener vil stige til cirka 20%, og dermed til 

godt en million danske ældre. Samme udvikling fra de nu cirka 15 til de i 2040 cirka 20% 

gælder også for resten af de europæiske lande. Den procentdel ældre udgør af befolkningen er 

mindst i udviklingslandene. Samtidig er det her, man gennem de seneste år også har set den 

forholdsmæssigt største vækst (www.geroinst.dk). Man må altså i fremtiden regne med, at 

ældre globalt set vil komme til at udgøre en større og større del af befolkningen. 

1.1.2. Aldersrelaterede forandringer 

Når et menneske aldres sker der nogle både fysiske og mentale forandringer. Allerede fra om-

kring 20-30 års alderen begynder muskelstyrken at aftage, således at den både hos mænd og 

kvinder sidst i 60 års alderen er faldet med mellem 20-40 %. (Spirdoso & Macrea, 1990). 

Sanseapparatets effektivitet mindskes generelt, og reaktionshastigheden forlænges markant. 

Dette skyldes blandt andet, at den perceptuelle hastighed allerede fra 25 års alderen er for 

nedadgående (Schaie, 1994), samt at en generel forringelse af syn og hørelse startende om-

kring 60-års alderen medfører, at det bliver sværere at opfatte detaljer og nuancer, samtidig 

med at filtrering af tilgængelig information, og dermed selektiv opmærksomhed, forringes 

(Stuart-Hamilton, 1994). Dog er det først fra omkring 70-års alderen, at disse forringelser 

resulterer i mere alvorlige problemer, hvor forholdsvist simple hjælpemidler, som briller eller 

høreapparat, i nogle tilfælde ikke længere kan normalisere syn og hørelse (Schaie, 1994; Stu-

art-Hamilton, 1994). Også kognitivt sker der visse forandringer. Blandt andet bliver ældre 

med tiden dårligere til at genkalde frit fra langtidshukommelsen, en metode man blandt andet 

bruger ved abstrakt problemløsning, mens evnen til genkendelse, det vil sige at huske via me-
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ningsfulde cues, stort set forbliver den samme (Smith, 1996). Ældre mennesker bliver altså 

dårligere til at løse abstrakte, for eksempel matematiske, problemer, mens der ved mere kon-

kret problemløsning, hvor information fra omgivelserne kan benyttes, ikke registreres nogen 

markant aldersforskel.  

De forringelser, der sker fra cirka 25-årsalderen til cirka 70-årsalderen, kan betragtes som 

værende af kvantitativ art, forstået sådan, at forstørrelse/formindskelse af synsfelt via brug af 

briller eller øgning af lydstyrke via høreapparat kan normalisere syn/hørelse. Fra cirka 70-

årsalderen kan de ændringer der sker, betragtes som værende overvejende af kvalitativ art. 

Markant lavere perceptuel hastighed, behov for større kontrast mellem forgrunds- og bag-

grundsfarver, problemer med selektiv opmærksomhed, blandt andet fordi baggrundsstøj bliver 

sværere at frafiltrere, større problemer med abstrakt problemløsning (som blandt andet er en 

stor del af traditionel IQ-testning), hurtigere udtrætning etc. er eksempler på dette. Disse æn-

dringer kan betragtes som kvalitative, fordi de ikke længere kan opvejes med kvantitative 

reguleringer i form af stærkere briller, eller højere volumen i høreapparatet. I stedet må der 

både fra den enkelte ældre selv, men også fra omgivelserne generelt tages eksplicit hensyn til 

dette. For eksempel må man ved psykologisk intervention i forhold til ældre, specielt fra cirka 

70år+, være  opmærksom på god belysning, reducering af baggrundsstøj, fokus på cue-baseret 

genkendelse frem for frit genkald fra hukommelsen, skarp kontrast mellem forgrund og bag-

grund ved testning, eventuelt kortere sessioner grundet hurtigere udtrætning etc.. Altså må 

man grundet den kvalitative forskel, der er hos ældre frem for yngre klienter, tage nogle spe-

cielle hensyn, for at behandlingen kan blive optimal.      

Dog skal det understreges, at der hos netop denne gruppe findes meget stor variabilitet både 

fysisk, kognitivt og personlighedsmæssigt. Denne forstørrede variabilitet gør sig gældende 

både på det interpsykiske og på det intrapsykiske plan (Fromholt et al., 1990; Holm-Pedersen, 

1983). Derfor skal man, når det gælder ældre mennesker, være specielt forsigtig med at gene-

ralisere, både fra én ældre til en anden på tværs af gruppen, samt indenfor den enkelte ældres 

funktionsniveau.  
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1.2. At være ”efterladt” 

Det at være efterladt skal i denne sammenhæng forstås som det at have mistet sin livsledsager
2, hvad enten der er tale om en ægtefælle eller samlever. Begrebet er dermed indsnævret fra 

den mere gængse forståelse, hvor det at være efterladt (bereaved) henviser til det at have mi-

stet en af sine nærmeste i bredere forstand, det være sig børn, partner, forældre eller nære 

venner. At miste sin livsledsager er noget der, på trods af, at mange af de der lever i faste par-

forhold – og dermed en stor del af befolkningen - kommer til at opleve det på nærmeste hold, 

og på trods af at de fleste gennemgår et såkaldt normalt sorgforløb, kan have alvorlige konse-

kvenser for den efterladtes psykiske og fysiske helbred. Langt de fleste efterladte oplever ef-

ter tabet en længere sorgperiode (op til to år), uden at dette betyder, at de er depressive eller 

traumatiserede (Lieberman, 1992). Sorg gør ondt og tager tid, men hvis tabet ikke er traumati-

serende, vil tabet gennem sorgforløbet langsomt blive en del af den pågældendes personlig-

hed, og til sidst vil det ikke gøre så ondt længere (Chemnitz, 1999, Worthman & Silver, 

1991). Dog er der en mindre andel, der oplever intens, kronisk sorg, som varer ved mere end 

to år. Hos denne gruppe findes der et markant større omfang af depression, skyldfølelse, vrede 

samt mere generelle psykiske og fysiske symptomer (Lehman et al., 1987; Lieberman, 1992). 

Et symptombillede, der umiddelbart ser ud til delvist at kunne opfylde kriterierne for PTSD 

(se afsnit 1.3.).  

1.2.1. Ældre efterladte 

Generelt set reagerer ældre efterladte på tabet med nogenlunde samme omfang af psykologi-

ske symptomer som yngre efterladte (Grimby, 1993). Dog er der nogle aspekter ved ældre i 

forhold til yngre efterladte, der kunne have betydning for de psykiske reaktioner i forhold til 

tabet. Blandt andet kan de mange år, den efterladte som regel har tilbragt i fællesskab med 

den afdøde, tænkes at have en effekt på den efterladtes psykiske helbred. Jo mere central et 

tab er i forhold til personens selvopfattelse, jo mere omsiggribende er tabet (Pearlin og Mul-

lan, 1992).  

                                                 

2 Begrebet livsledsager forstås her som dækkende over både mænd og kvinder. 
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For et menneske, der har levet et langt liv med udgangspunkt i samspillet med en anden per-

son, og den efterladtes selvopfattelse i form af identitet, adfærd og roller dermed har udviklet 

sig i dette samspil, vil tabet af denne signifikante anden også betyde, at den efterladte ved 

dette tab mister en del af sig selv (Knudsen, M., Rasmussen, B. & Rønne, M., 1988; Pearlin & 

Mullan, 1992). 

Nye roller og adfærdsmønstre må læres og identiteten skifte fra det at leve sit liv med en an-

den person i ”to-somhed”, til det at være enke eller enkemand i ”en-somhed”. Et skift der 

grundet den lange fælles livshistorie de fleste ældre par har, sandsynligvis er mere omvælten-

de for den ældre, end det er for den yngre efterladte. En anden personlighedsmæssig faktor 

som medvirker til en markant større risiko for ”traumatisk sorg”, der i symptombillede i høj 

grad overlapper PTSD, er en usikker eller ustabil selvopfattelse hos den efterladte på det tids-

punkt ægteskabet/forholdet blev indgået (Prigerson et al., 1997). Dette betyder, at den efter-

ladtes selvopfattelse i meget høj grad er grundlagt i og med forholdet til ægtefællen, og at 

tabet af eget selv derfor bliver meget mere omfattende, når denne ægtefælle falder bort (Pri-

gerson et al., 1997).  

At det at miste en livsledsager også kan medføre, at man mister en del af sig selv, kan under-

støttes af  Horowitz´s (1991) teori om personlige skemaer. Teorien er et forsøg på, at integrere 

psykodynamiske og kognitionspsykologiske tilgange i en forståelse af ”…hvordan mentale 

vidensstrukturer organiserer selvoplevelse og holdninger til/om interpersonelle forhold” (Ho-

rowitz, 1991, s 1. forfatterens oversættelse). Personligt skema defineres her som 

”..meningsbærende strukturer der integrerer viden om selv og andre. Disse mentale struktu-

rer fungerer bevidst og ubevidst med henblik på at organisere tanker, komplekse emotionelle 

tilstande, selv-vurdering (self-appraisal) og interpersonelle handlinger.” (Horowitz, 1991, s. 

1, forfatterens oversættelse). Et individ har et eller flere personlige skemaer over hvert af de 

forhold til andre mennesker det indgår i. Disse rolleforholdsskemaer kan for eksempel bestå 

af en integration af de roller, den viden og de følelser der til sammen kan inddeles under titler 

som ”min mor og jeg”, ”min ægtefælle og jeg” eller ”min bedste ven og jeg”. Personlige ske-

maer opbygges gradvist og udvikler sig langsomt over lang tid. Ændringer i disse skemaer, 

for eksempel efter tab af ægtefælle, sker derfor også gradvist og over lang tid (Horowitz, 

1991). Selvom ægtefællen rent fysisk forsvinder ud af den pågældendes liv fra det ene øjeblik 
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til det andet, tager de ændringer i ”min ægtefælle og jeg”-skemaet, som dette tab må medfø-

rer, altså lang tid om at manifestere sig.  

Sorgprocessen efter tab af en nærtstående, der sædvanligvis forløber uden bevidst planlæg-

ning, bestemmes til dels af henholdsvis de kulturelt bestemte skemaer om hvordan man sørger 

og de personlige skemaer, der relaterer til forholdet mellem selvet og den afdøde nærtstående. 

I forhold til undersøgelse af de skematiske elementer i et sorgforløb fremhæver Horowitz 

(1991) endnu to begreber. a) Vedvarende (personlige) skemaer, der er ”klynger” af generali-

seret viden, som den enkelte danner gennem sin livshistorie og bruger til at forstå sin verden 

ud fra, og b) Arbejdsmodeller, som er kombinationer af ekstern og intern information i form 

af en aktiv refleksion over interpersonelle situationer. Arbejdsmodellerne er midlertidige kon-

struktioner, der integrerer stimuli fra virkelige, nutidige situationer med blandt andet informa-

tion fra personlige og vedvarende skemaer. Hvis der er inkongruens mellem de vedvarende, 

personlige skemaer og den nutidige arbejdsmodels præmisser, opstår der  så at sige uro i det 

intrapsykiske system, hvilket ofte resulterer i symptomer som undgåelse og gentagelse (Ho-

rowitz, 1991). I løbet af sorgprocessen forsøger man at få de vedvarende, personlige skemaer 

(”min ægtefælle og jeg”-skemaet) til at passe med arbejdsmodellens præmisser (ægtefællen er 

bortgået, og kan ikke længere opfylde sin rolle), således at kongruensen genoprettes. Denne 

proces kaldes gennemarbejdning (working through), og er nødvendig for at en sorgproces er 

succesfuld (ibid.). En tankegang der gås yderligere i dybden med senere i specialet.   

Hvis skemaet ”min ægtefælle og jeg” er grundlaget for den efterladtes hele eksistens, vil tabet 

af ægtefællen sandsynligvis resultere i en så stor inkongruens mellem personlige skemaer og 

arbejdsmodel, at en gennemarbejdning af sorgforløbet ikke kan blive succesfuldt. Inkongru-

ensen mellem disse fortsætter, og de psykiske symptomer, gentagelse og undgåelse, kan blive 

kroniske, sådan som man også ser det hos mennesker med PTSD.  Dette mønster ses især hos 

personer, der forud for tabet havde enten problematiske selvbilleder eller problematiske rolle-

forholdsskemaer (Horowitz, Wilner, Marmar & Krupnick, 1980). 

Af andre livshistoriske aspekter, der kan have effekt på, hvordan et tab håndteres, kan blandt 

andet nævnes social og økonomisk status, livsstil, uddannelsesniveau etc.. Disse faktorer har i 

nogle tilfælde endda vist sig at være bedre prædiktorer end alder alene for hvordan den enkel-

te ældre reagerer på tab af ægtefælle (Munk, 1996; Pearlin & Mullan, 1992). Man skal altså i 
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sin kontakt med ældre efterladte være specielt opmærksom på, hvad der går forud for tabet - 

den enkelte persons livshistorie eller anamnese – og dermed også personlighedens betydning, 

for at kunne opnå en tilfredsstillende forståelse af vedkommendes situation. 

 En del af denne livshistorie består i andre sociale relationer end forholdet til ægtefællen. Det 

være sig anden nær familie i form af børn, børnebørn, søskende og egne forældre samt nære 

venner. Siden ældre mennesker jo i sagens natur tilhører den ældste del af befolkningen, vil 

langt de fleste have mistet deres egne forældre. Samtidig er det sandsynligt, at mange af deres 

søskende og nærmeste jævnaldrene venner også er faldet fra. Ældres sociale netværk er altså 

reduceret størrelsesmæssigt sammenlignet med yngre voksne. Oplevelsen af støtte fra det so-

ciale netværk har betydning for, hvordan mennesker reagerer på voldsomme begivenheder, så 

som en livsledsagers død, forstået sådan, at oplevelsen af et netværk som støttende korrelerer 

negativt med omfanget af psykiske problemer (se bla. Lin, Ensel, Simeone & Kuo, 1979; Por-

rit, 1979). Dette emne, oplevelsen af social støtte i forhold til traumatisering, behandles nær-

mere senere i specialet. 

Noget andet der kendetegner ældre efterladte, er den større risiko der er for at miste sin ægte-

fælle inden for den nærmeste fremtid, samt at det at blive ældre er en uundgåelig nærmen sig 

døden. Det er derfor muligt, at ældre mennesker på grund af denne forhøjede risiko for og 

forventning om tab bedre end yngre mennesker kan forberede sig på tabet og derfor være bed-

re rustet til at håndtere det. Dette understøttes af visse undersøgelser, der viser at ældre jo 

længere oppe i årene de er, reagerer på tab af ægtefælle med en mindre grad af symptomer 

(Grimby, 1993; Stuart-Hamilton, 1994), mens man i andre undersøgelser får mere uklare og 

endda direkte modsatte resultater. Blandt andet har man i en undersøgelse af meget gamle 

(85+) fundet, at mængden af tab (af ægtefælle, af fysisk helbred, af  styrke og mobilitet etc.) 

korrelerer positivt med omfanget af stressrelaterede symptomer (Pearlin & Mullan, 1992). I 

en dansk undersøgelse har man desuden fundet, at ældres tab af ægtefælle som følge af lang 

tids sygdom, overordnet set resulterer i lige så stort et omfang af symptomer som uventet tab. 

Dog med en overvægt af fysiske symptomer hos den efterladte ved lang tids sygdom og en 

overvægt af psykiske ved uventet tab (Rønne, Knudsen & Rasmussen, 1988). En overvægt af 

fysiske symptomer, der muligvis kunne forklares med det fysisk krævende arbejde det ofte er 

at pleje en terminalt syg person. Og et mindre omfang af psykiske reaktioner efter selve døds-

faldet, der muligvis kunne forklares med, den psykiske belastning det er, at se sin livsledsager 
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langsomt nærme sig døden, samt den lettelse der grundet den langtrukne belastning kan være, 

når døden endelig indtræder. En anden dansk undersøgelse beskriver, hvordan ægtefæller til 

terminalt syge ældre reagerer med samme omfang af psykiske og fysiske symptomer som 

dem, der oplever ægtefællens uventede død, startende allerede ved indtrædelse af ægtefællen 

sygdom (Bonde-Nielsen, 1993). Samtidig er omfanget af depressive symptomer hos ældre 

efterladte af terminalt syge ægtefæller på sit højeste cirka tre uger før til to uger efter tabet. Et 

niveau, der allerede seks uger efter tabet begynder at aftage, hvilket står i kontrast til de seks 

måneder det gennemsnitligt tager, før forhøjet depressionsniveau som følge af tab generelt 

begynder at aftage (Mendes de Leon, Kasl & Jacobs, 1994). Det kunne derfor tyde på, at en 

eventuel traumatisering allerede sker, når den terminale sygdom diagnosticeres, og at reaktio-

nen lige efter dødsfaldet, fordi man allerede én gang er blevet konfronteret med tabet, derfor 

ikke er så markant som ved uventet død. I disse to tilfælde ser den større forudsigelighed altså 

ikke ud til, umiddelbart at have en reducerende effekt i forhold til symptomniveau. 

Den større forudsigelighed for interpersonelle tab, er dog ikke det eneste, der kendetegner 

ældre frem for yngre efterladte. Også den større risiko for akkumulering af tab, må tages med 

i betragtningen af denne gruppe. Når et menneske aldres øges også risikoen for tab af  fysiske 

funktioner så som syn, hørelse og generel førlighed, tab af nærmeste omgangskreds, tab af 

bolig samt tab af økonomisk frihed (Stuart-Hamilton, 1994). Ældre mennesker har altså større 

risiko for at have oplevet en række af belastende og irreversible tab, end yngre mennesker har. 

Betyder det at have været udsat for mange belastende oplevelser så, at ens psykiske helbred 

forværres? Undersøgelser har vist, at der hos personer, som har været udsat for henholdsvis få 

og mange belastende oplevelser i deres livsløb, findes et forholdsvist højt niveau af psykiatri-

ske symptomer. En tendens der dog er mest udtalt hos de, der har oplevet et stort omfang af 

belastende oplevelser. I modsætning hertil, findes der hos personer, der gennem deres liv hav-

de været udsat for et moderat omfang af belastende oplevelser, et forholdsmæssigt lavere ni-

veau af psykiatriske symptomer (Lin et al., 1979). Det psykiske helbred (omfanget af psykia-

triske symptomer), er altså dårligere hos de personer, som har oplevet et stort omfang af bela-

stende situationer. Lidt overraskende findes denne tendens, om end i mildere grad, også hos 

de, der har været udsat for meget få belastende oplevelser. Det er altså sandsynligt, at der hos 

ældre, som har været udsat for enten et stort eller et meget lille omfang af belastende oplevel-

ser forud for tabet af ægtefællen, er en større risiko for, at reaktionen på tabet af ægtefællen 
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kan resultere i et større omfang af psykiatriske symptomer, og dermed et dårligere psykisk 

helbred, end hos moderat belastede ældre. Når man forsøger at identificere de ældre, som 

grundet deres dårligere psykiske helbred har behov for ekstra hjælp efter tabet af ægtefællen, 

er det derfor yderst vigtigt, at tage anamnesen med i betragtningen. I denne sammenhæng bør 

man være opmærksom på, at både de, der har levet et liv med mange belastninger samt de, der 

har levet et stille liv med få konfrontationer med voldsomme begivenheder og tab, falder in-

den for risikogruppen. Hvad dette skyldes, kan der være flere forklaringer på. En mulighed 

kunne være, at de der ikke tidligere har oplevet voldsomme ting, heller ikke har lært at mestre 

sådanne oplevelser. Coping/mestringsbegrebet er her forstået som ”et aktivt forsøg på at gøre 

det, der er blevet valgt som den bedst mulige måde at minimere en trussel på” ( Lazarus & 

Folkman 1984. Iflg. Carver & Scheier, 1992, s 435, forfatterens oversættelse).  Ældre, der har 

levet et sådan meget beskyttet liv, står derfor uden mestringsstrategier ved hånden, når en 

sådan begivenhed som tab af ægtefælle indtræffer. I modsætning hertil har de, som har ople-

vet en moderat grad af belastning, med større sandsynlighed lært at håndtere sådanne oplevel-

ser, og de har derfor mestringsstrategier de kan anvende i en situation som denne. Selvom 

ældre mennesker med deres mange års væren i verden, og det større omfang af tab man ofte 

udsættes for i alderdommen, med stor sandsynlighed har oplevet flere belastende situationer 

end yngre voksne, kan resultaterne fra ovennævnte undersøgelse dog ikke overføres direkte 

på denne gruppe. Mængden af belastende oplevelser må ses i forhold til individets levetid, 

forstået sådan at et kvantitativt omfang af belastende oplevelser, der kan betragtes som stort 

for en 20-årig, eventuelt kun vil kunne betragtes som moderat for en 70-årig.  

Ældre efterladte adskiller sig altså overordnet set fra yngre på visse områder. Blandt andet har 

de, grundet den lange fælles livshistorie, større risiko for at opleve, at de mister en del af dem 

selv, når ægtefællen dør. Samtidig må den efterladte overtage en del af de roller, som ægte-

fællen tidligere varetog, og han/hun er altså tvunget til at tilegne sig helt nye roller. Hertil 

kommer, at ældre mennesker ofte har mindre omfangsrige sociale netværk end yngre voksne, 

og at de derfor har færre personer at støtte sig til, når en belastende oplevelse indtræder. Til 

sidst er der i de ældre år, med det svagere helbred og den nærmen sig døden det at blive ældre 

medfører, en større risiko for akkumulering af tabsoplevelser. Alt i alt er dette faktorer der 

kan være medvirkende til at nogle ældre kan betragtes som værende i en risikogruppe i for-

hold til traumatisering. Dog er det væsentligt i denne sammenhæng at understrege den for-
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holdsmæssigt større variabilitet, der findes i denne befolkningsgruppe, og at man derfor skal 

være forsigtig med at generalisere på tværs af denne gruppe.    

1.3. Posttraumatisk Stressforstyrrelse 

Posttraumatisk Stressforstyrrelse (disorder) (herefter PTSD) er en forholdsvis ny diagnose, 

der var inkluderet for første gang i det amerikanske diagnosesystem DSM III fra 1980. Heref-

ter er diagnosen revideret to gange, senest i DSM-IV (1994, APA). Hyppigheden af lidelsen 

er på 7.8% hos voksne amerikanere i livsløbsperspektiv diagnosticeret ud fra kriterierne fra 

DSM-III-R (Kessler, Sonnega, Bromet; Huges & Nelson, 1995). De diagnostiske kriterier for 

PTSD  i DSM IV (1994, APA) er som følger:  

For at få diagnosen PTSD skal man have haft en personlig oplevelse af at have været udsat for 

en traumatisk situation, hvor følgende af to betingelser var til stede : 1) Man oplevede, var 

vidne til eller blev konfronteret med en eller flere situationer, der involverede faktisk 

død/voldsom tilskadekomst eller trussel derom, eller en trussel mod den fysiske integritet af 

selv eller andre. 2) Man skal have reageret på dette med frygt, hjælpeløshed eller skræk (DSM 

IV, 1994). Desuden må man opleve symptomer inden for følgende tre symptomgrupper: 

Én eller flere af efterfølgende symptomer på ufrivillig genoplevelse af traumet: Påtrængende, 

spontan og vedvarende genoplevelse af den traumatiske oplevelse via tanker, forestillingsbil-

leder eller perception knyttet til oplevelsen; gentagne mareridt om oplevelsen; fornemmelse af 

spontan, ufrivillig genoplevelse af oplevelsen for eksempel via flash backs; intens psykolo-

gisk lidelse ved møde med traumerelaterede cues og/eller reaktivering af traumeoplevelsen 

ved oplevelse af disse cues.   

Tre eller flere af følgende symptomer på vedvarende undgåelse af alt, der relaterer til den 

traumatiske oplevelse: Forsøg på at undgå tanker, følelser eller samtaler, der angår traumet; 

forsøg på at undgå aktiviteter, steder eller personer, som øger risiko for genkaldelse af trau-

met; manglende evne til at genkalde sig centrale aspekter af traumet; markant formindsket 

interesse eller deltagelse i signifikante aktiviteter; mindsket grad af affektiv adfærd og/eller 

oplevelse af begrænsede fremtidsmuligheder. 
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 To eller flere vedvarende symptomer af forøget fysisk arousal: Problemer med at falde i søvn 

eller forblive sovende; irritabilitet eller pludselige vredesudbrud; koncentrationsbesvær; over-

dreven vagtsomhed og/eller overdreven startle reponse/forskrækkelsesadfærd.   

Desuden skal disse symptomer vare ved i en måned eller mere og medføre klinisk signifikant 

nedgang i sociale, arbejdsmæssige eller andre centrale funktionsområder. Lidelsen betegnes 

som akut hvis den varer mindre end tre måneder og kronisk hvis den varer tre måneder eller 

mere. Desuden betegnes lidelsen som havende forsinket effekt (delayed onset), hvis sympto-

merne først slår igennem seks måneder eller mere efter traumet oprindeligt stod på (DSM IV, 

1994). 

1.3.1. PTSD i alderdommen 

Ældre mennesker lider generelt af  PTSD i samme omfang som yngre voksne (Weintraub & 

Ruskin, 1999; Averill & Beck, 2000). Også symptombilledet er nogenlunde det samme hos 

ældre som hos yngre med PTSD (Black, Newman, Harris-Hendriks & Mezey, 1997). Dog 

findes der hos de ældre en overvægt af forøget fysisk arousal (Black et al., 1997). Specielt 

søvnforstyrrelser ses hyppigt hos traumatiserede ældre (Averill & Beck, 2000) og betegnes 

desuden som et af de mest centrale problemer hos ældre traumatiserede (Black et al., 1997). 

Dog skal det i denne sammenhæng understreges, at hyppigheden af søvnforstyrrelse blandt 

ældre generelt, og især hos ældre kvinder, som udgør en større del af de ældre end mændene, 

stiger med alderen (Stuart-Hamilton, 1994). Altså medfører høj alder i sig selv en større risiko 

for søvnforstyrrelser, og man kan altså forvente, at der hos ældre mennesker, traumatiserede 

eller ej, vil være et større omfang af netop dette fænomen.  

Som tidligere nævnt er PTSD hos ældre mennesker et område, som er undersøgt i begrænset 

omfang. Dog findes der nogen litteratur om hyppigheden af PTSD her. Overordnet falder lit-

teraturen inden for to hovedgrupper. Én der fokuserer på kronisk eller reaktiveret traumatise-

ring, og én der fokuserer på akut traumatisering. Hovedvægten i den kronisk/reaktiverede 

gruppe ligger på undersøgelser af  krigsveteraner og overlevende fra koncentrationslejre. Her 

er reaktionen på en traumatisk oplevelse der fandt sted langt tilbage i tiden enten kronisk, 

eller reaktionsmønsteret fra en tidligere traumatisk oplevelse reaktiveres af en traumatisk op-

levelse i nuet. Hyppigheden af PTSD er meget høj hos ældre krigsveteraner og Holocaustofre. 

For eksempel har man i en undersøgelse af ældre, ikke tidligere behandlede overlevende fra 2. 
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verdenskrig fundet, at 46% af disse stadig opfyldte PTSD diagnosen fra DSM III-R. De hyp-

pigste og mest vedvarende symptomer var søvnforstyrrelser (forøget fysisk arousal), mareridt 

(genoplevelse) og sorg og pine ved påmindelser om krigen (genoplevelse) (Black et al., 

1997). En anden undersøgelse af  ældre tidligere modstandsfolk fra 2. Verdenskrig viste, at 

helt op til 56% selv 50 år efter krigen stadig led af PTSD og at kun 4% var helt symptomfri 

(ibid.). Altså meget høje tal sammenlignet med  livsløbshyppigheden på 8% hos voksne ame-

rikanere generelt. 

Det ser altså ud til at oplevelse af ekstremt traumatiske begivenheder, så som krigsoplevelser, 

resulterer i kronisk PTSD i meget stort omfang. En lidelse der, hvis den ikke behandles, ofte 

vil vare livet ud. 

Man vil dog hos nogle traumatiserede over tid se en reduktion af symptomer, også uden psy-

kologisk eller medicinsk behandling. Tiden kan altså i visse tilfælde være med til at læge 

traumatiseringens sår. Dog kan en ny traumatisk oplevelse eller krise, så at sige få såret til at 

springe op igen og reaktivere traumereaktionen (Black et al., 1997). At en voldsom oplevelse 

i nuet kan reaktivere en gammel traumereaktion kan eventuelt skyldes, at den hjælpeløshed, 

magtesløshed og frygt man føler på grund af den nutidige belastning, minder meget om de 

følelser det gamle traume dengang udløste. Den nutidige situation kommer derved til at re-

præsentere den fortidige traumatisering, som derfor igen aktiveres (Danieli, 1980). Det ser 

altså ud til at et menneske, når det kommer i den samme emotionelle og fysiske tilstand, som 

det var i under en tidligere traumatisering, i nogle tilfælde kan blive overvældet af  de samme 

tanker og følelser, som det reagerede med ved den tidligere traumatisering. Dette kan sam-

menlignes med, hvordan Levine (1998) beskriver at man, når man i nuet kommer i den sam-

me fysiske tilstand, som man var i under en traumatisering i fortiden, kan komme til at ”gen-

oplive” oplevelserne fra traumet. 

Når et menneske aldres medfører dette som nævnt en forhøjet risiko for tab af for eksempel 

egne fysiske og psykiske funktioner, tab af partner, rolletab etc.. Disse former for tab kan i 

nogle tilfælde medførere en følelse af  angst og hjælpeløshed, som kan reaktivere en gammel 

traumereaktion. Traumatiske oplevelser kan altså resultere i en øget sårbarhed for traumatise-

ring som følge af voldsomme oplevelser senere i livet (Black et al., 1997; Lin et al., 1979). 

Selvom det at have levet længe i sig selv indebærer en risiko for at have oplevet flere trauma-
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tiske begivenheder, og at de dermed så at sige kan have akkumuleret stress, ser ældre menne-

sker generelt ikke ud til at lide af PTSD i større omfang end yngre voksne (se senere). Dette 

er specielt tydeligt i undersøgelser af akut traumatisering, som er den anden hovedtype af  

traumatisering hos ældre.  

Undersøgelser af akut traumatisering af ældre mennesker har som regel fokuseret på ældres 

reaktioner på naturkatastrofer så som naturlige oversvømmelser og jordskælv samt over-

svømmelser grundet dæmningskollaps (Ruskin & Talbott, 1996; Aarts & Op den Velde, 1996; 

Weitraub & Ruskin, 1999; Averill & Beck, 2000). Disse undersøgelser viser, at ældre reage-

rer på akutte traumer med nogenlunde samme omfang og symptommønster som yngre voks-

ne. Dog med en overvægt af  fysiske symptomer så som søvnforstyrrelser.  
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Man kan på dette grundlag opdele den posttraumatiske stressreaktion hos ældre i to typer. 

1) Kronisk/Reaktiveret 

Her ser man en posttraumatisk reaktion, der har rod i én eller flere traumatiske oplevelser fra 

fortiden. Denne type  kan opdeles i yderligere to typer. a) Kronisk PTSD: De symptomer, der 

kendetegner PTSD, opstod i fortiden som en reaktion på en eller flere traumatiske begivenhe-

der. Symptomerne har eksisteret siden traumet, og de har muligvis, grundet de mange år ved-

kommende har måttet leve med disse symptomer, haft indflydelse på den personlighedsmæs-

sige udvikling. b)  Reaktiveret PTSD: Også her er personen blevet traumatiseret efter i forti-

den at have oplevet én eller flere traumatiske begivenheder. Med tiden er symptomerne dog 

gået i sig selv. Ved oplevelse af en ny voldsom begivenhed, eventuelt i form af aldersrelatere-

de tab af  roller, egen fysiske integritet eller ægtefælle, reaktiveres den gamle traumereaktion, 

og vedkommende kommer igen til at lide af PTSD. 

2) Akut 

Her opstår PTSD som en reaktion på én eller flere traumatiske begivenheder oplevet i nuti-

den. Det være sig for eksempel overfald, naturkatastrofer, ulykker etc.. I denne sammenhæng 

betragtes mere almindelige begivenheder, så som tab af egen fysiske integritet eller tab af 

ægtefælle, også som mulige traumatiske oplevelser. Om en begivenhed er traumatisk be-

stemmes udfra hvordan den enkelte oplever denne. Det er altså den intrapsykiske reaktion 

frem for selve begivenhedens eksterne karakter, der bestemmer om begivenheden er traumati-

serende eller ikke. Hermed kan et tab af ægtefælle, der resulterer i langvarig inkongruens mel-

lem vedvarende, personlige skemaer og arbejdsmodeller/de objektive betingelser (Horowitz, 

1991), og som derfor giver PTSD-symptomer som vedvarende gentagelse og undgåelse, be-

tragtes som hørende under denne definition af akut traumatisering. 

Det er den reaktiverede (1b.) samt den  akutte form for PTSD hos ældre efterladte, som er 

fokus i denne opgave. 

1.3.2. Hvornår er en oplevelse traumatisk? 

I den litteratur, der har været tilgængelig om traumatisering af ældre mennesker, er der en 

gennemgående opfattelse af hvilke akutte stressfulde oplevelser, der opfattes som traumati-
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ske, og  hvilke der ikke opfattes som traumatiske. Ekstremt belastende oplevelser af for ek-

sempel oversvømmelser og jordskælv betegnes som værende mulige udløsere af PTSD hos 

ældre (Ruskin & Talbott, 1996; Black et al., 1997; Averill & Bech, 2000), mens mere forud-

sigelige stressorer, så som tab af fysisk integritet og tab af ægtefælle, ikke betragtes som 

traumatiske. I en undersøgelse beskrives tab af ægtefælle og pådragelse af fysisk handicap for 

eksempel  som ”ikke traumatiske aldersrelaterede stressorer” (Averill & Bech, 2000, s. 149, 

forfatterens oversættelse). Et andet sted beskrives det at ”almindelige negative livsoplevelser 

udløser ikke PTSD” (Ruskin & Talbott, 1996, s.138, forfatterens oversættelse). Tab af ægte-

fælle og tab af  egen fysiske integritet hører under disse almindelige negative livsoplevelser 

(Ruskin & Talbott, 1996).  Faktisk går man så langt som til at påstå, at ægtefælles død og til-

dragelse af fysisk handikap i alderdommen ”selvom disse livsoplevelser klart nok er stress-

fulde, ikke nærmer sig traumatiske stressorer” (Averill & Bech, 2000, s. 150, forfatterens 

oversættelse). Dette stemmer godt nok overens med tidligere definitioner af traumatiserende 

oplevelser. I DSM IV (1994, APA) blev den personlige oplevelse af at have været i en livstru-

ende situation, sammen med følelser af hjælpeløshed og rædsel, accepteret som udløsende 

faktorer i forhold til PTSD (Elklit, 2000). Hvis man vælger at opfatte den personlige oplevel-

se af at have været truet på livet, som også gældende for det eksistentielle selv3, kan en ople-

velse af at det eksistentielle selv er truet altså også medføre en traumatisering. 

Spørgsmålet er så, om ikke tab af ægtefælle i nogle tilfælde resulterer i en trussel mod det 

eksistentielle selv. En efterladt, der oplever tabet af  sin ægtefælle som også at miste sig selv 

(jf. Knudsen et al., 1988; Horowitz, 1991), vil føle, at dette selv ikke længere kan eksistere. 

Ægtefællens død kommer derved til at repræsentere en om ikke fysisk så dog reelt oplevet 

trussel mod  det eksistentielle selv. Hvis en sådan oplevelse ledsages af følelser af hjælpeløs-

hed og skræk, og hvis personen opfylder de resterende kriterier for PTSD, mener jeg hermed 

at kunne argumentere for, at tab af ægtefælle, der ellers defineres som en ikke-traumatisk men 

dog stressende livsoplevelse, afhængig af den enkeltes oplevelse af tabet, alligevel kan være 

traumatiserende. Det er altså den personlige oplevelse, der er det centrale i denne sammen-

hæng. En begivenhed som tab af livsledsager i alderdommen, der i nogle tilfælde opleves som 

                                                 

3 Det eksistentielle selv er her forstået som en persons psykologiske frem for fysiske integritet. 
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en trussel mod det eksistentielle men ikke det fysiske selv, kan altså efter min overbevisning 

godt føre til et syndrom, der opfylder alle kriterierne for PTSD som det beskrives i DSM IV 

(1994, APA). 

1.4. Er ældre en risikogruppe i forhold til PTSD? 

Som tidligere nævnt er der i alderdommen en forhøjet risiko for at opleve tab af forskellige 

typer. Det drejer sig blandt andet om tab af  roller og status, tab af økonomisk velstand, tab af 

egen fysiske integritet eller tab af ægtefælle (Stuart-Hamilton, 1994). Man kan forestille sig, 

at tab som disse i nogle tilfælde kan øge risikoen for udvikling af psykiske problemer så som 

depression, PTSD etc.. Dog er der ikke entydige tegn på, at der i ældrebefolkningen er et for-

højet omfang af psykiske lidelser i sammenligning med yngre voksne. Hvilke forklaringer der 

kunne være her på diskuteres i efterfølgende afsnit. 

 Selvom ældre mennesker som oftest oplever flere tab end yngre voksne, så er den generelle 

holdning i litteraturen, at der i denne gruppe findes et mindre omfang af diagnosticerede psy-

kiske lidelser, som for eksempel svær depression, skizofreni, angstforstyrrelser (anxiety di-

sorders) og misbrugsproblematikker (Stuart-Hamilton, 1994; Hersen & Van Hasselt, 1998). 

Danske epidemiologiske undersøgelser har i modsætning hertil vist, at der hos ældre, sam-

menlignet med yngre,, findes omtrent samme omfang af svær depression. Desuden stiger om-

fanget af lettere depressioner kraftigt med alderen, således at der hos ældre findes et omfang 

af lettere depressioner på omkring 20%. Under en tiendedel af både de let og svært depressive 

ældre skønnes at være i behandling! (Gulmann, 1995). Dog er der generel enighed om, at der i 

takt med stigende alder findes et markant tiltag i omfanget af diverse demensproblematikker, 

hvilket resulterer i et markant højere omfang af demens hos ældre sammenlignet med yngre 

voksne (Stuart-Hamilton, 1994; Hersen & Van Hasselt, 1998).  

Begrebet nervøse lidelser (anxiety disorders) dækker over mere specifikke lidelser så som 

fobier, panikangst og obsessiv-kompulsive tilstande. PTSD hører ligeledes med til denne 

gruppe af nervøse tilstande, men omfanget af PTSD hos ældre mennesker er heller ikke her 

undersøgt selvstændigt. Selvom angstlidelser er nogle af de mest almindelige psykiske lidel-

ser hos ældre mennesker, er der dog stadig et mindre omfang af disse lidelser her end der er 

hos yngre voksne (Hersen & Van Hasselt, 1998).  
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Depression er, næst efter demens, den psykiske lidelse som er bedst undersøgt i i hvert fald 

den amerikanske ældrebefolkning, og også her findes et mindre omfang af lidelsen hos ældre 

mennesker (Hersen & Van Hasselt, 1998). Dog findes der hos ældre, sammenlignet med yng-

re, et større omfang af både enkeltstående depressive og nervøse symptomer, som ikke kvali-

ficerer til hverken depressions- eller fobi/panikangst/obssesiv-kompulsiv diagnose (Kals-

Godly et al, 1998; Scogin, 1998). 

På trods af en større eksponering for diverse tab ser ældre mennesker ikke umiddelbart ud til 

at udgøre en risikogruppe i forhold til voldsomme psykiske reaktioner på disse tab i form af 

psykisk sygdom. Visse ting indikerer dog, at en så enkel forklaring ganske simpelt ikke er 

tilstrækkelig. Det større omfang af enkeltstående symptomer tyder på, at det generelle psyki-

ske helbred hos de ældre måske ikke er så godt, som det umiddelbart kunne tyde på. Samtidig 

kan man undre sig over, hvorfor cirka tre gange så mange ældre som yngre voksne danskere 

får ordineret antidepressiv medicin (Johansen, 2000), specielt med tanken om de forholds-

mæssigt færre depressionsdiagnoser der findes i ældrebefolkningen i baghovedet. Der er flere 

mulige forklaringer på disse modstridende informationer. Én af de mere enkle kunne være, at 

de mennesker, der lider af alvorlige psykiske problemer, simpelthen dør før de når at blive 

gamle, og at der derfor er forholdsmæssigt færre sindslidende tilbage i ældrebefolkningen. En 

anden forklaring kunne være, at flere ældre end det umiddelbart antages har alvorlige psyki-

ske problemer så som depression, sådan som det beskrives af Gulmann (1995), men at disse 

bare ikke diagnosticeres i lige så stort omfang, som i den yngre befolkning. Dette kunne resul-

tere i, at de praktiserende lægers diagnosticering eller viderehenvisning af denne gruppe sim-

pelthen ikke er effektiv nok.  

Ældre mennesker har en tendens til at somatisere, hvilket betyder at man er bevidst om de 

fysiske elementer i et reaktionsmønster så som hovedpine, manglende energi, søvnproblemer 

og vægttab, men ikke om de psykiske elementer (Dorfman, Lubben, Mayer-Oakes, Atchison, 

Schweitzer, De Jong, & Matthias, 1995; Gulmann, 1995; Zarit & Knight, 1996). Samtidig har 

ældre i kraft af deres alder rent faktisk flere fysiske problemer end yngre voksne (Høstmark-

Nielsen et al., 1998). Det betyder, at en ældre person der ikke trives på det psykiske plan, ofte 

vil henvende sig til sin læge med klager over de fysiske symptomer, som eventuelle psykiske 

problemer medfører. Herved risikerer man, at den praktiserende læge kun hæfter sig ved de 

fysiske sider af for eksempel en depression (Dorfman et al., 1995) og i stedet tilskriver symp-
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tomerne patientens alder alene. Dette er dog i modstrid med de tre gange så mange antide-

pressive medikamenter der udskrives til ældre sammenlignet med yngre voksne (Johansen, 

2000). En mulig forklaring her på kunne være, at nogle af de praktiserende læger observerer 

en mulig depression og ordinerer medicinsk behandling her til, uden, af grunde som for ek-

sempel (misforstået) hensyntagen til nogle ældres negative holdning til psykisk syge, officielt 

at give depressionsdiagnosen. En anden grund kunne være det betragtelige overlap, der er 

mellem symptomer på henholdsvis depression og demens (Gulmann, 1995). Det er muligt, at 

praktiserende læger, som er i tvivl om, hvilken af disse diagnoser det drejer sig om i en given 

sag, i nogle tilfælde vælger at forsøge med antidepressiv medicin. Hvis medicinen virker, har 

problemet sandsynligvis en mere psykologisk forklaring – depression, og hvis det ikke virker, 

ja så er det muligvis en demensproblematik, det drejer sig om. Hvis der stadig er tvivl, for 

eksempel kan demens og depression eksistere side om side (Gulmann, 1995), kan patienten 

henvises til en gerontopsykiatrisk afdeling til videre udredning. 

Når en ældre person bliver henvist til en gerontopsykiatrisk afdeling, så er det første, som 

personalet gør, at søge så megen information som muligt om patienten fra eventuel journal, 

egen læge, eventuel pleje/hjemmeplejepersonale og patienten selv. Dette sker først og frem-

mest for at afsløre om den psykiatriske tilstand skyldes rent somatiske årsager. Man modtager 

den enkelte patient med interesse, varme og respekt og man søger i samtale med vedkom-

mende at udtrykke dette. Der foretages en grundig somatisk, psykiatrisk og eventuelt neuro-

logisk og/eller psykologisk undersøgelse. De mest almindelige årsager til ældres psykiatriske 

indlæggelse, og dermed de ting man koncentrerer undersøgelsen omkring, er demens, delir 

(konfusion) og depression, der alle har en del symptomer tilfælles, og alle kan eksistere sam-

tidig. Undersøgelsen kommer derfor ofte til at bestå i en udredning af, hvilken af disse lidel-

ser, der er den centrale, og hvilken behandling, der er mest hensigtsmæssig (Gulmann, 1995). 

Selvom man på de gerontopsykiatriske afdelinger går grundigt til værks ved at sætte sig ind i 

den enkelte patients forhistorie, nutidige omstændigheder og fremtidige muligheder, og med 

afsæt heri søger at finde en forklaring på og en behandling for de problemer den enkelte pati-

ent fremtræder med, er det muligt at en så struktureret tilgang også har et svaghedspunkt. 

Selvom sorg og traumatisering hos ældre anerkendes at eksistere, ses det at blive voldsomt 

påvirket psykisk som følge af for eksempel et tab, ikke som en mulig psykisk lidelse i sig 

selv. I stedet ses et eventuelt traumatisk kriseforløb (begrebet krise og selve kriseforløbet be-
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skrives med Cullbergs (1976) gamle og lidt forsimplede kriseforståelse som udgangspunkt4), 

hvor den ældre beskrives som hængende fast i ”reaktionsfasen”, som en psykisk belastning, 

der kan virke som en udløser af en depression (Gulmann, 1995). Altså er den mulighed, at 

nogle ældre kan være traumatiserede af en tabsoplevelse i en sådan grad, at de kommer til at 

lide af PTSD og ikke depression, slet ikke en overvejelse, der er gjort i denne sammenhæng. 

Herved opstår endnu en risiko for fejldiagnosticering - og dermed fejlbehandling - af en even-

tuelt traumatiseret ældre. 

Om ældre, trods de mange tab, rent faktisk udgør en risikogruppe i forhold til traumatisering, 

er svært at sige med sikkerhed. Der er i litteraturen modstridende holdninger til, om der hos 

ældre findes et forhøjet niveau af psykiske problemer eller ej. Her til kommer spørgsmålet 

om, hvorvidt omfanget af psykiske problemer overhovedet kan sige noget om risikoniveauet. 

Dog viser ovenstående diskussion, at der er en del uklarheder og ubesvarede spørgsmål på 

området. En nærmere undersøgelse af de ældre, og hvordan de aldersrelaterede tab påvirker 

dem, er på dette grundlag relevant i denne sammenhæng (se kapitel 2.).  

1.5. ”Den glade enke” 

I det efterfølgende gives en kort beskrivelse af de ældre, der efter deres ægtefælle dør, tilsyne-

ladende blomstrer op og får et bedre og rigere liv, end da deres ægtefælle stadig levede. Den 

ekstremt begrænsede litteratur, der har været at finde i relation til dette fænomen, gør,  at ef-

terfølgende hovedsagligt vil bygge på case-beskrivelser. 

Det at miste sin livsledsager gennem mange år, vil af de fleste opleves som et meget stort og 

sorgfuldt tab. For nogle muligvis et så stort tab, at vedkommende føler han/hun også har mi-

stet sig selv. Dette kan medføre traumatisering, depression eller i værste fald – selvmord. Dog 

er dette ikke noget, der gælder for alle. Ældre mennesker er mere forskellige både fysisk og 

psykologisk end yngre (Gulmann, 1995; Fromholt et  al., 1990), og dette viser sig også i tabs-

reaktionen. Under et praktikophold på Center for Gerontopsykologi, Århus, lærte jeg, at hvor 

 

4 Cullbergs kriseforståelse med fire faser, 1. Chokfasen og 2. Reaktionsfasen, der tilsammen udgør den 

akutte fase i krisen på 4-6 uger, 3.Bearbejdningsfasen og 4. Nyorienteringsfasen, der alle skal gennem-

leves i beskrevne rækkefølge, for at krisen kan gennemarbejdes succesfuldt (Cullberg, 1976)    



 

 24

nogle ældre efterladte visner bort, så blomstrer andre efter en vis omstillingsperiode op. Dette 

fænomen, som i denne sammenhæng lidt overmodigt benævnes ”den glade enke”, kunne have 

i hvert fald to mulige forklaringer.  

A) Når den ene halvdel af et ægtepar falder bort efter et helt liv i fællesskab, vil de bånd der 

var mellem de to påvirkes. Som nævnt tidligere kan man, hvis man oplever det at miste sin 

ægtefælle som at miste sig selv, have svært ved at lade disse bånd opløses. For de fleste vil 

tabet medføre et normalt sorgforløb, og båndene til den afdøde vil i løbet af denne proces 

ændres eller opløses, så livet kan leves videre. For de sandsynligvis få, som har haft et vir-

keligt dårligt forhold til deres ægtefælle, er det muligt, at disse bånd har føltes begrænsen-

de og snærende for vedkommendes personlige udvikling. I modsætning til de ældre, der 

udvikler deres eget selv i og med den anden, og som derfor føler de mister sig selv ved ta-

bet af ægtefællen, er det muligt, at mennesker, der har et dårligt forhold til partneren, slet 

ikke føler, at deres eget selv har plads til at udvikle sig i den tid forholdet består. Båndene 

til ægtefællen kommer derved til at virke begrænsende og snærende, og ægtefællens bort-

gang kan derved ses som en løsrivelse fra disse snærende bånd. Den efterladtes nye status 

som enke/enkemand, kan derfor opleves som værende fuld af muligheder frem for be-

grænsninger. Dog er det muligt, at følelsen af lettelse også vil medføre en følelse af skyld 

og/eller skam over at være glad for den nyvundne frihed.  

B) En anden forklaring kunne være, at lang tids sygdom og pleje af ægtefællen gør, at dennes 

død betyder en reel lettelse af arbejdsbyrden både på det fysiske og på det følelsesmæssige 

plan. Specielt hvis en højt elsket og agtet ægtefælle længe har lidt, kan døden synes nådig. 

Det er derfor i denne situation muligt, at den efterladte føler lettelse frem for sorg når dø-

den træder ind. Følelser af skyld og skam kan muligvis også eksistere her.  

Igen er det hvordan tabet opleves, der er bestemmende for, hvordan reaktionen bliver. Dette er 

blot mulige forklaringer. Selv om der findes et bredt udsnit af litteratur om tab af ægtefælle i 

alderdommen, er det at et sådan tab kan opleves som noget meget positivt, noget der ikke be-

røres eksplicit. Dog vil enhver praktiker inden for feltet kende til flere af sådanne tilfælde. 

Følgende to cases kan vær med til at underbygge denne påstand: 

Margrethe er en 91-årig kvinde, der har været alene de sidste tre år. Hendes ægte-
skab var ikke tilfredsstillende, da hun altid har måttet bøje sig for mandens luner. 
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Manden var syg de sidste 12 år af sit liv, og kom efter de første 1½ år på pleje-
hjem mod sin vilje. At manden kommer på plejehjem, føler Margrethe som en stor 
lettelse, men plages af skyldfølelse, hvilket får hende til pligtskyldigt at besøge 
ægtefællen hver dag. Da han endelig dør opleves det som en befrielse for Margre-
the. Hun føler ingen stor sorg eller savn og har heller ikke dårlig samvittighed, 
hverken nu eller lige efter dødsfaldet. Faktisk siger hun ”..-altså de sidste år af 
mit liv, det er de bedste jeg har oplevet endnu. Johannes ku’ godt være vanskelig 
til tider. Han havde hans egen mening, men det var ikke altid lige nemt, så…” 
(Munk, 1995, s. 290).     

Ellen er en 80-årig kvinde, der har været alene de sidste 5 år. Forholdet til ægte-
fællen var godt nok, men Ellen oplevede det lange demensforløb som en stor be-
lastning. Hun føler både skyld og skam da ægtefællen flytter på plejehjem. Selv 
da ægtefællen bliver meget glad for sit nye hjem, fortager skyld/skamfølelsen sig 
ikke, og Ellen føler sig stadig meget belastet af sine forpligtelser over for sin 
mand. Da ægtefællen endelig dør tænker hun ”endelig fri!” (Munk, 1995, s. 297). 
Dette udløser endnu en bølge af skyld/skamfølelse. Dog siger hun kort efter døds-
faldet ”For første gang i mit liv for mig selv, jeg kunne gøre, hvad jeg ville. Jeg 
havde det godt økonomisk, jeg havde det godt med mine børn. --- Altså jeg skulle 
ikke spørge nogen om noget. Og jeg havde råd til at rejse ud, hvis jeg ville. Og jeg 
kunne tage ned og besøge min bror, og jeg kunne faktisk gøre hvad der passede 
mig. …---nu er det mig, der bestemmer, ikke.”  5 år efter tabet siger hun ”Hvis jeg 
må have det sådan, som jeg har det nu, så vil jeg godt blive hundrede år”(Munk, 
1995, s 299-300). 

I den første case beskrives en enke, Margrethe, som på mange måder er mere glad og tilfreds 

med livet nu, end hun var, da manden levede. Begge de to forklaringsmuligheder beskrevet 

ovenfor kan bruges her. Ægteskabet blev oplevet som en begrænsning for Margrethes egen 

livsudfoldelse, og ægtefællen som svær at omgås. Ægtefællens død opleves som en lettelse, 

og enkeårene opleves som de bedste i Margrethes liv indtil videre. Ægtefællen var også syg i 

en lang årrække, og den lettelse det var, da han mod sin vilje kom på plejehjem, førte også 

dårlig samvittighed med sig. Dog har det alt i alt været meget positivt for Margrethe at blive 

alene. 

Også for Ellen var det en lettelse at blive alene, mest fordi hun ikke længere behøvede at leve 

op til de forventninger i forhold til ægtefællen, som hun havde til sig selv. Også her ser det ud 

til, at forholdet til ægtefællen har medført en begrænsning af Ellens egen personlige udvik-

ling. Dette kommer til udtryk ved, at hun oplever første gang selv at kunne bestemme over sin 

egen gøren og laden. Dog medfører alle de ting, som Ellen gør og føler i forhold til ægtefæl-

len, der ikke lever op til hendes egne forventninger til sig selv, voldsom skyld og skamfølelse. 

Selvom Ellen fra kort tid efter dødsfaldet føler en meget stor udvidelse af sin personlige fri-
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hed, plages hun af voldsom skyld/skam over denne følelse af lettelse i lang tid herefter. Dog 

ser det ud til, at hun 5 år efter tabet af ægtefællen, har opnået et ideelt liv, og tilsyneladende er 

hun ikke længere er plaget af skyld/skam. 

Selvom Ellens historie rent objektivt minder meget om Margrethes, er der væsentlig forskel 

på, hvordan de to forløb er blevet oplevet. Margrethe er indbegrebet af det, som  udtrykket 

”den glade enke” i denne sammenhæng dækker over. Ægtefællens død opleves som en lettel-

se, en frigørelse fra de snærende bånd, som ægteskabet udgjorde, og dette medførte ikke no-

gen særlig skyld- eller skamfølelse. Livet opleves derimod som bedre end nogensinde. Ellen 

oplever også ægtefællens død som givende nye og bedre muligheder, men plages så voldsomt 

af skyld- og skamfølelser, at dette den første lange tid vil lægge en dæmper på den personlige 

udfoldelse. Selvom hun på sin vis også er en ”glad” enke, tager det grundet disse negative 

følelser lang tid, før hun for alvor kan nyde sit nye liv, og oplevelsen bliver derfor ikke ube-

tinget positiv.  

En undersøgelse af sorgreaktioner hos enker (57 år i gennemsnit) til kræftpatienter viste, at 

73% målt kort efter tabet samt et år senere oplevede mild til moderat sorg, mens 15% opleve-

de intens sorg og 12% ingen sorg oplevede. Den gruppe der oplevede intens sorg, havde set 

største omfang af psykiske og fysiske symptomer og den laveste grad af selvtillid og me-

stringsfølelse(mastery), mens de, der ingen sorg oplevede, havde den højeste grad af selvtillid 

og mestringsfølelse, men lavest grad af depression, nervøse(anxiety) samt fysiske symptomer. 

Desuden viste det sig, at den største forskel mellem disse to grupper før tabet, lå i forholdet til 

den afdøde ægtefælle. De, der ingen sorg oplevede efter tabet var før tabet mindre afhængige 

af deres ægtemænd, og de havde et lille omfang af skyldfølelse og vrede til den afdøde ægte-

fælle, mens de, der oplevede intens sorg før tabet, oplevede stor afhængighed af deres ægte-

fælle ligesom de havde et stort omfang af skyldfølelse og vrede mod den afdøde (Lieberman, 

1992). Selvom disse resultater ikke kan overføres direkte til ældre efterladte, kan der dog dra-

ges en sammenligning mellem  ”ingen sorg”-gruppen og fænomenet ”den glade enke”.  ”In-

gen sorg”-gruppen oplever lige som Margrethe tabet af ægtefællen som noget der åbner for 

nye muligheder fremfor udelukkende at give begrænsninger. I kontrast hertil kan ”intens 

sorg”-gruppen sammenlignes med Horowitz’ (1991) beskrivelse af, hvordan efterladte med 

stor inkongruens mellem det personlige skema (”min ægtefælle og jeg”) og arbejdsmodel-

len/omverdenens betingelser (ægtefællen er borte for evigt) ikke kan omstille sig på deres nye 
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enke/enkemandsstatus, men hænger fast i forholdet til den afdøde. De intense sørgere opleve-

de netop også en stor afhængighed af deres ægtefælle, og de så tabet som begrænsende for 

deres fremtidige liv. Det er dermed de ”intense sørgere”, med den risiko for at udvikle alvor-

lige psykiske og fysiske problemer som følge af tabet der kendetegner denne gruppe, som er 

mest interessante i forhold til dette speciale. Dog skal det fremhæves, at gruppen af ”intense 

sørgere” (15%) ikke er meget større end ”ingen sorg”-gruppen (12%) (Lieberman, 1992). 

Hvis disse resultater generaliseres bredt, kan det forventes, at mens cirka tre fjerdedele og 

dermed hovedparten af efterladte reagerer med mild til moderat sorg, vil cirka en fjerdedel 

reagere mere ekstremt. Disse ekstreme reaktioner fordeles nogenlunde ligeligt, således at om-

fanget af  ”glade enker” er omtrent lige så stort som omfanget af de, der hænger fast i tabet og 

dermed er i risiko for traumatisering. Denne iagttagelse kan dermed give et fingerpeg om, 

hvor forskellige tabsreaktioner kan være, og hvilke personer der muligvis får behov for ekstra 

støtte.  

”Den glade enke” er altså et fænomen der, trods den manglende litteratur om emnet, faktisk 

eksisterer og endda er forholdsvist almindeligt. I lyset af dette er det meget vigtigt, når man 

har med ældre efterladte at gøre, at være opmærksom på den store forskellighed, der er ældre 

mennesker imellem. Oplevelse af og reaktion på tab af en ægtefælle i alderdommen kan 

komme til udtryk på vidt forskellige måder alt efter hvilke specifikke omstændigheder, per-

sonlighed og livshistorie, der gælder for den enkelte efterladte. I arbejdet med ældre efterladte 

må man møde den enkelte hvor han/hun befinder sig og være åben og accepterende overfor 

uventede reaktionsmønstre. Desuden er dette med til at fastslå det faktum, at man, grundet 

den store forskellighed, der er mellem ældre mennesker, skal være ekstra forsigtig med gene-

raliseringer på tværs af netop denne gruppe. 

1.6. Opsummering 

Ældre mennesker (65 år+) udgør cirka 15% af den danske befolkning, og de repræsenterer 

dermed en stor gruppe. I takt med stigende alder sker der visse fysiske og mentale forringel-

ser, således at der for eksempel ved psykologisk behandling af ældre skal tages specielle hen-

syn, før denne behandling kan blive optimal. 
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 På trods af de mange ældre mennesker har interessen for denne gruppe ind til videre været 

forholdsvis begrænset inden for psykologien. Omfanget af tab er stort hos de ældre, og reakti-

onen på både fysiske og interpersonelle tab hos ældre er da også forholdsvis godt undersøgt.  

Ældre efterladte adskiller sig fra yngre på flere områder. Blandt andet er de generelt mere 

fysisk svækkede, har mindre sociale netværk, har levet længere tid sammen med deres livs-

ledsager og er selv nærmere døden end yngre voksne i samme situation. På grund modstri-

dende resultater i litteraturen er det svært at afgøre, om de ældre udgør en speciel risikogrup-

pe i forhold til psykiske lidelser som for eksempel PTSD.  

PTSD er en psykisk lidelse, der opstår som reaktion på oplevelsen af en trussel mod perso-

nens fysiske eller psykiske integritet. Symptomerne falder inden for tre grupper af henholds-

vis genoplevelse, undgåelse og forøget fysisk arousal, de varer ved ≥1 måned, og de medfører 

en nedgang i funktionsniveauet. I dette speciale betragtes oplevelsen, frem for den udløsende 

situations objektive karakteristika, som værende det centrale for, at denne tilstand opstår. 

Ældre mennesker lider stort set af samme omfang og samme symptombillede af PTSD som 

yngre voksne, dog med en overvægt af fysiske symptomer. PSTD hos ældre fordeler sig på to 

typer. En kronisk eller reaktiveret og en akut. Det har ikke været muligt at finde undersøgel-

ser af omfanget af PTSD hos ældre efterladte i  den tilgængelige litteratur.  

De modstridende resultater i forhold til ældre som risikogruppe, samt de vidt forskellige reak-

tioner på tab af ægtefælle i alderdommen, der har været fremhævet, det være sig ”intens sorg” 

versus ”den glade enke”, er med til at understrege den store variabilitet, der findes i netop 

denne gruppe.  
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2. Eksisterende undersøgelser om ældre efterladte 

Som tidligere nævnt er PTSD så vidt vides ikke tidligere undersøgt hos ældre efterladte. An-

dre psykologiske og fysiske problemer så som depression, øget selvmordsrate, øget generel 

dødelighed, øget stof/alkoholmisbrug, øget omfang af somatisk sygdom etc. er forholdsvis 

velundersøgte. Første del af dette kapitel kommer til at bestå af en gennemgang af empirien 

bag dette. På grundlag heraf gøres et forsøg på at bestemme, hvilke behov de ældre efterladte 

har i forhold til praktisk hjælp, social støtte og eventuel psykologisk intervention. I anden del 

beskrives nogle af de tiltag, der er gjort indenfor forebyggelse hos efterladte generelt og ældre 

efterladte især, samt hvilken betydning dette arbejde har haft. 

2.1. Ældre efterladtes problemer og behov 

2.1.1. Hvordan har ældre efterladte det?    

Man har i en svensk undersøgelse fundet, at der hos ældre efterladte er en markant øgning i 

overdødelighed sammenlignet med stadigt gifte ældre. En øgning som i en svensk undersø-

gelse nåede helt op på 48% for enkemænd og 22% for enker i alderen 70-74 år i de første tre 

måneder efter tabet. Mens den totale overdødelighed hos enkemænd mellem 70-74 år var på 

cirka 25%, var den for enker i samme aldersgruppe kun på cirka 1/3 heraf, hvilket dog stadig 

er en signifikant forskel sammenlignet med ikke tabsramte ældre kvinder. Hos både enke-

mænd og enker var der et signifikant højere omfang af død som følge af kræft, kredsløbssyg-

domme, ulykker og selvmord, end der var hos mænd og kvinder i samme aldersgruppe, der 

enten aldrig havde været eller stadig var gift.  Overdødeligheden fortsatte i mere moderat grad 

i de op til 11 år efter tabet af ægtefællen, som undersøgelsen strakte sig over (Mellström, 

Nilsson, Odén, Rundgren & Svanborg, 1982).  

Andre undersøgelser har dog fundet, at ældre enkemænd, selv om der de første seks måneder 

efter tabet er markant overdødelighed i denne gruppe, 9-13 år efter tabet ikke længere viser 

tegn på overdødelighed  (Young, Benjamin & Wallis, 1963, iflg. Mellström et al., 1982; Bow-

ling & Windsor, 1995). Der er altså modstridende resultater med hensyn til øget dødelighed 

hos ældre efterladte på længere sigt. Dog er der stor enighed om den markante stigning i over-

dødelighed de første cirka 6 måneder efter tabet. Udover den øgede dødelighed i disse måne-

der, findes der, nogle få undersøgelsesresultater undtaget (Wisocki, 1998), hos enker og en-
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kemænd et større omfang af lægebesøg og hospitalsindlæggelser, et større forbrug af medicin, 

større omfang af psykiske symptomer generelt, en vurdering af eget fysiske helbred og psyki-

ske velbefindende som dårligt, et større omfang af depression etc., end der findes hos ældre i 

samme aldersgruppe, der enten aldrig har været gift eller stadig er det (Raphael, 1977; Rønne, 

Knudsen & Rasmussen, 1988; Bonde-Nielsen, 1993; Wisocki, 1998). Disse tendenser er i de 

fleste tilfælde mere udtalte hos ældre enkemænd sammenlignet med de ældre enker (Rønne et 

al., 1988; Wisocki, 1998).  

I en amerikansk interviewundersøgelse af Mendes de Leon et al., (1994) undersøgte man æn-

dringer over cirka tre år i depressiv symptomatologi hos ældre efterladte. Godt tusinde ikke-

institutionaliserede, gifte ældre blev oprindeligt interviewet. 139 af disse blev i løbet af  un-

dersøgelsesperioden alene. Her viste det sig, at depressionsniveauet hos unge-gamle mænd 

(65-74 år) og gamle-gamle mænd og kvinder (75+ år) steg markant i de første seks måneder 

efter tabet, for derefter i løbet af de næste seks måneder at fortage sig, således at depressions-

niveauet i løbet af det andet år efter tabet generelt blev det samme som før tabet. Hos de unge-

gamle enker (65-74 år) så man ikke denne nedgang i det forhøjede depressionsniveau. Her 

forblev niveauet derimod forhøjet langt ud over de første tolv måneder efter tabet (Mendes de 

Leon et al., 1994). Altså var omfanget af depressive symptomer hos ældre efterladte generelt 

størst i det første år efter tabet, hvilket stemmer nogenlunde overens med tanken om, at et 

normalt sorgforløb tager en vis tid at komme igennem (Lieberman, 1992). Selvom der hos 

kvinder, både i den omtalte undersøgelse (Mendes de Leon et al., 1994) og i befolkningen i 

det hele taget (Nielsen, 1995), generelt findes et noget højere depressionsniveau end hos 

mændene, var mændenes reaktion lige efter tabet mere ekstrem end kvindernes. Forskellen i 

depressionsniveauet før tabet versus depressionsniveauet de første cirka tolv måneder efter 

tabet var langt større hos ældre enkemænd (46.2 % med høj depressiv symptomatologi) sam-

menlignet med ældre enker (31.6% med høj depressiv symptomatologi) (Mendes de Leon et 

al, 1994). Samtidig var overdødeligheden i de første tre til seks måneder efter tabet, som tidli-

gere nævnt langt større for mænd sammenlignet med kvinder (Mellström et al., 1982). Det ser 

altså ud til, at det især for enkemændene er det første halve år efter tabet, der er det sværeste 

og mest belastende, mens de 65-74 årige enker på længere sigt er mere belastede af tabet, end 

mændene er. Spørgsmålet er så, hvilke forklaringer der kan være på dette fænomen. Én for-

klaring kunne være, at de ældre mænd, der også på længere sigt ville have været meget bela-
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stede af tabet, simpelthen dør kort efter tabet og derfor falder fra undersøgelsespopulationen, 

sådan at det kun er de psykisk mest velfungerende, der deltager her.  

Selvmordsraten hos ældre når op på højde med selvmordsraten hos unge mennesker. Hertil 

kommer, at selvmordsforsøg hos ældre langt oftere er ”succesfulde” end hos almenbefolknin-

gen bredt set. Faktisk lykkes et selvmordsforsøg for 50% ældre mænd og 25% ældre kvinder, 

mens det samme kun gælder for henholdsvis 7-8% og 2-3% af almenbefolkningen, hvilket er 

med til at gøre især ældre mænd til den største risikogruppe overhovedet i forhold til fuldbyr-

det selvmord (Mireault & de Man, 1996; Cavanaugh & Withbourne, 1999). En spørgeskema-

undersøgelse om selvmordtanker (suicidal ideation) hos ældre viste, at omfanget af disse især 

var stort hos ældre, der oplevede deres sociale netværk som utilfredsstillende. Desuden var 

det mere sandsynligt, at ældre mænd ikke modtog den nødvendige sociale støtte sammenlig-

net med kvinder i samme aldersgruppe. En grund hertil kunne være, at ældre mænd havde 

tendens til udelukkende at være afhængige af deres koner i forhold til emotionel støtte, mens 

kvinderne søgte denne støtte mere bredt (ibid.), og at enker derfor havde etableret et bedre 

socialt netværk allerede før partnerens død, end enkemændene havde. Partnerens død samt det 

at bo alene var endnu nogle af de faktorer, der øgede risikoen for selvmord blandt ældre. Det-

te gjaldt specielt for ældre mænd (Mireault & de Man, 1994). Disse faktorer udgør tilsammen 

en større risiko for selvmord hos ældre enkemænd.    

Desuden er der hos ældre efterladte generelt et lavere omfang af selvtillid (self-esteem), sam-

tidig med at den sociale støtte opleves som mindre tilfredsstillende og det overordnede funk-

tionsniveau opleves som mere nedsat sammenlignet med ældre, der enten stadig er gift eller 

aldrig har været det (Stylianos & Vachon, 1992; Wisocki, 1998)  

Hos ældre efterladte generelt findes der en markant øgning af diverse fysiske og psykiske 

symptomer samt en øget dødelighed, hvilket taler for iværksættelse af forebyggende arbejde. 

Som tidligere nævnt udgør ældre enkemænd specielt i de første cirka seks måneder efter tabet 

en risikogruppe i forhold til depression, forøget dødelighed og muligvis også PTSD. På læn-

gere sigt er det dog de unge-gamle enker, som har det værst. Dette understreger igen den store 

variabilitet der findes i ældrebefolkningen. Ligeledes henleder det opmærksomheden på, at en 

forbyggende indsats hos ældre efterladte eventuelt ikke bør være ens for alle i denne gruppe. 
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Hvilke behov ældre efterladte har for en ekstra håndsrækning søges bestemt i det følgende 

afsnit. 

2.1.2. Ældre efterladtes specielle behov 

Som det ses ovenfor har ældre efterladte nogle specielle problemer i form af en øgning af psy-

kiske og fysiske symptomer sammenlignet med personer i samme aldersgruppe, der enten 

stadig er gift eller aldrig har været det. Specielt den markant forhøjede dødelighed må  være et 

tegn på, at der er behov for en forebyggende indsats her. Samtidig skal man være opmærksom 

på, at de unge-ældre efterladte, specielt kvinderne, mellem 65-75 år ofte er mere belastede af 

tabet på længere sigt end de gamle-gamle 75 år+ er (Mendes de Leon, 1994).  

En anden faktor, der kan være med til at forudsige, hvem der på længere sigt får størst pro-

blemer, er symptomniveauet i tiden lige efter tabet. De personer, der reagerer med et stort 

omfang af for eksempel depressive symptomer lige efter tabet (to måneder), vil i de fleste 

tilfælde også på længere sigt (et år efter tabet) være dem, der har det største omfang af psyko-

logiske symptomer generelt. Derfor vil det også være dem derhar ekstra brug for hjælp 

(Wortman & Silver, 1991; Gallagher-Thompson, Futterman, Farberow, Thompson & Peter-

son, 1993). Hvis en ældre efterladt reagerer meget voldsomt på tabet, er der altså grund til at 

være ekstra opmærksom på, hvordan den pågældende ældre klarer sig i tiden derefter. Dog må 

man, før det bestemmes nærmere hvordan dette behov bedst kan opfyldes, tage den udtalte 

kønsforskel, der er i ældres reaktion på det at blive alene, med i betragtning. I det første halve 

til hele år er der en klar tendens til, at ældre enkemænd reagerer voldsommere på tabet. Der er 

her forholdsmæssigt en langt større øgning af omfanget af for eksempel depression og over-

dødelighed, end der er hos de ældre enker. Niveauet af depression er dog tilbage på før-

tabsniveauet i løbet af andet år efter tabet hos de ældre enkemænd (Mendes de Leon, 1994; 

Mireault & de Man, 1994).  

At symptomniveauet hos enkemændene forholdsvist hurtigt vender tilbage til før-tabsniveauet 

er bemærkelsesværdigt, specielt den voldsomme reaktion lige efter tabet taget i betragtning. 

Det har jo netop i tidligere undersøgelser vist sig, at de personer, der umiddelbart efter et tab 

reagerer med stort omfang af psykologiske symptomer også sener er dem, der har de største 

problemer (Wortman & Silver, 1991; Gallagher-Thompson et al., 1993). Man kunne derfor 

forvente, at enkemændene et par år efter tabet ville have et større symptomniveau end enker-
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ne, men i stedet tegner det modsatte billede sig. En mulig forklaring på dette fænomen kunne 

være, at de voldsomt plagede enkemænd simpelthen dør hurtigt, mens de enker som er mest 

plagede trods manglende trivsel, alligevel lever længe. Den forventede levetid efter at være 

blevet alene, er da også generelt meget højere for enker (cirka fjorten år), end den er for en-

kemænd (cirka syv år) (Hansson, Remondet & Galusha, 1993). Sandsynligheden for at den 

enkelte enke lever længere end den enkelte enkemand er derfor stor. Siden de dårligste af 

mændene ifølge denne forklaring hurtigt vil falde bort, mens de dårligste af kvinderne stadig 

vil leve, vil det gennemsnitlige symptomniveau hos mændene nogen tid efter tabet blive for-

holdsmæssigt lavere, mens det hos kvinderne bliver forholdsmæssigt højere. Det skal dog 

understreges, at dette kun er en hypotetisk forklaring.  

Overordnet set kan forebyggende arbejde med ældre efterladte deles ind i niveauer, alt efter 

hvor dårligt den enkelte ældre har det. På det første niveau er det praktisk hjælp i forhold til 

skifteretten, pensionssager etc., der eventuelt kan tilbydes. Man må antage, at nogle ældre har 

så meget overskud og så god støtte fra deres nærmeste, at de slet ikke behøver hjælp udefra 

(Lieberman, 1992). Dog ville hovedparten af de ældre efterladte sandsynligvis kunne nyde 

gavn af et tilbud om praktisk hjælp (Ældreforum, 1999). Samtidig kunne kontakt her åbne en 

mulighed for at identificere nogle af de efterladte, der har det dårligere end flertallet, og som 

har behov for mere end blot praktisk hjælp.   

Adskillige undersøgelser har vist, at netop social støtte har betydning for den enkelte efterlad-

tes velbefindende. En oplevelse af social støtte som utilfredsstillende hænger sammen med et 

større omfang af fysiske og psykiske symptomer samt en forøget dødelighed (se bla. Raphael, 

1977; Lin et al., 1979; Stylianos & Vachon, 1992; Bonde-Nielsen, 1993; Feld & George, 

1995) Desuden viser nogle undersøgelser også, at oplevelsen af den sociale støtte som til-

fredsstillende specielt er afgørende for de unge-gamle i alderen mellem 65-75 år (se bla. Bow-

ling & Windsor, 1995). Ældres sociale netværk er, grundet den naturlige udtynding der sker i 

takt med stigende alder, reduceret størrelsesmæssigt sammenlignet med yngre voksne, og 

risikoen for, at social støtte er mindre tilgængelig i alderdommen, er derfor større (se kapitel 

3).   

På andet niveau ville hjælp til at styrke det sociale netværk hos de ældre efterladte, der ikke 

oplever at få tilfredsstillende social støtte, muligvis kunne forhindre en forværring af disse 
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personers psykiske og fysiske helbred. Et mere begrænset antal ældre efterladte fungerer, 

selvom de stadig er i stand til at klare sig selv, mærkbart dårligere end flertallet efter tabet. 

Denne gruppe har ud over praktisk hjælp også behov for, at der bliver gjort en indsats, for 

eksempel ved at forbedre den sociale støtte. En sådan indsats kunne eventuelt gøres ved etab-

lering af selvhjælps- eller sorggrupper, hvor den enkelte møder andre mennesker i samme 

situation og herved får mulighed for at danne nye relationer samt at tale med ligestillede om 

de følelser og problemer, der følger med det at blive alene. Det har i både danske og internati-

onale undersøgelser vist sig, at selvhjælpsgrupper kan have en positiv effekt på de efterladtes 

psykiske og sociale velbefindende (se bla. Bonde-Nielsen, 1993; Lieberman, 1993; Cava-

naugh & Withbourne, 1999; Ældreforum, 1999). Spørgsmålet er så, hvordan man finder frem 

til de ældre, som har dette behov. Nogle eksempler på, hvordan dette kan gøres beskrives i 

sidste del af dette kapitel. 

Det tredje niveau handler om den lille gruppe af ældre, som har det virkeligt dårligt efter ta-

bet. Funktionsniveauet er her væsentligt forringet, og den enkelte er faktisk ikke i stand til at 

tage ordentligt vare på sig selv. Det er derfor muligt, at denne lille grupper tegner sig for en 

væsentlig del af den stigning i omfanget af psykiske og fysiske symptomer samt den markante 

overdødelighed, som man finder hos ældre efterladte generelt. Disse ældre har i mange tilfæl-

de brug for mere intensiv hjælp, end selvhjælpsgrupperne kan tilbyde, for eksempel i form af 

psykologisk intervention med henblik på forebyggelse af diverse psykiske lidelser. Det er på 

dette niveau, at de ældre der er i risiko for at udvikle PTSD eller svær depression befinder sig.  

 En eventuel forebyggende indsats hos ældre efterladte må forsøges planlagt og gennemført 

med udgangspunkt i, hvilket af de to sidstnævnte funktionsniveauer målgruppen befinder sig 

i. En psykologisk screening kunne eventuelt være med til at bestemme, hvilke personer der 

har mest brug for hjælp. 

Desuden kan vedkommendes køn være med til at bestemme, hvornår det er mest gavnligt at 

sætte ind med forebyggelse. For en del af de ældre enkemænd er en hurtig indsats først og 

fremmest nødvendig. Overdødeligheden og depressionsniveauet i denne gruppe er især høj de 

første tre til seks måneder efter tabet (Mellström et al., 1982; Mendes de Leon et al., 1994), 

og det ideelle ville derfor være at tilbyde hjælp her allerede få uger efter tabet. Enkerne der-

imod har det værre på længere sigt. Desuden er de enker, der kort efter tabet har et højt niveau 
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af depressive symptomer også dem, der på længere sigt har det dårligst (Mendes de Leon et 

al., 1994). En psykologisk screening forholdsvist kort efter tabet kunne være med til at identi-

ficere ældre enker med højt symptomniveau. Hvis der sættes ind med behandling her, er det 

muligt, at symptomniveauet hos disse kan reduceres og at livskvaliteten fremover kan forbed-

res.   

Forebyggende arbejde med ældre efterladte ser altså på dette grundlag ud til at kunne være 

fordelagtigt, og der er da også lavet vellykkede projekter med dette formål. En nærmere defi-

nition af, hvad der menes med forebyggende arbejde samt hvilke erfaringer disse projekter 

har bidraget med beskrives nedenfor.  

2.2. Erfaringer fra forebyggende arbejde 

2.2.1. Definition af forebyggende arbejde i forhold til traumatisering 

Forebyggende arbejde i krisepsykologisk regí er en betegnelse for en indsats, der ydes for at 

forhindre, at alvorlige symptomer opstår efterfølgende en traumatisk oplevelse.  

Gennem krisepsykologiens historie har forebyggelse af traumatisering (PTSD) været ét af de 

mere centrale områder, og der findes dermed en del litteratur på området. På grundlag af den-

ne litteratur kan forebyggende arbejde deles ind i to forskellige typer. En primær forebyggel-

se, hvor indsatsen ligger allerede før den traumatiske oplevelse har fundet sted, og en sekun-

dær forebyggelse, hvor indsatsen ligger i tiden lige efter den traumatiske oplevelse har fundet 

sted (Gatz, 1992). 

Primær forebyggelse er oftest brugt i forhold til hjælpepersonale så som brand- og politifolk, 

skibspersonale, sikkerhedsrepræsentanter o.l. Intervention vil her ofte være koncentreret om 

forebyggelse af selve ulykken, træning af copingstrategier, hvis ulykken alligevel sker, psy-

koedukation af de ansatte og deres nærmeste sociale relationer i forhold til traumereaktioner 

og i denne forbindelse styrkelse af det sociale netværk (ibid.). 

Ved sekundær forebyggelse sættes der ind med psykologisk intervention kort efter, at den 

traumatiske oplevelse har fundet sted (ibid.). Et eksempel på sekundær forebyggelse er 

debriefing, hvor der i forhold til en gruppe som sammen har oplevet ev traumatiske begiven-

hed, interveneres hurtigst muligt efter begivenheden har fundet sted (Black et al., 1997). I 
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visse undersøgelser beskrives en intervention, der sættes ind kort efter den traumatiske begi-

venhed, som primær forebyggelse, mens intervention der sættes ind, når en person som følge 

af oplevelsen af en voldsom begivenhed har udviklet en psykisk lidelse, betegnes som sekun-

dær (McCourt, Barnett, Brennen & Becker, 1976; Raphael, 1977). I dette speciale betragtes 

begrebet sekundær forebyggelse dog i tråd med den definition Gatz (1992) giver, og dermed 

som gældende for den intervention, der sættes i værk efter den traumatiske oplevelse, men før 

alvorlige psykiske lidelser udvikles.  

2.2.2. Forebyggende arbejde med efterladte generelt 

I forebyggende arbejde med efterladte er det den sekundære form for intervention, som har 

været dominerende. I 1969 startede man i Amerika et projekt, der baserede sig på sekundær 

forebyggelse af den overrepræsentation af psykiske lidelser, der er hos voksne efterladte. I det 

lokalområde, hvor projektet fandt, sted åbnede man en telefonisk ”enkelinie” bemandet af 

enkekonsulenter, der selv var efterladte, og som havde klaret sig godt igennem tabet. Informa-

tion om denne mulighed for støtte blev distribueret via de lokale medier. Ud af cirka 1200 

personer der årligt henvendte sig til ”enkelinien”, var langt størstedelen kvinder, og en del af 

dem blev tilbudt en række hjemmebesøg. Hvem der havde behov for dette tilbud, blev vurde-

ret af den enkekonsulent, som modtog opringningen. Desuden blev der arrangeret sociale 

sammenkomster med henblik på at styrke det sociale netværk og mindske eventuel følelse af 

ensomhed. Ved opfølgende telefoninterviews meddelte 85% at deltagelse i programmet havde 

været en hjælp for dem. Mange led dog stadig under forbigående følelser af angst, depression 

og selvmordstanker  (McCourt, 1976).  

Denne undersøgelse subjektiv og retrospektiv. Subjektiv fordi enkekonsulenter vurderede 

hvem af de efterladte der henvendte sig, som skulle have tilbud om hjemmebesøg foretaget af 

den pågældende enkekonsulent, sådan at det var en subjektiv bedømmelse fra en person som 

ikke er psykolog, der bestemte hvem der havde behov for hjælp. Retrospektiv fordi deltagerne 

i undersøgelsen ofte først henvendte sig cirka 1 år efter tabet, hvilket betyder at den eventuel-

le traumatisering som regel ikke var akut. Der til kommer, at de efterladte selv skulle henven-

de sig for at få hjælp, hvilket betyder at den gruppe man får fat i muligvis ikke er repræsenta-

tiv, for eksempel var der meget få enkemænd som henvendte sig. Alle disse ting udgør poten-

tielle fejlkilder. Samtidig er der ikke anvendt standardiserede psykologiske redskaber. Under-
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søgelsen lever derfor ikke op til videnskabelige kriterier, men resultaterne kan dog alligevel 

give et fingerpeg om, at der er et behov for forebyggende arbejde med efterladte, og at et så-

dant arbejde af de efterladte selv vurderes som gavnligt. Dog er der behov for mere videnska-

belig udforskning af effekten af et sådant arbejde. 

En undersøgelse med netop dette formål er lavet af Raphael (1977). Her koncentreres indsat-

sen om de efterladte enker (60 år+), der vurderes at være i størst risiko for tabsrelateret over-

dødelighed (postbereavement morbidity). Man kom i kontakt med deltagerne via socialvæse-

nets pensionsafdeling. To hundrede enker blev inden for syv uger efter ægtefællens død inter-

viewet og vurderet. Godt tres af disse befandt sig i høj-risiko gruppen, vurderet ud fra ople-

velse af socialt netværk som ikke eller moderat støttende, ambivalent forhold til afdøde og 

tegn på nuværende livskrise. Disse blev tilfældigt fordelt i henholdsvis en kontrol- og en eks-

perimentgruppe, som begge blev undersøgt via et spørgeskema igen tretten måneder efter 

tabet. Kontrolgruppen modtog i denne periode ingen intervention, mens eksperimentgruppen i 

de første tre måneder modtog kriseintervention, som var støttende, ikke-direktiv og fokusere-

de på de dynamiske aspekter ved tabet. Hver deltager deltog i gennemsnit i fire sessioner hver 

af cirka to timers varighed foretaget i den efterladtes eget hjem. Der var før interventionen 

ingen forskel på de to høj-risiko grupper. Efter de tretten måneder fandt man et signifikant 

lavere niveau af dødelighed, lavere følelser af panik, mindre omfang af overdreven træthed og 

færre lægebesøg hos eksperimentgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Samtidig var 

der i kontrolgruppen et ikke-signifikant men dog højere niveau af generelle fysiske sympto-

mer, et højere forbrug af medicin, alkohol og tobak, flere tilfælde af især svær depression 

samt en større nedgang i arbejdskapacitet (Raphael, 1977).  

Det ser altså ud til, at sekundær forebyggelse hos nylig efterladte i høj-risiko gruppen, er med 

til at reducere det generelle symptomniveau og den forhøjede dødelighed. I denne sammen-

hæng er det specielt vigtigt at fremhæve de mange PTSD-lignende symptomer, der er reduce-

ret i eksperimentgruppen sammenlignet med kontrolgruppen. Det drejer sig for eksempel om 

søvnproblemer, panikfølelser, vægttab, depressionssymptomer og nedgang i det arbejdsmæs-

sige funktionsniveau. Selvom PTSD-diagnosen slet ikke var opfundet, da denne undersøgelse 

blev lavet, er der alligevel mange symptomer, der tyder på, at nogle af deltagerne i kontrol-

gruppen muligvis ville kunne opfylde kriterierne for denne diagnose. Raphael´s (1977) under-

søgelse er baseret på yngre voksne efterladte (under 60 år), men siden diverse psykiske symp-
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tomer generelt kommer til udtryk på nogenlunde samme måde hos ældre som hos yngre voks-

ne, er det muligt, at disse resultater også kan give et indtryk af, hvordan samme form for un-

dersøgelse ville forløbe med ældre mennesker som målgruppe.  Dermed er det også muligt, at 

et forebyggende arbejde som det, der blev gjort i forhold til eksperimentgruppen, også kunne 

virke forebyggende i forhold til udviklingen af PTSD hos ældre efterladte, specielt med den 

viden man har om at ældre ofte har mindre sociale netværk og oftere er i risiko for akkumule-

ring af tab, sådan som det også gælder for høj-risiko gruppen i ovennævnte undersøgelse. 

2.2.3. Forebyggende arbejde med ældre efterladte 

Ældre efterladte har da også været målgruppe for sekundært forebyggende arbejde. Psykolo-

gisk intervention med denne gruppe har generelt haft en meget positiv effekt (Wisocki, 1998). 

I et dansk projekt fra 1993 under titlen ”Lære at miste” undersøgte man, hvilken effekt det at 

deltage i samtalegrupper ledet af tværfagligt personale, der især var blevet undervist i Cul-

bergs (1976) kriseforståelse, kunne have for ældre efterladte (Bonde-Nielsen, 1993).  

Formålet med projektet var at forebygge og/eller ændre nogle af de problemer, så som øget 

medicinforbrug og diverse psykiske symptomer, man ser hos nogle ældre efterladte, samt at 

øge deres sociale netværk. Deltagerne, som var 60 år+, havde selv henvendt sig med et ønske 

om at være med i projektet efter at være blevet introduceret for dette gennem de lokale medier 

og dagcentre, praktiserende læger, hjemmeplejen etc. Den metode, der blev brugt i samtale-

grupperne, var aktiv lytning baseret på et empatisk støttende grundlag. Gruppesamtalerne 

foregik på lokalcentrene og dermed i de ældres nærmiljø. De tyve deltagere, hvoraf seksten 

havde mistet deres ægtefælle og fire havde oplevet andre former for tab, der indgik i undersø-

gelsen, blev fordelt på tre samtalegrupper, der foregik en gang af to timer ugentligt over fem-

ten måneder, og de blev observeret før, under og efter interventionsforløbet. De ældre, der 

blev taget med i denne opgørelse havde indledningsvist et højt symptomniveau (ibid.), og de 

kan overordnet set sammenlignes med høj-risiko gruppen i Raphael’s (1977) undersøgelse 

beskrevet ovenfor.  

Resultaterne fra denne undersøgelse er hovedsageligt baseret på subjektive observationer, og 

de er derfor ikke direkte kvantificérbare. Dog var der efter interventionforløbet sammenlignet 

med før en markant nedgang i reaktioner som forvirring, ængstelighed, angst, forsænket stem-

ningsleje, rastløshed, håbløshed, handlingslammelse, ensomhedsfølelse etc. Desuden kunne 
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der registreres en væsentlig nedgang i forbruget af sovemedicin, anti-depressiver og service-

ydelser så som hjemmesygeplejerske og fysio-/ergoterapi.  Sidst, men ikke mindst, vurderede 

langt flere af deltagerne ved interventionens afslutning end ved interventionens opstart, at de 

havde venner de så jævnligt, ligesom de havde nogen at tale med om personlige problemer. 

Alle deltagerne udtrykte stor tilfredshed med projektet, og den høje mødeprocent (89%), tyder 

på høj motivation (Bonde-Nielsen, 1993). 

Denne form for sekundært forebyggende arbejde med ældre efterladte, ser altså ud til i stil 

med de resultater Raphael (1977) har fundet i forhold til med yngre enker, at virke reduceren-

de i forhold til generelle psykiske symptomer og forbrug af medicin/serviceydelser, ligesom 

det virker styrkende i forhold til det sociale netværk. Mange af de symptomer, der blev redu-

ceret gennem forløbet, indgår også i kriterierne for PTSD. Det gælder blandt andet handlings-

lammelse(hjælpeløshed), fortvivlelse, ængstelighed, angst, irritabilitet, rastløshed etc. Dermed 

er det muligt, at man ved denne metode kan reducere en eventuel risiko for at nogle ældre 

efterladte udvikler PTSD. 

Spørgsmålet er dog, om man på denne måde får fat i de værst ramte ældre. Man ved jo, at de 

ældre enkemænd generelt har det værre end enkerne i den første tid efter tabet (se bla. Men-

des de Leon, 1994; Mireault & de Man, 1994). Derfor er det også slående, at der blandt de 

tyve deltagere kun er en enkelt mand (Bonde-Nielsen, 1993). Samtidig ved man fra tidligere 

undersøgelser, at det i spørgeskemaundersøgelser af personer, der har været udsat for en 

traumatisk oplevelse, ofte er ikke-respondenterne, som har det værst (Weisæth, 1989). I de 

undersøgelser af efterladte, der er omtalt hidtil, skulle de efterladte efter at have hørt om pro-

jekterne i de lokale medier eller fra praktiserende læger eller lignende selv henvende sig 

(McCourt et al., 1976; Raphael, 1977; Bonde-Nielsen, 1993). Set i lyset af informationer er 

det muligt, at man for at få fat i de ældre efterladte med det største behov for hjælp, at fore-

byggende arbejde med ældre efterladte nødvendigvis skal være opsøgende. En enkelt under-

søgelse lever op til dette krav. 

Fra 1985 til 1988 blev der i Århus gennemført et projekt, hvor man via opsøgende tilbud om 

sorghjælp til ældre efterladte 60 år+ under titlen ”Enkeprojektet”.  Den opsøgende del bestod 

i, at halvdelen af alle ældre efterladte inden for en periode på ni måneder, og efter randomise-

ret udvælgelse 3-4 uger efter tabet af deres ægtefælle, modtog et skriftligt tilbud fra en psyko-
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log om at modtage psykologisk bistand. Denne bistand bestod af op til otte hjemmebesøg af to 

timers varighed med cirka to uger mellem hvert besøg. Desuden blev de, der valgte at deltage, 

som en opfølgning på den individuelle intervention efterfølgende tilbudt at deltage i samtale-

grupper ligeledes af to timer med to ugers intervaller. I ”Enkeprojektet” indgik i alt 128 ældre 

fordelt på 64 i henholdsvis eksperiment og kontrolgruppe, og med en gennemsnitsalder på 74 

år. 30% af deltagerne i eksperimentgruppen var mænd. 24% takkede nej til hjemmebesøg, og 

ønskede heller ikke at deltage i interview runden tretten måneder efter tabet (Rønne et al., 

1988). Altså var der trods den opsøgende fremgangsmåde et større frafald.  

Før påbegyndelsen af  interventionsperioden samt igen cirka tretten måneder efter tabet blev 

alle deltagere i eksperimentgruppen interviewet. Kontrolgruppen blev af etiske årsager kun 

interviewet én gang cirka tretten måneder efter tabet. Metoden var i både individuel- og grup-

peinterventionen ”koncentreret aktiv lytning”, hvor nogle af de centrale elementer i terapeu-

tens rolle var: At være nærværende og deltagende; at følge og støtte klienten forløbet igen-

nem; at dele klientens sorg uden at lade sig overvælde; at legalisere eventuelle følelser af 

skam, skyld, lettelse etc. der ofte følger i kølvandet på et traumatisk tab, senere i forløbet at 

hjælpe med at strukturere den enkeltes hverdag etc. (Rønne et al., 1988). Mange af disse er 

også centrale elementer i krisepsykologisk intervention generelt (se bla. Horowitz, 1974; Ja-

noff-Bulmann, 1992; Van der Kolk et al., 1996 samt senere i dette speciale) Som i Raphael´s 

(1977) undersøgelse var det at stimulere sorgreaktioner, så som gråd, dog også en væsentlig 

del af terapeutens rolle. 

Deltagerne i eksperimentgruppen oplevede sig, sammenlignet med kontrolgruppen, tretten 

måneder efter tabet som klart mindre belastede, hvilket blandt andet kom til udtryk ved et 

forholdsmæssigt større forbrug af psykofarmaka og hospitalssengepladser hos kontrolgrup-

pen. Deltagerne i interventionsgruppen følte sig mindre ensomme, stressede og deprimerede, 

og de følte oftere at de havde en fortrolig at tale med ligesom de deltog i flere frivillige aktivi-

teter. Også i denne undersøgelse fandt man, at nogle ældre efterladte var i større risiko for at 

udvikle psykiske problemer end andre. Denne risikogruppe var især kendetegnet ved at have 

haft et ambivalent forhold til den afdøde ægtefælle, at lide under andre former for tab eller 

kriser samt at opleve deres nuværende sociale netværk som utilfredsstillende (Rønne et al, 

1988). Altså nogle af de samme karakteristika som kendetegner den høj-risiko gruppe, der 

beskrives både hos Raphael (1977) og Bonde-Nielsen (1993). Dog oplevede langt de fleste 
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deltagere deres nuværende netværk samt forholdet til afdøde som godt (Rønne et al., 1988), 

og denne undersøgelse er dermed rettet mod ældre efterladte generelt og dermed ikke de spe-

cielt udsatte. I kontrast hertil er det slående, at man ved en opsamling halvandet år efter døds-

faldet, fandt en udtalt forskel i antallet af dødsfald i henholdsvis eksperiment- og kontrol-

gruppen. I eksperimentgruppen var fire af deltagerne faldet bort, mens hele otte fra kontrol-

gruppen i samme periode var afgået ved døden (ibid.). Kun halvt så mange af de, der har 

modtaget psykologisk bistand dør, hvilket må betyde, at psykologisk bistand til ældre efter-

ladte har en væsentlig effekt på den overdødelighed, der ellers kendetegner denne gruppe. 

I alle tre af de mere videnskabeligt valide af undersøgelser kunne der registreres en væsentlig 

reduktion i omfanget af  symptomer af en varighed på cirka to timer hos den del, der fik psy-

kologisk behandling sammenlignet med kontrolgrupperne (Raphael, 1977; Rønne et al., 1988; 

Bonde-Nielsen, 1993). Overdødeligheden blev desuden reduceret i to af disse undersøgelser 

(Raphael, 1977; Rønne et al., 1988). På trods af at de ældre, der indgik i ”Enkeprojektet”, 

generelt ikke tilhørte en høj-risiko gruppe, opnåede man alligevel resultater, der var så positi-

ve, at disse i sig selv taler deres klare sprog: Forebyggende arbejde med ældre efterladte må 

på dette grundlag, høj-risiko gruppe eller ej, siges at have en positiv effekt! 

Mange af de symptomer, der efter interventionen var reducerede i eksperimentgrupperne 

sammenlignet med kontrolgrupperne, er også symptomer der, kendetegner PTSD, samtidig 

med at de interventionsmetoder, der blev brugt, specielt i ”Enkeprojektet”, har mange træk til 

fælles med gængse krisepsykologiske metoder. Det er derfor muligt, at nogle af deltagerne i 

kontrolgrupperne kan have udviklet PTSD, mens den (krise) psykologiske intervention i eks-

perimentgrupperne muligvis har virket forebyggende, således at færre her har udviklet PTSD. 

Selv om det fremhæves, at nogle ældre efterladte  kan reagere så voldsomt på tabet, at denne 

reaktion ikke længere kan beskrives som normal sorg, er diagnosen PTSD på intet tidspunkt 

bragt frem som en mulig årsag til disse symptomer. Diagnosen opstod som nævnt i 1980, og 

har derfor ikke eksisteret da undersøgelserne af McCourt (1976) og Raphael (1977) blev gen-

nemført. Dog er denne diagnostiske mulighed heller ikke nævnt direkte i de to danske under-

søgelser fra henholdsvis 1988 og 1993. Det ser altså ud til, at man enten ikke har kendt til 

denne mulighed eller har valgt ikke at tage den i betragtning. Spørgsmålet er dog, om diagno-

sen PTSD og de mere specifikke teorier om traumets dynamik samt de hertil hørende psyko-
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logiske interventionsmetoder ikke kunne bidrage til en bedre forståelse af denne gruppe. 

Hvordan dette eventuelt kunne gøres tages op til diskussion i efterfølgende kapitel. 
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3. Social støtte, sorg og traumatisering i teoretisk belysning 

Den teoretiske forståelse af traumatiseringens psykologi er det centrale i dette kapitel.  

Det første afsnit omhandler den sociale støttes betydning for det psykiske helbred hos efter-

ladte generelt og ældre efterladte især. Det diskuteres her om det er kvalitet/oplevelse eller 

kvantitet/omfang af social støtte, der har størst positiv effekt. Hvordan de efterladtes nærme-

ste påvirkes af tabet tages kort op.  

I næste afsnit diskuteres det, hvordan man kan differentiere mellem normal sorg og traumati-

sering. 

Herefter beskrives traumatiseringens dynamik samt de her til hørende behandlingsformer ud 

fra teorierne herom af henholdsvis Freud, Horowitz og Janoff-Bulmann.  

Hvilken traumeforståelse og hvilke behandlingsformer, der vil være bedst egnet i forhold til 

den ældre målgruppe tages op til diskussion i forlængelse heraf. 

Den funktion kristen sjælesorg har i Danmark samt den kriseforståelse og psykologiske krise-

intervention, der er fremherskende i den eksistentialistiske psykologi beskrives. Overlappet 

mellem disse diskuteres, og det søges bestemt hvor henholdsvis kristen sjælesorg og den eksi-

stentialistiske kriseforståelse befinder sig i forhold til spektret mellem normal sorg og trauma-

tisering.  

Til sidst opsummeres kapitlet og der perspektiveres til den psykologiske undersøgelse i del II. 

3.1. Social støtte ved traumatisering 

3.1.1. Definition af begrebet social støtte  

Social støtte er støtte fra medlemmer af de sociale netværk man indgår i. Denne form for støt-

te betragtes generelt som en stødpude (buffer) i forhold til traumatisering, forstået sådan at 

personer med et socialt netværk, der yder tilfredsstillende støtte, generelt ikke bliver lige så 

negativt påvirket af en traumatisk oplevelse, som de personer, der ikke får tilfredsstillende 

social støtte fra deres netværk (se bla. Cobb, 1976; Lin et al., 1979; Rubenstein, Lubben & 

Mintzer, 1994; Joseph, Williams & Yule, 1997; Elklit, Pedersen & Jind, 2001).  



 

 44

Social støtte er svær at skelne fra andre former for social interaktion fordi denne støtte indgår 

som en del af de sociale interaktioner, som det konstant foranderlige menneskelige samspil 

består af (Buunk & Hoorens, 1992; Elklit el al., 2001). Her til kommer at social støtte define-

res forskelligt på tværs af de undersøgelser, der er lavet. Dette betyder, at en klar og enkel 

definition af  begrebet social støtte ikke umiddelbart er tilgængelig. 

Lin et al. (1979) definerer for eksempel social støtte som ”støtte tilgængelig for et individ 

gennem sociale bånd til andre individer, grupper og samfundet som helhed” (Lin et al., 1979, 

s.109, forfatterens oversættelse). Denne definition kan siges at være cirkulær, da ordet støtte 

både indgår i det omtalte begreb og definitionen heraf. Hvad begrebet social støtte faktisk står 

for bliver derved uklart. Den sociale støtte blev desuden af Lin et al. (1979) vurderet på 

grundlag af besvarelse af meget generelle spørgsmål så som hyppighed af samtaler med nabo-

er, antal nære venner i området, tilfredshed med arbejde etc.. Høj social støtte vurderet på 

dette grundlag korrelerede med lavere niveau af psykiatriske symptomer hos belastede perso-

ner, mens lav social støtte korrelerede med et højere niveau hos disse (Lin et al., 1979). Der 

skelnes ikke mellem kvantitative og kvalitative aspekter ved social støtte, hvorfor de to ikke 

kan adskilles fra hinanden. Denne definition af social støtte er derfor meget bred. 

En mere specifik definition ses hos Cobb (1976). Her defineres social støtte som ”information 

der giver subjektet anledning til at tro på at han er afholdt og elsket…vellidt og værdsat…og 

er en del  af et netværk af  og gensidig kommunikation forpligtelse” (Cobb, 1976, s. 300, for-

fatterens oversættelse). Denne information stammer fra henholdsvis: Emotionel støtte i form 

af medfølelse og kærlighed fra nærmeste familie og venner; Respekterende støtte i form af 

respekt fra for eksempel kolleger; Samfundsmæssig støtte, hvor man deler historie, goder og 

opfattelse af den enkeltes plads i fællesskabet med de andre medlemmer af dette overordnede 

sociale netværk. Man fandt også i denne undersøgelse af Cobb (1976) at høj social støtte, de-

fineret ud fra ovenstående, virkede som en stødpude i forhold til reaktioner på traumatiske 

oplevelser, forstået sådan, at man hos belastede personer, der oplevede den sociale støtte som 

god, fandt mindre omfang af PTSD, end man fandt hos belastede personer, der oplevede den 

sociale støtte som utilfredsstillende (ibid.). Det er i denne definition kvaliteten af den tilgæn-

gelige sociale støtte, altså den subjektive oplevelse ”der giver subjektet anledning til at tro på 

at han er vellidt, elsket, respekteret…” etc.(Cobb, 1976, s. 300), fremfor det kvantitative om-
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fang, der er afgørende for, hvordan den enkelte klarer sig under belastning. Dermed er der i 

denne sammenhæng udelukkende fokuseret på de kvalitative aspekter af social støtte. 

Porrit (1979) fokuserede i sin undersøgelse af social støtte ligeledes på de kvalitative aspek-

ter. Her konkluderes det at høj kvalitet af den sociale støtte, der blev modtaget, målt på para-

metrene empatisk forståelse, respekt og konstruktiv oprigtighed (genuineness), korrelerede 

med lavt symptomniveau efter en traumatisk oplevelse. Kvantiteten, det vil sige mængden af 

tilgængelige støttepersoner, blev også undersøgt og det viste sig ikke at have betydning for 

symptomniveauet efter en traumatisk oplevelse. To af disse parametre, empatisk forståelse og 

respekt, kan sammenlignes med de faktorer, som Cobb (1976) beskriver som afgørende for, at 

social støtte opleves som tilfredsstillende. Porrit (1979) fremhæver desuden at psykologisk 

intervention korrelerede med en oplevelse af social støtte modtaget uden for terapeut-klient 

forholdet som mere tilfredsstillende. Psykologisk intervention ser altså ud til indirekte at have 

en positiv effekt på  kvalitativ udvikling af det sociale netværk, og som kan derfor medvirke 

til at højne kvaliteten af den sociale støtte. 

 I Cobb’s (1976) definition af social støtte er det, med information og ikke direkte interaktion 

som det centrale, oplevelsen af, hvilken kvalitet den potentielt tilgængelige sociale støtte som 

er undersøgt, har. Hos Porrit (1979) er det kvaliteten af den sociale støtte, der konkret er mod-

taget. Ifølge Joseph et al. (1992) er det den sociale støtte, som konkret bliver modtaget, der er 

interessant i forhold til traumatisering. Dog ser det ud til at perceptionen af god social støtte, 

der er potentielt tilgængelig (perceived support), kan være lige så vigtig som konkret modta-

get støtte (received support), og eventuel fungerer medierende i forhold til modtaget støtte 

(Elklit et al., 2001). Man har desuden i visse undersøgelser fundet, at det er den perciperede 

støtte, altså den støtte, der opleves som værende potentielt tilgængelig, som er mest afgørende 

for den enkeltes velbefindende (Krause & Borawski-Clark, 1994; Krause, 1997). Der er 

uenighed om, hvilken betydning henholdsvis perciperet og modtaget støtte har i forhold til 

reducering af stressreaktioner. Perception er en uadskillelig del af menneskelig kognition 

(Berk, 1994), og oplevelsen af den støtte, der konkret modtages, vil derfor også indeholde et 

element af perception. Hvilke ”briller” modtageren så at sige har på i det øjeblik støtten mod-

tages bestemt ud fra personlighed, livshistorie, sindstilstand, forhold og forventning til støtte-

personen etc., vil altid have en betydning for hvordan denne støtte opleves, og perceptionen er 

derfor også afgørende i forhold til modtaget støtte. Al social støtte og alle menneskelige ople-
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velser i det hele taget er perciperede, hvilket understreger at de to begreber, perciperet og 

modtaget social støtte, ikke kan adskilles skarpt i to selvstændige kategorier. De to begreber 

må derfor betragtes som gensidig afhængige af hinanden, i hvert fald ind til yderligere forsk-

ning og klarere definitioner inden for området eventuelt gør en distinktion mulig.   

Social støtte er ikke et udelukkende positivt fænomen. Mens social støtte ofte fungerer som en 

stødpude, når roller som er meget centrale for selvopfattelsen stresses (Horowitz, 1991; Krau-

se, 1994), så ser dette ikke ud til at være tilfældet, når det gælder stress af mindre centrale 

roller (Krause, 1994). Social støtte har ofte en positiv effekt når den gives i relation til trau-

matiske oplevelser, der angår roller, som er meget centrale for selvopfattelsen, sådan som tab 

af ægtefælle i alderdommen ofte er det (se bla. Olsen, 1982; Jackson & Antonucci, 1992; 

Prince, Harwood, Blizard, Thomas & Mann, 1997). Man fandt i en undersøgelse af ældre med 

nyligt opståede økonomiske problemer, at høj social støtte korrelerede med et forøget symp-

tomniveau. Økonomiske problemer antages at berøre roller som sædvanligvis ikke vil være 

særligt centrale for selvopfattelsen. Det forøgede symptomniveau menes at være forbundet 

med, at social støtte i denne forbindelse kan opfattes som et tegn på manglende mestring 

(Krause, 1997). Modtagerens personlighed regnes dog som den mest afgørende faktor for, 

hvordan social støtte opleves, samt hvilken betydning det får (Cobb, 1976; Buunk & Hoorens, 

1992; Krause, 1994).  

Undersøgelser har desuden vist, at social støtte fra det nærmeste netværk efter en traumatisk 

oplevelse af og til opleves som værende af dårlig kvalitet. En del personer, der har været ud-

sat for en traumatisk oplevelse, føler at det nærmeste netværk svigter i efter-traume tiden 

(Elklit, 1994a). Hvilke grunde der kan være hertil uddybes senere i kapitlet. 

I forhold til social støtte er det ikke netværkets størrelse, men derimod kvaliteten af den per-

ciperede og den modtagede sociale støtte, der resulterer i den som regel positive betydning, 

som social støtte har for den måde, en person håndterer en traumatisk oplevelse på. Dog er 

det, at reaktionen på social støtte afhænger af den enkeltes personlighed, samt det at risikoen 

for at social støtte i nogle tilfælde kan have en negativ effekt på, hvordan den enkelte reagerer 

under stress, en indikator for den kompleksitet dette begreb dækker over. Social støtte må 

derfor opfattes som en multifaktoriel og heterogen størrelse (Elklit et al., 2001), hvis udkom-
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me afhænger af samspillet mellem de specifikke omstændigheder, de personer og det samfund 

denne støtte foregår indenfor. 

3.1.2. Social støtte hos ældre  

I relation til ældre mennesker er fænomenet social støtte forholdsvis velundersøgt. Overordnet 

set har man også her fundet, at social støtte har en positiv effekt i forhold til det mentale hel-

bred (Olsen, 1982; Jackson & Antonucci, 1992; Prince, Harwood, Blizard, Thomas & Mann, 

1997). 

Som det er tilfældet med hensyn til social støtte generelt, har man også i undersøgelser af æl-

dre efterladte fundet, at den oplevede nærhed (percieved closeness) til de enkelte medlemmer 

af netværket samt kvaliteten af disse interaktioner havde betydning for omfanget af depressi-

ve symptomer og tilfredshed med livet. I modsætning til de tidligere omtalte undersøgelser 

viste også netværkets kvantitative omfang sig at have en betydning for den enkelte ældres 

velbefindende, sådan at enker med et netværk på mindre end ti personer, havde større risiko 

for at udvikle et behov for udefrakommende hjælp til løsning af emotionelle problemer (Wi-

socki, 1998). Ældre mennesker skiller sig altså ud fra de yngre voksne, der var målgruppen i 

ovennævnte undersøgelser (se bla. Cobb, 1976; Porrit, 1979; Buunk & Hoorens, 1992), i for-

hold til den betydning netværkets størrelse har for den enkeltes velbefindende. Dog er det 

også med de ældre som målgruppe de kvalitative aspekter ved social støtte, der menes at have 

den største positive effekt (Jackson & Antonucci, 1992; Feld & George, 1994;  Krause & Bo-

rawski-Clark, 1994)  

Social støtte hos ældre er som nævnt ofte effektiv som stødpude, når den opleves i forbindelse 

med stress eller tab af roller, som er meget centrale for en persons selvopfattelse, men ikke 

når det gælder social støtte i forhold til stress af mindre centrale roller (Krause & Borawski-

Clark, 1994). Ældre efterladte, der i rigtig mange år har delt deres liv med den nu afdøde æg-

tefælle, vil sandsynligvis ofte opleve, at tabet af rollen som ægtefælle også er tabet af en me-

get central rolle i deres liv. Det er derfor sandsynligt, at social støtte vil have en positiv effekt 

for ældre efterladte. 

Ældre efterladte mellem 65 og 75 år, altså de unge-ældre, er dem der synes at lide mest under 

manglende social støtte (Bowling & Windsor, 1995). Samtidig er der de unge-ældre, specielt 
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kvinderne, der er mest belastede af tabet på længere sigt (Mendes de Leon, 1994). Det er der-

for muligt, at god social støtte vil have en specielt afgørende positiv betydning for denne 

gruppe.  

Social støtte har nogenlunde den samme betydning og de samme virksomme faktorer for æl-

dre som for yngre voksne. De unge-ældre efterladte, især kvinderne, ser ud til at kunne have 

gavn af god social støtte. Dog adskiller de ældre sig fra de yngre på nogle få punkter. Kvanti-

teten, altså omfanget af den sociale støtte, ser ud til at have større betydning hos ældre men-

nesker. Samtidig er det også muligt at rolletabet, grundet det lange fælles liv, opleves som 

mere central i forhold til selvoplevelsen for en ældre efterladt end for en yngre efterladt, og at 

den sociale støtte derved kan være af mere afgørende betydning for den ældre. 

3.1.3. Social støtte fra nærmeste pårørende  

Det har vist sig, at den sociale støtte, ældre mennesker modtager fra nære venner, ofte har en 

større positiv effekt, end den støtte der modtages fra den nærmeste familie (Jackson & Anto-

nucci, 1992; Wisocki, 1998). Samtidig oplever nogle personer, at social støtte fra det nærme-

ste netværk efter en traumatisk oplevelse ikke er tilfredsstillende (Elklit, 1994a). Undersøgel-

ser viser, at nogle personer når en belastning opstod modtog mindre tilfredsstillende social 

støtte end tidligere, og at denne belastning havde en negativ effekt på både kvaliteten og 

kvantiteten af den sociale støtte (Keane, 1985; Buunk & Hoorens, 1992). En del personer, der 

havde været udsat for en traumatisk oplevelse, følte ligefrem at det nærmeste netværk svigte-

de i eftertraume tiden (Elklit, 1994a).  

Spørgsmålet er så, hvilke mulige forklaringer der kunne være på dette. Ifølge Porrit (1979) 

kan en forklaring være, at succesfuld mestring efterfølgende en traumatisk oplevelse har en 

positiv effekt på den sociale støtte, mens ikke-succesfuld mestring har en negativ effekt på 

den sociale støtte. Dette betyder, at en person, der er meget belastet af en traumatisk oplevelse 

og udviser et stort symptomomfang, ikke oplever at modtage tilfredsstillende støtte, mens en 

person, der mestrer situationen, oftere oplever at støtten er god. Tydelige årsagsforklaringer - 

om det er den traumatiseredes oplevelse af den sociale støtte, om det er den konkrete støtte 

der er tilgængelig, eller om det er et samspil mellem disse - er svære at give. Dog er den sidste 

forklaring – at den enkeltes velbefindende er afhængig af samspillet mellem den konkrete 

støtte og den personlige oplevelse og mestring – den, der støttes mest af resultaterne fra den 
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pågældende undersøgelse (Porrit, 1979). Den enkeltes velbefindende kommer således til at 

afhænge af en enten god eller ond cirkel, hvor henholdsvis den personlige oplevelse og den 

konkrete støtte gensidigt forstærker hinanden i en enten positiv eller negativ retning. Det kun-

ne udfra denne diskussion se ud til, at jo mere en person er belastet af traumet, jo mindre støt-

tende opleves det nærmeste netværk. Dette hænger godt sammen med Elklit’s (1994a) forslag 

om, at traumatiserede mennesker ofte oplever, at den psykologiske afstand til deres nærmeste 

forøges samtidig med at de belastes af selve traumet. Det er derfor muligt, at selve traumatise-

ringen er med til at forringe den sociale støtte. 

En anden mulig forklaring er, at de nærmeste pårørende selv er så påvirkede af den traumati-

ske begivenhed, at de ikke er i stand til at yde en tilfredsstillende støtte. Hos ældre efterladte 

vil de nærmeste pårørende ofte være børn og børnebørn, som jo enten har mistet en forælder 

eller en bedsteforælder. Alt efter hvordan forholdet til henholdsvis den afdøde og den efter-

ladte har været, vil dette påvirke de nutidige forhold og dermed også den sociale støtte. Ho-

rowitz (1991) tidligere omtalte teori om personlige skemaer og sorg (se s. 8-9) kan også i den-

ne sammenhæng bruges som en mulig forståelsesramme. Et barn som også op gennem vok-

senalderen centrerer sin egen selvopfattelse om forholdet til en af forældrene, vil også opleve 

tabet af denne forælder som et delvist tab af sig selv. Det personlige skema ”min far og jeg”, 

der refererer til barnets relation til faderen før hans død, er i inkongruens med virkelighedens 

betingelser, hvor faderen ikke længere er til. Barnet kan derved komme til at lide under de 

samme symptomer som beskrevet hos ægtefællen tidligere i dette speciale (se side 8-9), og 

det vil derved ikke være i stand til at yde en tilfredsstillende støtte til den efterladte.  

Begge disse forklaringsforslag samt undersøgelsesresultaterne nævnt ovenfor er med til at 

fremhæve, at en indsats for at øge den sociale støtte muligvis bør koncentreres om andre støt-

tepersoner end dem, der indgår i det nærmeste netværk. 

3.2. Fra sorg til traumatisering 

Sorg tager tid og sorg gør ondt, men hvis tabet ikke er traumatiserende, vil oplevelsen gennem 

sorgforløbet langsomt blive en del af den pågældendes personlighed, og til sidst vil det ikke 

gøre så ondt længere (Lieberman, 1992; Chemnitz, 1999, Worthman & Silver, 1991), selvom 

visse ting så som højtider og årsdagen for ægtefællens død muligvis vil aktivere en kortere 

sorgperiode hos den efterladte resten af dennes levetid. Dog er der nogle personer som ople-
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ver en så intens, kronisk sorg, at den umuliggør en normal livsførelse lang tid efter tabet har 

fundet sted (Lehman et al., 1987; Lieberman, 1992). Der er altså forskel på normal sorg og en 

traumatisk reaktion. Hvori denne forskel mere præcist består diskuteres i efterfølgende afsnit. 

3.2.1. Krise eller traumatisering? 

Ordet krise betyder på græsk ”et afgørende vendepunkt” (Elklit, 1994b), som jo er et begreb, 

der kan dække over meget forskellige ting. Begrebet ”krise” har da også op gennem psykolo-

giens historie været brugt meget bredt indenfor stort set alle gren af psykologien. Der findes 

en del litteratur, der handler om den mere belastende form for krisereaktion, der udløses af én 

eller flere voldsomme oplevelser, og det er denne form for krise, som er fokus i dette speciale. 

Dog er der en del uenighed på tværs af de forskellige teoretikeres forståelse af fænomenet om, 

hvordan en krisereaktion typisk forløber samt om hvilke typer af begivenheder, der skal til for 

at udløse en krisereaktion (Elklit, 1994b). Derfor er det nødvendigt at definere mere præcist, 

hvad der forstås ved begrebet krise i denne sammenhæng.  

Det, som karakteriserer den udløsende begivenhed - om det drejer sig om tab af nærtstående 

eller tab af egen fysiske integritet, om det skyldes et hændeligt uheld eller en intentionel 

handling, om konsekvensen af  krisen får afgørende betydning for arbejdsmæssige og sociale 

forhold eller ej - vil påvirke det forløb der følger (Elklit, 1994). I dette speciale er det den 

personlige oplevelse af den udløsende begivenhed frem for begivenheden i sig selv, der be-

tragtes som mest afgørende for, hvordan det efterfølgende forløb kommer til at forme sig. 

Denne oplevelse afhænger blandt andet af vedkommendes personlighed og livshistorie, de 

familiære/gruppemæssige tilhørsforhold, den kulturelle kontekst, andre berørtes reaktioner og 

den udløsende begivenheds karakteristika (ibid.).  

Hvis en begivenhed er traumatiserende, vil et reaktionsmønster, der kommer til udtryk via de 

symptomer som kendetegner den tidligere omtalte PTSD-diagnose, kunne observeres. Den 

gamle kriseforståelse og de begreber, der er blevet brugt i forhold hertil, bliver derved for 

uklare til at kunne henvise præcist til dette fænomen. Derfor bliver PTSD eller traumatisering 

her, i overensstemmelse med den beskrivelse Elklit (1994b) giver, brugt i stedet for benæv-

nelsen krise. Det er derfor traumatisering/PTSD frem for den brede kriseforståelse, som er 

interessant i forhold til de ældre efterladte i dette speciale.    



 

 51

3.2.2.  Patologisk sorg og traumatisering 

Kompliceret sorg er beskrevet under mange forskellige begreber så som atypisk, morbid, pa-

tologisk, abnormal, neurotisk, dysfunktionel eller uforløst sorg etc.. Alle syndromer som ofte 

associeres med ting som : utilfredsstillende social støtte efter tabet; et meget afhængigt, tæt, 

ambivalent eller konfliktfyldt forhold til afdøde; dårligt fysisk eller psykisk helbred hos den 

efterladte; pludselig, uventet død og tidligere depressive episoder hos efterladte (Middleton, 

Raphael, Martinek & Misso, 1993; Shuchter & Zisook, 1993).  

Der findes et betydeligt overlap mellem de symptombilleder, der ligger til grund for disse 

begreber, og de symptomer, der indgår i PTSD-diagnosen. Det drejer sig blandt andet om: 

diverse former for frivillig eller ufrivillig gentagelse; symptomer på vedvarende undgåelse, 

fysiske symptomer så som irritabilitet, vrede, koncentrationsbesvær og søvnproblemer; væ-

sentlig nedsat arbejdsmæssigt eller socialt funktionsniveau. Dette overlap ses mere eksplicit 

hos en del af forfatterne bag disse begreber. Patologisk sorg beskrives af for eksempel Horo-

witz et al., (1980) som kendetegnet ved overvældelse, stereotype gentagelser og  fastlåsning i 

sorgarbejdet. Morbid sorgreaktion beskrives af Lindemann (1944) som karakteriseret af for 

eksempel søvnforstyrrelser, irritabilitet, vrede manglende social interesse, følelse af uvirke-

lighed; problemer med at gennemføre sociale og arbejdsmæssige funktioner, følelser af an-

spændthed, ligegyldighed, værdiløshed, skyld og skam. Shuchter & Zisook (1993) beskriver 

uforløst sorg som bestående af en forsinkelse, intensivering og/eller forlængelse af de symp-

tomer, der karakteriserer en normal sorgproces så som uvirkelighedsfølelse, benægtelse, fy-

sisk og psykisk ubehag og social tilbagetrækning. 

De patologiske sorgreaktioner har altså mange symptomer tilfælles med PTSD. Det er derfor 

muligt, at en del af de, der reagerer patologisk på tab, faktisk lider af PTSD, hvilket betyder, 

at en nærmere undersøgelse af omfanget af PTSD hos efterladte ville være relevant. 

Man har i en del undersøgelser fundet, at PTSD hos tabsramte især korrelerer med eksplicit 

traumatiske omstændigheder (så som ulykker, katastrofer, interpersonel vold) omkring tabet  

(Middleton et al., 1993).  

Dog har man også i en enkelt undersøgelse fundet, at implicitte stressfaktorer, altså mere per-

sonlige betydninger i forhold til tabsomstændighederne, også kan have betydning for udvik-

lingen af PTSD. Schut, de Keijser & van den Bout et al. (1991 iflg. Middleton et al. 1993) 
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fandt netop i en undersøgelse af enker og enkemænd at hele 9% opfyldte kriterierne for 

PTSD, mens mellem 20-31% betragtedes som værende  i risiko for at udvikle denne lidelse. 

Desuden fandt man, at mens længden af den eventuelle sygdomsperiode, der lå forud for ta-

bet, ikke gjorde nogen signifikant forskel i tabsreaktionen, så korrelerede det at døden var 

uventet, da den indtrådte og det, at der ikke havde været tilfredsstillende mulighed for at sige 

farvel, med høj risiko for at udvikle PTSD (ibid.). Det ser altså ud til at faktorer som disse, 

der jo er individuelle i forhold til hvert enkelt tab, og som generelt ikke betragtes som ”trau-

matiske omstændigheder”, alligevel kan være det. Dette taler for, at PTSD kan være en mulig 

diagnose hos nogle af de, der udsættes for tab under såkaldte ”normale” omstændigheder, og 

som reagerer patologisk herpå. Igen er det den personlige oplevelse, som er afgørende for 

udkommet. 

Der findes et stort overlap mellem de symptomer, der beskrives ved diverse patologiske sorg-

reaktioner og de, der kendetegner PTSD/traumatisering. På dette grundlag betragtes disse 

patologiske sorgreaktioner i efterfølgende som synonyme med de traumatiske. Desuden un-

derstreges det endnu en gang, at det er den personlige oplevelse af et tab, frem for de objekti-

ve omstændigheder, der er mest afgørende for, om en tabsoplevelse udvikler sig til traumati-

sering eller ej.   

3.2.3. Normal sorg og traumatisering 

En overordnet definition på forskellen mellem normal sorg og patologisk sorg gives af Horo-

witz et al. (1980). Her beskrives normal sorg som ”…den subjektive oplevelse og adfærd som 

opstår efter den psykologiske erkendelse af et tab”  (Horowitz et al., 1980, s 1157, forfatte-

rens oversættelse). At en person sørger (mourning) beskrives som den proces igennem hvil-

ken den enkelte accepterer og tilpasser sig tabet. Det at sørge er en måde at bearbejde de for-

skellige sorgtilstande på, og det er dermed sekundært i forhold til den enkelte sorgtilstand. 

Patologisk sorg beskrives som en intensivering af  normal sorg i en sådan grad, at personen 

overvældes, udviser maladaptiv adfærd eller fastlåses på et sorgstadie, sådan at sørge-

processen ikke kan fuldføres, men i stedet fører til maladaptiv adfærd i form af for eksempel 

stereotype gentagelser  (Horowitz et al., 1980). Ifølge denne forklaring er forskellen mellem 

normal sorg og en patologisk eller sygelig sorgreaktion altså overvejende kvantitativ, hvor 
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den normale sorgreaktion bliver patologisk fordi den intensiveres i en sådan grad, at personen 

ikke længere kan leve et normalt liv. 

Shuchter & Zisook (1993) beskriver den normale sorgproces som bestående af tre delvist 

overlappende faser: 1) en indledende fase karakteriseret af chok, uvirkelighedsfølelse og be-

nægtelse, der varer fra timer til uger; 2) en akut sørge-periode med følelser af  fysisk og psy-

kisk ubehag og social tilbagetrækning, hvor dødsfaldet erkendes kognitivt og emotionelt, som 

ofte varer adskillige måneder; 3) en tilnærmelse til et tidligere niveau af balance. Alt i alt en 

periode der i mange tilfælde strækker sig ud over mere end et år. Den komplicerede sorgreak-

tion betegnes her som uforløst sorg. Uforløst sorg kendetegnes ofte af forsinkelse, intensive-

ring og/eller forlængelse af den normale sorgreaktion (ibid.). Altså er der også her tale om en 

hovedsagelig kvantitativ forskel mellem de to tilstande. 

Selv om der findes en glidende overgang mellem disse tilstande kan der også argumenteres 

for, at der i nogle tilfælde eksisterer et kvalitativt spring mellem hvad karakteriserer hen-

holdsvis normal sorg og en traumatisk eller patologisk sorgreaktion.  

 Freud (1895, 1917e) beskriver for eksempel en normal sørgeproces som karakteriseret ved 

følelser af smertefuld afvisning, manglende interesse i den ydre verden, manglende evne til at 

elske og massiv hæmning af alle aktiviteter. Selv normal sorg er altså meget belastende for 

personen og dennes nærmeste. Melankoli, der generelt betragtes som et tidligt begreb for det 

symptombillede, der nu forbindes med depression, beskrives som, ud over at indeholde de 

reaktioner og følelser der kendetegner normal sorg, også at være karakteriseret ved, at for-

nemmelsen for eget selv og selvværd påvirkes. Freud beskrev melankoli som bestående i at 

sørge over tab af libido (Freud, 1895). Ifølge Freud er melankoli forbundet med sorg, men 

indeholder flere og andre aspekter end normal sorg, ofte i form af for eksempel et ambivalent 

forhold til den afdøde. Melankoli kan ligesom sorg være en reaktion på tabet af et elsket ob-

jekt. Personen er ofte opmærksom på hvem, han/hun har mistet, men ikke på hvad han/hun har 

mistet ved dette tab. Reaktionen kendetegnes af  en oplevelse af eget ego som værdiløst, 

uværdigt, selvisk og svagt samt af symptomer som søvnproblemer, manglende appetit, mang-

lende interesse i den ydre verden, hæmning af alle aktiviteter, nedgang i social og arbejds-

mæssig funktionsniveau (Freud, 1917e) Mange af disse symptomer kendes fra depression, 

men en del, for eksempel søvnproblemer, manglende interesse i det ydre, nedsat social og 
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arbejdsmæssig funktion etc., kendetegner også PTSD. Dog er de to hovedsymptomer, undgå-

else og gentagelse, ikke nævnt her. Ved tabet sker der i melankoli en fragmentering af objekt-

forholdet samtidig med at egoet identificeres med det tabte objekt. Herved kommer tabet til at 

betyde en oplevelse af at egoet fragmenteres. Metaforisk set differentieres der mellem norma-

le sørgeprocesser og melankoli således ”ved sørgeprocesser er det verden som er blevet fattig 

og tom; ved melankoli er det selve egoet” (Freud, 1917e, s. 246, forfatterens oversættelse). 

Hvis de determinanter der kendetegner melankoli, er tilstede i en normal sorgproces bliver 

denne patologisk (Freud, 1917e, s. 250), og man kan dermed betragte melankoli som et tegn 

på en traumatisk sorgreaktion i tråd med den definition der gives i afsnit 3.2.2.. Dog er der et 

problem i forhold til brugbarheden af denne definition af patologisk sorg. Melankoli er i sig 

selv en patologisk tilstand, og dennes tilstedeværelse i en sorgreaktion vil derfor i sig selv 

betyde at reaktionen er patologisk. Freuds (1917e) definition af begrebet patologisk sorg, kan 

derfor siges at være tautologisk og derfor temmelig uklart. 

Den metaforiske definition nævnt ovenfor peger desuden på en kvalitativ forskel i de to til-

stande, hvor normal sorg opleves som en stor belastning og hæmning i forholdet mellem indi-

videt og verden, mens melankolsk eller traumatisk sorg derudover også giver en  voldsom 

belastning af selve den personlige integritet.  

En lignende forskel i kvaliteten af henholdsvis normale og patologiske (morbide) sorgreaktio-

ner ses hos Lindemann (1944). Normal sorg beskrives her som karakteriseret ved  en opløs-

ning af de bånd personen havde til den afdøde, tilpasning til et miljø hvor den afdøde ikke 

længere eksisterer og dannelse af nye forhold. Den patologiske sorgreaktion beskrives som en 

forvrængning af den normale sorgreaktion, og den kan blandt andet være kendetegnet af: 

manglende erkendelse af tabet; vedvarende fysiske symptomer som for eksempel søvnforstyr-

relser; irritabilitet, vrede og manglende social interesse; følelse af uvirkelighed; problemer 

med at gennemføre sociale og arbejdsmæssige funktioner; følelser af anspændthed, ligegyl-

dighed, værdiløshed, skyld og skam; selvmordstanker etc.. 

Der er altså uenighed i litteraturen om hvorvidt forskellen mellem en normal og en traumatisk 

sorgreaktion består i et kvantitativt eller kvalitativt spring. Der findes gode argumenter for 

begge tilgange og ingen objektiv sandhed. I denne sammenhæng søges det derfor ikke be-

stemt, om den ene eller den anden forståelse er mere korrekt. I stedet konkluderes det, at sorg 
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har mange forskellige udtryk. Hvilken betydning et tab får for en person er afhængig af et 

samspil mellem mange forskellige faktorer så som : tabets objektive omstændigheder; forhol-

det til den afdøde; livshistorie; samfundsforhold; personlighed; social støtte etc. Det der er 

centralt, i forhold til om et tab bliver traumatisk, er den personlige oplevelse. En oplevelse der 

kan betragtes som traumatisk, når den resulterer i de symptomer, der kendetegner PTSD. Der-

ved kommer diskussionen om de kvantitative versus kvalitative aspekter ved traumatiseringen 

til at træde i baggrunden, mens den betydning, den traumatiske oplevelse har for den trauma-

tiseredes videre liv, bliver det centrale.      

Alt i alt kan en sorgreaktion betragtes som patologisk når sorgen ikke forløses og bliver ved 

med at påvirke den sørgende i sådan en grad, at et normalt liv lang tid efter tabet stadig ikke 

kan opretholdes. Patologisk sorg er dog ikke repræsenteret i officielle diagnostiske manualer 

(Middleton et al, 1993). Det store overlap der synes at være mellem patologiske sorgrektioner 

og PTSD, gør derfor PTSD-diagnosen til et muligt værktøj med henblik på at bestemme, 

hvornår en normal sorgproces har udviklet sig til et alvorligt psykologisk problem.  

3.4. Traumatiseringens dynamik 

Patologiske sorgreaktioner er hyppigt beskrevet i litteraturen, og kan sammenlignes med det 

syndrom, som PTSD-diagnosen bygger på. Derfor er det også muligt, at patologisk sorg med 

fordel kan betragtes ud fra nogle af de teorier om traumatiseringens dynamik, der har lagt til 

grund for udviklingen af PTSD som et diagnostisk værktøj.  

Op gennem tiden har flere forskellige teorier om traumatisering været dominerende. Cull-

bergs (1976) krisebegreb var det første, der vandt almen udbredelse blandt danske psykolo-

ger. Med tiden er denne lidt rigide og forsimplede kriseforståelse, i hvert fald hos de psykolo-

ger som interesserer sig for krisepsykologi, dog blevet erstattet af mere fleksible og uddyben-

de teorier om traumatiseringens dynamik. Efterfølgende afsnit består af en beskrivelse af et 

par af de mere centrale af disse teorier, indledt med et historisk rids af teoriernes baggrund. 

3.4.1. Den psykoanalytiske traumeforståelse 

Som nævnt ovenfor beskrev Freud (1917e) forskellen mellem normal sorg og en traumatisk 

sorgreaktion (en patologisk sorgreaktion med elementer af melankoli) ved, at en person i nor-
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mal sorg oplever, at verden er blevet fattig og tom, mens en person i et traumatisk sorgforløb 

oplever, at det er selvet, der er blevet tomt. Freud mente, at traumatisering var et resultat af en 

nedbrydelse af den såkaldte stimulusbarriere, der beskytter egoet fra at blive overvældet af 

henholdsvis indre og ydre stimuli (Freud 1964 iflg. Lifton, 1988; Balck et al., 1997). Ved en 

traumatisk oplevelse overvældes denne barriere, og opretholdelsen af egoets struktur trues. 

Oplevelsens voldsomme intensitet resulterer, sammen med manglende mulighed for at forbe-

rede sig på situationen samt manglende mulighed for verbal eller motorisk udlevel-

se/genoplevelse af traumet, i at stimulusbarrieren nedbrydes (Freud 1920/1955, iflg. Van der 

Kolk, Weisæth & Van der Hart, 1996; Freud, 1955, iflg. Lifton, 1988). Gentagelsestvangen 

beskrives som værende et centralt element i den traumatiske reaktion (Black et al, 1997). 

Gentagelse af traumet er individets forsøg på at mestre denne begivenhed. Dog er det, grundet 

det voldsomme pres mod stimulusbarrieren som traumet repræsenterer, ikke muligt at håndte-

re alle aspekter af traumet på én gang (Van der Kolk et al., 1996; Black et al., 1997). Personer 

med PTSD oplever deres indre verden som farlig og fyldt med traumerelaterede tanker og 

følelser. De bruger derfor megen energi på at undgå disse emotionelle traumerepræsentationer 

(Van der Kolk, McFarlane & Van der Hart, 1996). Dette vil sige, at når den emotionelle smer-

te ved at genopleve traumet bliver for stor, så træder forsvarsmekanismer  specielt i form af 

undgåelse i kraft. Herved lægges der afstand mellem den traumatiske oplevelse og de emotio-

nelle reaktioner denne medfører (Black et al., 1997). Med dette mønster er grundlaget for den 

vekslen mellem undgåelse og genoplevelse, vi kender fra den moderne traumeforståelse, som 

den ses i de diagnostiske kriterier for PTSD, lagt.   

Freud mente dog oprindeligt, at traumereaktioner opstod som resultat af undertrykkelse af 

konfliktfulde seksuelle og aggressive ideer der var nært forbundet med Oedipus-komplekset, 

og som blev aktiveret af en oplevelse i nuet (Freud 1900/1953, iflg. Van der Kolk et al., 

1996). Freud mente altså at disintegrationen af egoet hovedsageligt skyldes ukontrollerbare, 

selv-dirigerede seksuelle energier, der før var bundet i egoet, men som traumet udløste (Lif-

ton, 1988). Han fokuserede hermed på overvældelse som resultat af stimuli, der kom indefra. 

Selvom Freud, med sin tanke om traumereaktion som et resultat stimulusovervældelse med 

efterfølgende disintegration af egoet og med konstatering af symptomer på henholdsvis gen-

tagelse og undgåelse, kan betragtes som et bidrag til forståelsen af traumatiseringens dyna-

mik, så er hans fokusering på indefra kommende stimulis betydning problematisk.  
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Kardiner (Iflg. Lifton, 1988; Van der Kolk, 1996) bidrog med sin beskrivelse af traumatiske 

kampneuroser til den oprindelige freudianske traumeforståelse med et fokus på den udefra 

kommende stimulis afgørende betydning i forhold til den traumatiske neuroses opståen5. En 

neurose, og de symptomer denne medfører, er her opfattet som en form for tilpasning. Af 

symptomer, der kendetegner den traumatiske kampneurose, fremhæves flere former for hen-

holdsvis undgåelse, genoplevelse og forøget fysisk arousal. Disse symptomer menes at opstå 

som et forsøg på at sikre selvet mod en for overvældende genoplevelse af den ydre, traumati-

serende oplevelse (Van der Kolk et al., 1996), og de resulterer i en indskrænkning og en di-

sorganisation af egoet og de indre ressourcer.  Fokus er dermed flyttet til  ydre frem for indre 

stimuli.    

Lifton (1988) føjer hertil at mødet med døden, enten i fysisk eller eksistentiel betydning og 

meningssøgning i forhold til dette, er afgørende for, om en oplevelse bliver traumatisk eller 

ej. Traumatisering og de symptomer, der kendetegner denne opstår i den traumatiseredes for-

søg på at reintegrere det selv, der grundet det overvældende og ødelæggende møde med dø-

den er blevet disintegreret. Desuden understreges det her, at en voldsom nok traumatisk begi-

venhed vil kunne resultere i en traumatisk reaktion hos stort set hvem som helst (Lifton, 

1988).  

Herved er også mødet med enten fysisk eller eksistentiel død, og det at stort set alle menne-

sker har en øvre grænse for, hvad de kan tåle af stress, før en traumatisering opstår, tilføjet, og 

grundlaget for at kunne skabe et diagnostisk redskab for, hvad der ”skal til” før en person kan 

betragtes som traumatiseret, er lagt.  

De omtalte teorier er dannet udfra observation af og terapi med ofre for afgrænsede traumer, 

så som krig, og i Freuds tilfælde helt bestemte patientgrupper, de hysteriske kvinder. En bedre 

definition af hvilke typer oplevelser, der kan udløse et traume, samt hvordan symptomerne 

mere præcist hænger sammen, er derfor nødvendig, før et sådant værktøj kan specificeres. 

 

5 I Kardiniers terminologi er traumatisk neurose det begreb der bruges for hvad i dette speciale ellers 

er beskrevet som traumatisering (se Lifton, 1988). 
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Horowitz er den person, hvis tanker om traumatiseringens dynamik har haft allerstørst betyd-

ning for dannelsen af diagnosen PTSD. Hans teori herom beskrives nedenfor.     

3.4.2. Horowitz´ kombinerede  psykodynamiske og kognitive traumeforståelse 

Horowitz forsøgte med sin teori om traumatiseringens dynamik at kombinere sit udgangs-

punkt som psykodynamiker og sit fokus på den psykodynamiske tankegang i forhold til ob-

jektrelationer med tanker fra kognitionspsykologien, specielt med hjælp fra teorier om infor-

mationsprocessering (Horowitz, 1974, 1980, 1991; Marmar & Horowitz, 1988).    

Horowitz  (1974) forklarer traumatisering med udgangspunkt i nogle af de tidligere beskrevne 

psykoanalytiske begreber. Han vælger dog at fokusere på begreberne om informationsover-

vældelse af både indre og ydre art og den potentielle trussel mod opretholdelse af selvets 

strukturer, som denne overvældelse udgør. Også ufrivillig gentagelse og forsvar her imod i 

form af undgåelse er begreber, som er ført videre fra Freud. Horowitz vælger dog generelt at 

se bort fra den oprindelige psykoanalytiske tanke om den tidlige barndoms seksuelle konflik-

ters centrale betydning for en senere traumatisk reaktion. 

Horowitz (1974, 1980, 1991) beskriver en hændelse som traumatisk, når den ligger udenfor 

hvad kan betragtes som almindelige menneskelige oplevelser, og den derfor repræsenterer en 

så voldsom mængde af ny information, at denne information ikke kan forklares meningsfuldt 

udfra og integreres i personens kognitive skemaer6 om selvet og verden. Traumet resulterer 

derfor i en informationsmæssig overvældelse og inkongruens mellem ny information og eksi-

sterende skemaer. Traumet kommer så til at skabe kognitiv uoverensstemmelse mellem kog-

nitive skemaer og virkelighedens betingelser. En uoverensstemmelse der via kognitiv og emo-

tionel tilpasning må integrere nyt og gammelt, så personens forståelse af selv og verden igen 

kan blive ”hel”. Fordi et traume repræsenterer en så voldsom ny informationsmængde med 

stærkt emotionelt ladet indhold, bliver umiddelbar integration, grundet den voldsomme emo-

 

6 Skema her forstået i overensstemmelse med Horowitz (1991, s. 1, forfatterens oversættelse) definiti-

on om skemaer som ”meningsbærende strukturer der integrere viden om selv og andre. Disse mentale 

strukturer fungerer bevidst og ubevidst med henblik på, at organisere tanker, komplekse emotionelle 

tilstande, selv-vurderinger og interpersonelle handlinger”   
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tionelle belastning en sådan integration vil medføre, umulig. Menneskets indbyggede trang til 

at fuldføre, her forstået i forlængelse af den traditionelle psykoanalytiske teori om gentagel-

sestvang, ses som en måde at bearbejde en oplevelse kognitivt på. Fuldførelsen er komplet, 

når informationen fra henholdsvis nye og gamle skemaer er integreret til én helhed  (Horowitz 

1976/86 iflg. Jind, 1998).        

Fordi den mængde information traumet repræsentere er så stor at den ikke umiddelbart kan 

integreres, må integrationen foregå gradvist og over længere tid. Dette forløb består i en vek-

selvirkning mellem symptomer på gentagelse, hvor elementer af traumet grundet den kogniti-

ve fuldførelsestendens søges integreret med de allerede eksisterende skemaer. Symptomer på 

undgåelse træder ind, når den emotionelle og kognitive overvældelse, som gentagelsessymp-

tomerne medfører, bliver for stor. Når undgåelsessymptomerne har reduceret overvældelsen 

tilstrækkeligt meget, træder fuldførelsestendensen igen i kraft, og symptomer på gentagelse 

bliver igen dominerende (Horowitz 1974, 1980, 1991; Jind, 1998). Af symptomer på traume-

relateret genoplevelse kan blandt andet nævnes: ufrivillige tanker, forestillingsbilleder, følel-

ser og adfærd; gentagne mareridt; kronisk forøget fysisk arousal; tvangspræget gentagelse; 

startle reaktioner etc. Typiske symptomer på undgåelse vil for eksempel være: manglende 

evne til at visualisere traumerelateret hukommelse; delvist eller fuld amnesi; begrænset og 

ufleksibel tænkning; følelser af uvirkelighed eller ”numbness”; søvnforstyrrelser; adfærds-

mæssig undgåelse etc. (Marmar & Horowitz, 1988). Reaktionsmønsteret efterfølgende en 

traumatisk oplevelse beskrives af Marmar & Horowitz (1980) som fase-orienteret. Det vil 

sige, at der tegner sig en rækkefølge i normale reaktioner på voldsomme livsoplevelser som er 

mere hyppig end andre. Første fase består ofte i, at der ”under begivenheden eller umiddel-

bart efter hyppigt er en intens følelsesmæssig reaktion karakteriseret af en smertefuld men 

kortvarig erkendelse af begivenhedens fremtrædende karakter” (Marmar & Horowitz, 1988, 

s. 90, forfatterens oversættelse). Denne fase efterfølges ofte af en fase af enten undgåelse eller 

genoplevelse. Disse to tilstande vekselvirker med hinanden, sådan at gennemarbejdningen 

(working through), som er tredje fase, gradvist kan reducere frekvens og intensitet i denne 

vekselvirkning. Resultatet heraf er en gradvis tilpasning mellem tidligere skemaer og infor-

mation fra traumet, og sidste fase består dermed i en relativ færdiggørelse af reaktionen på 

traumet, så normale arbejdsmæssige, sociale og emotionelle funktioner kan genoptages. Den 

patologiske traumereaktion ses som en intensivering af den normale reaktion, og den kende-
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tegnes af større hyppighed og intensitet og længere varighed af de normale symptomer (Mar-

mar & Horowitz, 1991; Jind, 1998), sådan at symptombilledet kommer til, at repræsenterer 

det, der beskrives i de diagnostiske kriterier for PTSD. En traumereaktion er patologisk, når 

vekselvirkningen mellem undgåelse og genoplevelse, i stedet for at være en gradvis mestring, 

bliver rigid, og gennemarbejdningen af traumet derfor låses fast på uhensigtsmæssig vis.      

De følelsesmæssige reaktioner ser iflg. Jind (1998) ud til at være en respons på den kognitive 

inkongruens, forstået sådan at det er de kognitive elementer (gentagelse som forsøg på inte-

gration af ny og gammel information), som er det centrale i dette symptombillede.  

Spørgsmålet er dog, om man ud fra Horowitz` traumebeskrivelse overhovedet kan adskille 

undgåelse (forsvar mod kognitiv og emotionel overvældelse) fra genoplevelse, eller om disse 

må betragtes som uadskillelige elementer af en helhed. Horowitz (1988) beskriver jo netop, at 

anden fase i traumatisering ofte består af enten undgåelse eller gentagelse. Der er altså ikke et 

universelt mønster for hvilken af disse symptomgrupper, der kommer først. Det er derfor mu-

ligt, at hvilken symptomgruppe der udtrykkes først, i højere grad end noget andet afhænger af 

den enkelte person og dennes livshistorie, samt de ting der karakteriserer den pågældende 

hændelse, og at en universel regel for adskillelse og rækkefølge af henholdsvis de emotionelle 

og kognitive elementer af en traumatisering derfor ikke er mulig at fremsætte.   

Selvom Horowitz teori om traumatiseringens dynamik indeholder mange kognitionspsykolo-

giske forklaringsmodeller, så er udgangspunktet for denne teori psykodynamisk. Dette kom-

mer tydeligt til udtryk i forhold til den psykologiske behandling af  traumatiserede. Her omta-

les for eksempel den tendens, mennesker ifølge den psykodynamiske tankegang har til at lave 

overføringer i terapi ved gentage internaliserede rolleforholdsmodeller, sådan at terapeuten 

bliver modparten i rolleforholdsmodellen. En overførsel der tolkes i traditionel psykodyna-

misk stil. Desuden omtales det hvordan afslutningen på terapien ofte vil reaktivere uhen-

sigtsmæssige selvbilleder. Disse uhensigtsmæssige selvbilleder søges knyttet til traumet og i 

relevante tilfælde til tidlige udviklingsfaser (Horowitz, 1974; 1980; 1988). Samtidig fokuserer 

Horowitz (ibid.) på traumatiseringens betydning for det enkelte individs selvopfattelse, sådan 

som det også ses i hans teorier om personlige skemaer og sorg (Horowitz, 1991, se side 8-9, 

dette speciale), og han bevarer dermed det fokus på individet, der er tradition for indenfor 

psykoanalytisk og -dynamisk psykologi. 
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3.4.4. Janoff-Bulmans social-kognitivistisk traumeforståelse 

Janoff-Bulman (1992) er ophavskvinde til en udviklingspsykologisk, social-kognitivistisk 

forståelse af traumatiseringens dynamik. Som Horowitz fokuserer hun på, hvordan traumati-

ske oplevelser ødelægger de kognitive strukturer, som mennesket forstår sig selv sin verden 

ud fra, hvilket ofte vil resultere i posttraumatiske symptomer. Janoff-Bulman fokuserer dog til 

forskel fra Horowitz også på kliniske og socialpsykologiske aspekter ved traumatisering. 

Mens Horowitz hovedsageligt fokuserer på de enkelte symptomer på PTSD, og hvordan disse 

spiller sammen, så fokuserer Janoff-Bulman på hvilke ændringer i det kognitive system, der 

forårsager disse ændringer (Jind, 1998).   

Ifølge Janoff-Bulmans (1992) teori består en traumatisering kort sagt  i en fragmentering af et 

menneskes fundamentale antagelser (basic assumptions), hvilket giver sig udslag i symptomer 

så som hyperarousal, undgåelse og genoplevelse (ibid.), sådan som også de kendes fra de di-

agnostiske kriterier for PTSD, samt den vekslen mellem undgåelse og genoplevelse som også 

beskrives af Horowitz (1974).  

De tre fundamentale antagelser går på at verden er god, at verden er meningsfuld, og at selvet 

er værdigt. Det system af antagelser, som en person har om sig selv og sin verden (verden her 

forstået som et abstrakt begreb, der henviser til både personer og begivenheder bredt set), er 

hierarkisk opbygget, og de tre ovennævnte antagelser udgør fundamentet i dette hierarki (Ja-

noff-Bulman, 1992). Verden opleves som god og tryg når andre mennesker antages at være 

venlige, hjælpsomme og omsorgsfulde, og verden er meningsfuld når det der sker, sker for 

bestemte mennesker. Dette skal forstås således, at gode og onde ting sker, fordi den person 

det går ud over på grund af dennes karakter og handlinger, fortjener det. Vi opfatter generelt 

os selv som redelige mennesker, der gør gode ting. Selvet betragtes derfor som værdifuldt 

også for andre mennesker (Jind, 1992). 

Oplevelsen af at man er et godt menneske, der lever i en god og meningsfuld verden, har sine 

rødder i den allertidligste barndom (Janoff-Bulman, 1992). Det spæde barn organiserer grad-
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vist og systematisk elementer i sin verden, og det danner herudfra en skematisk7 forståelse af 

selv og andre. Ud fra flere sammenlignelige, enkeltstående episoder begynder barnet at danne 

generaliserede strukturer (RIG’s = repræsentationer af handlinger, som er blevet generalisere-

de), som det kan bruge til at forstå og forudsige sin verden med. Dette giver barnet mulighed 

for allerede i 2-7 måneders alderen via RIG’s at registrere ting, som er invariante over for-

skellige episoder i forhold til barnet. Herved får barnet en fornemmelse af, hvad der hænger 

sammen med barnet selv, og hvad der ikke gør. Dette giver det derved mulighed for at danne 

et såkaldt kerneselv (Stern, 1985 iflg. Janoff-Bulman, 1992). Hvis barnet på denne måde op-

lever ”god nok” kvalitet af omsorg fra mindst en tilknytningsperson, vil det opnå en funda-

mental tillid (basic trust) til verden, en oplevelse af denne verden som menings-

fuld/forudsigelig og sig selv som værdig. Desuden opnår barnet som resultat heraf en følelse 

af usårlighed. Med sproget og det fællesskab dette medfører, kan disse antagelser deles med 

andre og henholdsvis formes og understøttes. En god tilknytning giver, sammenlignet med 

den konkrete tilknytningsperson, der fungerede som en sikker base i den tidlige barndom, i 

voksenlivet en mere abstrakt, begrebsmæssig sikker base at udforske sin verden fra (Janoff-

Bulman, 1992). Via en god tilknytning bliver verden altså et godt og sikkert sted at være, og 

giver os også som voksne mulighed for via udforskning at fortsætte udviklingen.  

Mennesket har en naturlig, iboende modstand mod radikale ændringer, specielt i forhold til de 

mere grundlæggende forståelser af verden. Dette gør sig især gældende i forhold til de fun-

damentale antagelser, som jo netop er grundlaget for hele forståelsen af selv og verden. En 

ændring af de fundamentale antagelser sker bedst gradvist og over lang tid (Janoff-Bulman, 

1992), hvorfor en gradvis ændring i den information man modtager fra omverdenen, derfor er 

at foretrække. En traumatisk oplevelse, står med den pludselige indtræden og den radikale 

modsætning denne repræsenterer i forhold til de fundamentale antagelser, i skarp kontrast 

hertil, og giver den derfor ingen mulighed for gradvis tilpasning. 

 

7 Skema er her forstået som mentale strukturer, der repræsenterer organiseret viden om et bestemt be-

greb (for eksempel i form af en bestemt social relation så som ”min far og jeg”, min tilføjelse i paren-

tesen) eller en bestemt type stimuli (Janoff-Bulman, 1992). 
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Traumatiske oplevelser defineres kort af Janoff-Bulman (1992) som overvældende livsople-

velser, der er ”…ud over det sædvanlige og som direkte opleves som trusler mod overlevelse 

og selv-opretholdelse.” (Janoff-Bulmann, 1992, s. 53, forfatterens oversættelse), og som der-

for får de fundamentale antagelser om selv og verden omtalt ovenfor til at fragmentere, fordi 

de pludseligt opleves som værende ugyldige. Disse ud-over-det-sædvanlige oplevelser er ka-

rakteriseret ved at gå ud over hvad der kan betragtes som tilhørende det almindelige menne-

skelige erfaringsgrundlag, og de vil desuden være ekstremt stressende for de fleste. Den di-

rekte oplevelse adskiller sig fra for eksempel den rationelle tanke ved at være farvet af følel-

ser og visuelle repræsentationer af virkeligheden fremfor at være logisk og analytisk (ibid.). 

At en oplevelse er direkte betyder altså, at den påvirker personens følelser umiddelbart og 

desuden repræsenteres i form af  bestemte visuelle forestillingsbilleder hos denne person. 

At egen overlevelse og selv-opretholdelse opleves som truet betyder, at personen gennem 

overværelse af andres død eller direkte trussel mod egen fysiske eller psykiske integritet op-

lever traumet som en konfrontation med sin egen dødelighed (Janoff-Bulman, 1992). Nogle 

oplevelser, så som interpersonel vold og misbrug, naturkatastrofer, ulykker etc., vil, grundet 

den voldsomme kontrast i forhold til de fundamentale antagelser oplevelser som disse nød-

vendigvis vil repræsentere, være mere sandsynlige traumeudløsere end andre. Dog understre-

ges det, at det er ”…hvordan en situation forstås, der i sidste ende er afgørende for, om denne 

vil blive traumatiserende eller ej.” (Janoff-Bulman, 1992, s. 52, forfatterens oversættelse). 

Det er altså også i den social-kognitivistiske traumeforståelse den personlige oplevelse, som 

er det centrale. De store forskelle der findes mellem mennesker i forhold til personlighed, 

livshistorie og nuværende omstændigheder, gør, at samme situation vil opleves meget forskel-

ligt, alt efter hvilken person i hvilken kultur, der er tale om. Hvad der skal til før en oplevelse 

kan betegnes som værende ud-over-det-sædvanlige, vil derfor variere fra person til person og 

kultur til kultur. En klar definition af hvad der skal til, før en situation i sig selv kan betegnes 

som traumatisk, er derfor ikke mulig at fremstille. Man må i stedet tage udgangspunkt i den 

enkelte person frem for den faktiske situation, der var udløseren for traumatiseringen. 

Når et menneske traumatiseres fragmenteres de fundamentale antagelser. Dog er den effekt, 

som traumatiseringen har, ofte forskellig alt efter hvilket indhold selve den traumatiske situa-

tion er karakteriseret af. Menneskelig forårsaget viktimisering så som overfald, voldtægt, tor-
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tur og andre situationer hvor gerningsperson(er) forsætligt gør skade, fragmenterer oftest an-

tagelserne om at verden er god og at selvet er værdigt, og medfører især symptomer som 

angst, manglende tillid, følelser af skyld og skam, selvbebrejdelse, hjælpeløshed og lavt selv-

værd. ”Naturlige” katastrofer så som ulykker, naturkatastrofer og livstruende sygdomme, der 

ikke har nogen identificérbar gerningsperson, virker oftere fragmenterende på antagelsen om, 

at verden er meningsfuld. De mest almindelige symptomer her er følelser af hjælpeløshed og 

handlingslammelse, manglende selvtillid og selvomsorg og sårbarhed, samtidig med at verden 

opleves som uretfærdig, uforudsigelig og ukontrollerbar. Ofre for ”naturlige” traumer mister 

ikke følelsen af selvværd i samme grad som ofre for interpersonel vold, og de oplever desu-

den at modtage mere og bedre social støtte (Janoff-Bulman, 1992). Det ser altså ud til, at for-

skellige traumetyper påvirker mennesker forskelligt. 

 Også hvilket køn den traumatiserede har, er af betydning i forhold til hvordan de fundamen-

tale antagelser påvirkes. Traumatiserede kvinder har et forholdsmæssigt mere positivt syn på 

andre mennesker end traumatiserede mænd, samtidig med at mændene også lider af et for-

holdsmæssigt større omfang af depression (Janoff-Bulman, 1988, iflg. Jind, 1998)  

Både ved traumatisering som resultat af interpersonel vold og ”naturlige” katastrofer gælder 

det, at traumet ikke kan forklares eller forstås ud fra de eksisterende antagelser om selvet og 

verden, men at den traumatiske oplevelse alligevel må integreres i disse skemaer, før perso-

nen kan komme af med de symptomer, som en traumatisering medfører. Som tidligere nævnt 

har mennesket en vis naturlig modstand mod at ændre på de teorier, det har om verden (Ja-

noff-Bulman, 1992). Som den eneste af de omtalte traumeteoretikere bringer Janoff-Bulman 

(ibid.) ældre menneskers specielle vilkår i forhold til traumatisering på banen. Hun skriver, at 

jo ældre og mere sat i sin verdensforståelse og sit menneskesyn en person er, jo mere lukket 

er dette system. Det betyder, at der ofte skal mere til at ryste et ældre menneske, men det be-

tyder også, at det hvis et ældre menneske udsættes for så voldsom en traumatisk oplevelse at 

de fundamentale antagelser alligevel fragmenteres, ofte vil have endnu sværere ved at genop-

bygge disse antagelser (Janoff-Bulman, 1992). Der kunne derfor se ud til, at ældre mennesker 

som traumatiseres muligvis vil have et endnu større behov for professionel assistance til bear-

bejdning af traumet end yngre traumatiserede. 
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Der findes et forholdsvist stort overlap i den måde henholdsvis Horowitz og Janoff-Bulman 

anskuer både traumatiseringens dynamik og den ideelle psykologiske behandling af traumeof-

re på (se nedenfor). En del af de mere kognitionspsykologisk orienterede krisepsykologer 

opfatter Horowitz’ traumemodel som kognitionpsykologisk (Janoff-Bulman, 1992; Jind, 

1988). Selv om megen af den terminologi der bruges i forklaringen af modellen er informati-

ons-processeringssprog, så er udgangspunktet for modellen og den behandling, der foreslås, 

psykodynamisk (Horowitz, 1974, 1980, 1991; Marmar & Horowitz, 1988). Selv om forkla-

ringsmodellerne i de to teorier ligger tæt op ad hinanden, så er grundlaget for de to modeller, 

henholdsvis det psykodynamiske og det socialkognitivistiske, meget forskellige. Der er altså 

enighed om, hvilke grundlæggende mekanismer fænomenet traumatisering består i samt om, 

hvordan psykologisk behandling heraf overordnet set bør se ud, mens den teoretiske referen-

ceramme er forskellig.    

Janoff-Bulman bidrager i kraft af teorien om de fundamentale antagelser med en præcisering 

af, hvilke mere specifikke ændringer en traumatisering forårsager i menneskers måde at tænke 

om sig selv og verden på. Desuden flytter, hun sammenlignet med Horowitz, delvist fokus fra 

det enkelte individ til det system, som dette individ indgår i. Selvom personligheden betragtes 

som havende stor betydning for, hvordan en begivenhed opleves, så skal det socialpsykologi-

ske element i denne traumeforståelse understreges. De fundamentale antagelser om selv og 

verden opbygges og videreudvikles i en social kontekst. Også den fragmentering af de fun-

damentale antagelser, som en traumatisering består i, foregår i den sociale kontekst. For at en 

traumatisering kan overvindes må omgivelserne bevise, at verden stadig er god og menings-

fuld, og at den traumatiserede stadig er værdig til at deltage i fællesskabet på lige fod med de 

andre. 

3.3. Krisepsykologisk intervention med perspektivering til den ældre klient 

I efterfølgende afsnit beskrives to forslag til psykologisk behandling af traumatisering, Horo-

witz’ og Janoff-Bulmans, og forskelle samt ligheder mellem disse søges fremhævet. I forlæn-

gelse her af diskuteres det kort, hvilke specielle forholdsregler man eventuelt bør træffe i psy-

kologisk behandling af ældre traumatiserede. Hvilke(n) traumeforståelse og metode, der er 

mest ideel i forhold til denne gruppe, diskuteres ligeledes her.  
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3.3.1. Horowitz psykodynamiske kriseintervention 

Psykologisk behandling af PTSD kan ifølge Marmar & Horowitz (1988) foregå gennem tids-

begrænset dynamisk psykoterapi. Dette behandlingsprogram strækker sig over tolv sessioner, 

og det har til formål at få patienten til at indgå i et samarbejde, der sigter mod at komme frem 

til måder at modarbejde den ustabile vekslen mellem undgåelse og gentagelse med en mere 

udholdelig gennemarbejdning. Igennem dette ønsker man at skabe mulighed for videre ud-

forskning af den traumatiske oplevelse i løbet af den afsluttende fase, uden dog at forvente 

fuld mestring af oplevelsen inden for de tolv sessioner. Man søger altså her at spore den trau-

matiserede ind på et normalt sorg/traumeforløb. Målet er blandt andet at lære patienten adap-

tive undertrykkelsesteknikker og derved blive i stand til at opdele den traumatiske oplevelse i 

mindre doser og udforske de enkelte dele uden at blive overvældet, sådan at integration af 

traumet bliver mulig, og sociale og arbejdsmæssige forhold kan normaliseres. Patienten op-

fordres til at fortsætte gennemarbejdningen efter terapien afsluttes. Den omtalte fremgangs-

måde er en overordnet ramme for, hvordan en dynamisk korttidsbehandling af traumatiserede 

kan forløbe (for nærmere beskrivelse se Marmar & Horowitz, 1988). Det enkelte forløb må 

planlægges og udføres med denne ramme som grundlag, men skal nuanceres i forhold til hvil-

ken personlighedstype, hvilken livshistorie og hvilken type traumatisk begivenhed, der er tale 

om hos den enkelte patient. Denne form for psykodynamisk behandling kræver desuden for-

holdsvis velfungerende patienter, som har oplevet en afgrænset traumatisk begivenhed. Dy-

namisk korttidsterapi vil ofte ikke være egnet ved meget svært eller komplekst traumatiserede 

patienter, for eksempel krigsofre eller personer med tidligere psykopatologiske lidelser  

(Marmar & Horowitz, 1988). 

3.3.2. Janoff-Bulmans socialkognitivistiske kriseintervention 

Psykologisk behandling af PTSD/traumatisering foregår inden for denne social-

kognitivistiske skole overordnet ved, at den traumatiserede støttes i genopbygning af de frag-

menterede fundamentale antagelser. De elementer som, er mest afgørende for, om den enkelte 
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er i stand til at mestre8 denne genopbygning, er : det omfang og den form for stress den trau-

matiserende begivenhed karakteriseres af; den enkeltes personlighed og livshistorie; den en-

keltes personlige ressourcer; den sociale støtte der er tilgængelig for den enkelte.  

For at de fundamentale antagelser om selv og verden kan genopbygges, må der ske en integra-

tion af  nyt og gammelt. Denne integration er lettere, hvis afstanden mellem indholdet  af det 

nye, traumet, og det gamle, de fundamentale antagelser, ikke er for stort. Det den traumatise-

rede søger at gøre, er derfor ofte, at søge lighedspunkter mellem de to (Janoff-Bulman, 1992). 

Ofte vil et traume dog repræsentere en så stor afvigelse fra det normale, at en sådan sammen-

ligning er svær. 

Vi er, ifølge Janoff-Bulman (1992), sociale væsner, der spejler os i andre. Genopbygning af 

de fundamentale antagelser må foregå i en social kontekst, og social støtte er derfor afgørende 

i denne sammenhæng. Kærlighed og generel emotionel støtte fra de nærmeste giver den trau-

matiserede en mulighed for igen at tro på, at selvet er værdigt, mens generel, moralsk støtte 

fra det brede netværk giver mulighed for igen at tro på, at verden er et godt og retfærdigt sted 

at være. Dårlig social støtte kan derimod betragtes som en form for reviktimisering, da denne 

bekræfter at verden er ond og uretfærdig, og at selvet er uværdigt. Det at kunne yde god støtte 

til traumatiserede kræver dog, at man kan tåle den stress af ens egne fundamentale antagelser, 

som kontakten med en traumatiseret ofte vil medføre. Samtidig oplever mange af de nære 

pårørende vikarierende følelser og symptomer, og de er derfor selv sårbare. Terapeutens ar-

bejde vil derfor ofte bestå i at være et bevis for, at verden stadig er god. Terapeuten må være 

så involveret og medfølende som muligt uden at overskride hverken klientens eller egne 

grænser. At være ægte, varm, medfølende, empatisk og responderende som terapeut er noget 

af det, der er med til at give et godt grundlag for en god relation. Dette kan i vid udstrækning 

betragtes som værende en del af de non-specifikke faktorer, der kendetegner langt de fleste 

former for psykoterapi (Hougaard, 1996).  

 

8 Mestring er igen sidestillet med Lazarus og Folkman forståelse af copingbegrebet (se s. 12, dette 

speciale). Det er Lazarus og Folkmans coping-begreb som bruges af Janoff-Bulman, 1992 i denne 

sammenhæng. 
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Mange af de elementer, som Horowitz (1974, 1980, 1988, 1991) betragter som centrale for et 

udbytterigt terapeutisk forløb, er også i fokus hos Janoff-Bulman. Det drejer sig blandt andet 

om at afsøge traumerelaterede oplevelser i den ”sikkerhedszone”, som terapien består i, at 

give strategier til hensigtsmæssig håndtering af symptomer på undgåelse og gentagelse samt 

ikke at have total helbredelse som mål men i stedet at sigte mod (gen)opnåelse af effektiv 

fungeren i verden etc.  

Samtidig er der også visse lighedspunkter mellem de to teoretikeres opfattelse af traumatise-

ringens dynamik. For eksempel mener begge, at det er hvordan den enkelte vurderer og for-

står begivenheden samt hvilken betydning denne tillægges, som er afgørende for, om en begi-

venhed bliver traumatiserende eller ikke. Begge mener også, at integration af gammel og ny 

information er nødvendig (Jind, 1998). Dog er der nogle punkter, hvor Janoff-Bulmans be-

handlingsmetoder adskiller sig fra Horowitz’. For eksempel ekspliciterer Janoff-Bulman 

(1992), at behandlingen må være eklektisk med hensyn til metode for at være effektiv, og 

desuden starter man gerne med adfærdsbehandling, for eksempel via angstdæmpende meto-

der, for efterhånden som patienten bliver bedre fungerende, at fokusere mere på indsigtsgi-

vende terapi og integration af den traumatiske oplevelse. Desuden må terapien indeholde et 

element af psykoedukation, hvor patienten forklares hvad traumatisering består i, og hvordan 

det via symptomer som undgåelse, genoplevelse og forøget fysisk arousal kommer til udtryk. 

Et af de punkter hvor Janoff-Bulman (1992) går mere i dybden end Horowitz (1974, 1980, 

1988, 1991) er med hensyn til det ønskede udkomme, effektiv fungeren af terapien. En effek-

tiv fungeren består ligesom hos Horowitz i, at traumet er blevet en del af personligheden. Ja-

noff-Bulman præciserer dette ved at bestemme effektiv fungeren som bestående af:  At perso-

nen kan leve i nuet og føle glæde og tilfredshed samt tro på, at der er en fremtid; At personen 

ikke længere er alvorlig forstyrret af undgåelses- og gentagelsessymptomer; At personen kan 

have tilfredsstillende emotionelle forhold til andre mennesker. Om dette er muligt bestemmes 

af personens emotionelle og fysiske stresstærskel, vilje og evne til omdefinering af antagelser 

om selv og verden og den tilgængelige sociale støtte (ibid.). Nogle mennesker vil altså ikke 

kunne opnå effektiv funktion, mens andre kan. Et traumeoffer, som er behandlet succesfuldt, 

kender sin sårbarhed. En sådan person ved, at verden er god – men ikke 100% god, at verden 

er meningsfuld – men ikke altid og at selvet er værdigt, men at hjælpeløshed kan opstå, og at 

man derfor indimellem kan føle sig uværdig. 
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3.3.3. Den ældre klient 

De to omtalte behandlingsmetoder er, som det er tilfældet med de mange overordnede teorier 

og de dertil  hørende specifikke terapeutiske metoder, lavet på grundlag af erfaringer med en 

yngre, voksen målgruppe (Horowitz, 1974, 1980, 1988, 1991; Janoff-Bulman, 1992).  

Overordnet set reagerer ældre efter en traumatisk oplevelse med nogenlunde samme omfang 

af PTSD og nogenlunde samme symptombillede som yngre voksne (Black, Newman, Harris-

Hendriks & Mezey, 1997). Også de forskellige psykologiske behandlingsmetoder har omtrent 

samme effekt ved ældre som ved yngre klienter (Gallagher-Thomsen & Thomsen, 1996; Se-

mel, 1996). Dog er ældre mennesker samtidig én af de befolkningsgrupper, der har størst in-

tern variabilitet (Fromholt et al., 1990; Holm-Pedersen, 1983). Direkte generaliseringer fra 

teorier og specifikke behandlingsmetoder skal man derfor være ekstra forsigtig med i forhold 

til netop denne gruppe. Derudover er der visse af de fysiske og kognitive forandringer der ofte 

sker med stigende alder, som gør at ældre mennesker generelt har nogle lidt andre forudsæt-

ninger for at indgå i psykoterapeutisk behandling. 

For eksempel ses der med stigende alder en kvantitativ nedgang i sanseapparatets effektivitet. 

Det sker blandt andet ved at den perceptuelle hastighednedsættes, at syn og hørelse forringes, 

at reservekapaciteten nedsættes så udtrætning sker hurtigere (Schaie, 1994; Stuart-Hamilton, 

1994; se evt. afsnit 1.1.2., dette speciale). Fra omkring 70-årsalderen vil disse ændringer ofte 

blive mere omfattende, og sammen med de aldersrelaterede kognitive forandringer efterhån-

den resultere i en kvalitativ forskel sammenlignet med tidligere. Disse kognitive forandringer 

betyder blandt andet, at fri genkaldelse fra langtidshukommelsen, og dermed abstrakt pro-

blemløsning, bliver sværere, mens evnen til mere konkret problemløsning der kan relateres til 

den enkeltes livsverden, stort set forbliver den samme (Smith, 1996; se afsnit 1.1.2.).  

Ved psykologisk behandling af ældre må man tage hensyn til disse forandringer, før behand-

lingen kan blive optimal. Dette kan eventuelt gøres ved, at sessionerne er kortere og indehol-

der flere pauser; at belysningen forbedres og baggrundsstøjen reduceres, at der i terapien fo-

kuseres mere på konkrete ting, der kan relateres direkte til den enkeltes livsverden. Dette kan 

for eksempel gøres ved at bruge meningsfulde cues i form af fotografier, rollespil fysisk eller 

verbalt, eksponering for traumerelateret materiale eller sted etc.. Derved kan man hjælpe den 

ældre til at finde frem til den efterspurgte information/viden. Ofte må terapeuten være lidt 
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mere aktiv og strukturerende, tale langsommere og mere tydeligt, lade den ældre klient bruge 

flere sansemodaliteter i terapien og afsætte mere tid til de enkelte faser af terapien, da ældre 

ofte udvikler sig lidt langsommere i terapien end yngre voksne klienter (Gallagher-Thomson 

& Thomson, 1996). Igen må psykologen være opmærksom på, at ældre mennesker er meget 

forskellige både indenfor ældregruppen generelt, men også på det intrapsykiske plan. Det 

betyder, at man også hos den enkelte ældre kan finde en meget stor variation i funktionsni-

veauet fra et parameter til et andet. For eksempel vil nogle ældre med markant nedsat percep-

tuel hastighed kunne løse abstrakte problemstillinger, hvis de bare får den nødvendige tid, 

mens andre, også selv om den perceptuelle hastighed er i top, kun vil være i stand til at løse 

konkrete, meningsfulde problemer uanset tidsrammen. Nogle vil ikke kunne koncentrere sig, 

hvis der er støj i baggrunden, men vil til gengæld ikke have brug for pauser, mens det om-

vendte er tilfældet for andre etc.  

Selvom de aldersrelaterede forandringer kan give et fingerpeg om, hvilke hensyn der ofte bør 

tages til den ældre klient, så må terapien altså, lige meget hvilket teoretisk grundlag og hvil-

ken specifik metode terapeuten føler sig mest sikker i, tage udgangspunkt i den enkelte ældre 

og dennes helt individuelle forudsætninger for et indgå i dette arbejde. Det må være den en-

kelte klient som bestemmer, hvilken teori og metode der er passende, frem for at én metode 

konsekvent bruges til alle klienter. Derfor må behandlingen være eklektisk i så vid grad som 

terapeutens erfaring tillader det. Der er altså ingen metode, der generelt er mere rigtig eller 

forkert end andre i forhold til ældre klienter. De meget dårligt fungerende ældre vil muligvis 

have størst udbytte af adfærdsorienteret behandling i starten af forløbet for så senere at bevæ-

ge sig mod mere indsigtsgivende metoder, mens traumatiserede, der har bibeholdt en meget 

sikker selvfornemmelse, muligvis vil have større udbytte af indsigtsgivende terapi. Horowitz’ 

dynamiske korttidsterapi er et forholdsvist fastlagt behandlingsprogram, der derfor kun hen-

vender sig til det udsnit af traumatiserede, der passer ind her. Janoff-Bulman understreger i sit 

forslag til psykologisk behandling af traumatiserede, at man for at kunne opfylde den enkelte 

klients specifikke behov må være eklektisk i sit metodevalg, men at man overordnet set må 

bevæge sig fra mere adfærdsorienterede behandlingsteknikker mod de mere indsigtsgivende. 

Janoff-Bulmans teoretiske og behandlingsmæssige traumeforståelse ser derfor umiddelbart ud 

til at være den, der bedst muligt kan opfylde ældre traumatiseredes meget varierende behov. 

Dog skal man i denne sammenhæng holde sig for øje, at Janoff-Bulmans (1992) forståelse af 
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traumatiseringens dynamik og behandlingsmetoder, selvom hun fokuserer på de mere kogni-

tive aspekter heraf, på mange områder bygger på den forståelse af dette, som Horowitz (1974, 

1980, 1988, 1991) var den første til at beskrive. Janoff-Bulmans teori kan langt hen ad vejen 

opfattes som en videreudvikling og udvidelse af Horowitz’ teori. Det er derfor ikke umiddel-

bart muligt at bestemme hvilken af disse teorier, der egner sig bedst i forhold til den ældre 

klient. Nogle ældre traumatiserede vil sandsynligvis have mere gavn af én metode, mens an-

dre vil have mere gavn af en anden metode. For eksempel tyder en hollandsk undersøgelse af 

sorgterapi med efterladte (Schut, Stroebe, van den Bout & de Keijser, 1997) på, at enkemænd 

har mere gavn af følelsesfokuseret behandling, mens enkerne har mere gavn af problemorien-

teret behandling. Man mener at grunden her til kan være, at mestringsstrategierne udvides når 

et område, hvor mestring ofte ikke var særlig veludviklet, bearbejdes. Det drejer sig for mæn-

denes side om udvikling af bedre følelsesmæssige strategier, og for kvindernes side om ud-

vikling af problemorienterede strategier.  Det ser altså ud til, at man allerede i forhold til køn, 

må være opmærksom på de eventuelle forskelle, i forhold til at kunne yde en optimal psyko-

logiske behandling, dette kan give. 

Det der er vigtigst i denne sammenhæng er dog at understrege, at mange ældre mennesker, 

der traumatiseres, ligesom yngre vil have udbytte af krisepsykologisk intervention, og at det 

derfor er vigtigt også at være opmærksom på denne gruppe i krisepsykologisk regi. 

3.4. Kristen sjælesorg og eksistentiel psykologi 

Selvom nogle forholdsmæssigt få tabsreaktioner kan være så omsiggribende, at de kan betrag-

tes som traumatiserende, må man i omgangen med tabsramte mennesker være opmærksom på, 

at flertallet gennemgår en såkaldt normal sorgproces, og at også normal sorg er noget, der 

fylder meget over lang tid hos de fleste. I vores effektivitetsorienterede samfund er det indivi-

det, der er i centrum. Enhver er hovedsageligt ansvarlig for sig selv og er derfor sig selv nær-

mest. Man er alene om at opnå succes og kan alene takkes for denne succes. Denne indstilling 

medfører dog også, at man er alene, når tingene ikke går godt som for eksempel ved interper-

sonelle tab. Der er ikke rigtig plads til, at en person kan være lammet af sorg i længere tid. 

Der er ikke plads til, at man kan være ked af det og ikke have lyst eller overskud til at deltage 

i fællesskabet og være effektiv.  
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Jævnligt oplever for eksempel traumatiserede personer, at de modtager mindre tilfredsstillen-

de social støtte end før traumet, og at traumet derfor har en negativ effekt på den sociale støtte 

(Keane, 1985; Buunk & Hoorens, 1992). En del personer, som har været udsat for en trauma-

tisk oplevelse, føler ligefrem, at det nærmeste netværk svigter i tiden efter den traumatiske 

oplevelse (Elklit, 1994a). Udover forventningen om, at alle kan og bør kunne klare sig selv, er 

der andre mulige forklaringer på, hvorfor disse mennesker ofte føler sig alene. Erkendelsen af 

at andre oplever situationer, hvor de er sårbare og ude af kontrol, kan, fordi vi spejler os i an-

dre, få ens egen kontrolfølelse til at vakle. Ofre kan med andre ord opleves som symboler på, 

at ens egen verden kan være ond, meningsløs og uværdig. En følelse af kontrol kan opnås ved 

enten at undgå ofret, og dermed undgå en konfrontation med det ubehagelige, eller at tillægge 

ofret skyld, og dermed øge egne muligheder for via kontrol at undgå at havne i samme situa-

tion (Janoff-Bulman, 1992). Begge reaktioner vil være af negativ betydning for ofret. En an-

den grund kunne være, at det nærmeste netværk selv er så direkte påvirkede af traumet, at de 

simpelthen ikke er i stand til, at yde en tilfredsstillende støtte. I alle tilfælde kommer ofret til 

at stå uden den støtte og opbakning, som der er behov for.   

Faktum er dog, at selvom få traumatiseres ved tab af ægtefælle så vil flertallet, ”de glade en-

ker” undtaget, opleve en længere sorgperiode (op til to år), uden at dette betyder, at de er de-

primerede eller traumatiserede (Lieberman, 1992). Den normale sorgproces kan, som tidligere 

nævnt, blandt andet være kendetegnet ved chok, uvirkelighedsfølelse, benægtelse, fysisk og 

psykisk ubehag, social tilbagetrækning, en oplevelse af at verden er blevet fattig og tom, en 

opløsning af de bånd personen havde til den afdøde, en tilpasningsperiode til et miljø, hvor 

den afdøde ikke længere eksisterer etc. (Chemnitz, 1999, Worthman & Silver, 1991). Meget 

af det, der kendetegner den normale sorgproces, står i kontrast til opfattelsen af, at alle skal 

kunne tage vare på sig selv uden at miste kontrollen og blive sårbar. Når man sørger er man så 

at sige ”ude af sig selv”, og man er ikke i stand til at leve op til egne og andres forventninger 

om kontrol og usårlighed. Selvom mange danskere er gode til at tage sig af de sørgende, er 

der muligvis endnu flere som ikke er det. Mange sørgende, måske især blandt de ældre, der 

ofte har omfangsmæssigt mindre sociale netværk, bliver alene i deres sorg, selvom de måske 

mere end nogensinde har brug for samvær. Kristen sjælesorg og eksistentiel psykoterapi kan 

med hver sit udgangspunkt tilbyde et sådan professionelt fællesskab uden at sorgen på nogen 
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måde sygeliggøres. Der er da også flere og flere som for eksempel søger til den lokale præst 

for at få opfyldt dette behov (Hou, 2000). 

3.3.1. Kristen sjælesorg 

Ifølge Nudansk Ordbog (1988, s. 834) betyder ordet sjælesorg ”omsorg for en der åndeligt er 

i nød”. Sjælesorg i bred forstand er altså at drage omsorg for et medmenneske som er i ånde-

lige eller eksistentielle vanskeligheder. Denne form for omsorg er noget, der indgår som en 

mere eller mindre central del af mange menneskelige relationer, for eksempel mellem familie 

og nære venner men også som en del af professionelle sammenhænge, hvor udgangspunktet 

er et andet end omsorg af denne art. Det være sig for eksempel mellem patient og læ-

ge/sygeplejerske/plejepersonale, mellem elev og lærer, mellem klient og psykolog/terapeut, 

mellem barn og pædagog etc. Selvom udgangspunktet er et andet, vil der ofte, hvis patien-

ten/eleven/klienten/barnet er i åndelige vanskeligheder, også eksistere en dimension af eksi-

stentiel omsorg og støtte i den pågældende relation. 

Den kristne sjælesorg er en personlig og fortrolig samtale, der foregår mellem en præst og et 

medmenneske. Den adskiller sig fra den brede definition af sjælesorg ved, udover den eksi-

stentielle dimension, også at indeholde en religiøs dimension. Denne religiøse dimension er 

troen på, at der eksisterer noget, som er større end mennesket. Noget som kan give mening i 

livet, især når man føler sig fortabt (Chemtitz, 1998). Kristen ”sjælesorg forsøger at hjælpe 

mennesket til en tro …der giver livsglæde og kræfter og fred i sindet, fordi vi i troen ved, at vi 

er elsket og tilgivet af Gud”  (Chemnitz, 1998, s. 14). Livsglæde, kræfter og fred i sindet så-

dan at personen igen kan fungere tilfredsstillende, er hvad sjælesorg i den brede forstand, så-

dan som den for eksempel indgår i psykologien, søger at fremme. Kristen sjælesorg har, ud-

over for eksempel psykologiens horisontale dimension, som koncentrerer sig om det enkelte 

menneske, og hvordan det forholder sig til andre mennesker, også en vertikal dimension. Den 

vertikale dimension er netop troen på, at der findes noget som er større end mennesket, og at 

forholdet mellem mennesket og en Gud der elsker os alle ubetinget, gør os ligeværdige. Alle 

mennesker betragtes altså i den kristne sjælesorg som lige og værdige. De accepteres, elskes 

og tilgives som den de er, for den kristne Guds kærlighed er ubetinget og skal ikke fortjenes. 

Dette søges kommunikeret direkte eller indirekte i den enkelte sjælesorgssamtale, omend ind-

holdet af samtalen drejer sig om åndelige eller eksistentielle problemer (Chemnitz, 1998). 



 

 74

Selvet er ifølge den kristne tro altid værdigt, og dette søges kommunikeret i den enkelte sjæ-

lesørgeriske samtale. Hvis man tror på Gud, tror man altså også på sin egen værdighed. Her-

med kan en af de tre fundamentale antagelser, der ifølge Janoff-Bulman (1992, se ovenfor) 

fragmenteres ved en traumatisk oplevelse, antagelsen om at selvet er værdigt, betragtes som  

bekræftet, og verden opfattes derfor som et mere sikkert sted at være.    

Selv om Gud betragtes som almægtig og god i den kristne sjælesorg, kan denne ikke forklare, 

hvorfor lidelsesfulde ting, så som tab af nærtstående, sker. Mange af de, der deltager i en sjæ-

lesørgerisk samtale, spørger præsten og sig selv, hvorfor verden er ond, når Gud nu er så god 

og almægtig, og præsten har ikke andet svar, end at forklaringer ikke kan fjerne smerten, at 

menneskelivet er både godt og ondt og at ”vi er her på jorden for at leve det liv vi har fået, 

også når det er svært” (Chemnitz, 1998, s. 16). Lidelse betragtes ligesom glæden som en 

nødvendig del af det jordiske liv. I sjælesørgeriske samtaler søger man ikke at komme med 

færdige meninger, løsningsmodeller eller gode råd. Man søger først og fremmest at vejlede 

mennesker i troen på kristendommen og at være sammen med den enkelte i tro, håb og kær-

lighed. I den kristne tankegang betragtes mennesket ikke som sin egen lykkes smed. Livet her 

på jorden er ikke selvfølgelig medgang, succes eller lykke, men skal betragtes som en gave og 

en opgave på godt og ondt. Dette søges også kommunikeret igennem den sjælesørgeriske 

samtale (Chemnitz, 1998).  

 Kristen sjælesorg adskiller sig fra den psykologiske samtale og de elementer af generel sjæ-

lesorg som kan siges at indgå her på flere områder. Man forsøger i den kristne sjælesorg ikke 

at komme med færdige løsningsmodeller eller måder at ”komme over” lidelsen på. I stedet 

betragtes lidelse som en del af den opgave det er at leve sit liv. Det accepteres altså her at sorg 

gør ondt og tager tid og energi. I stedet for at forsøge at forløse sorgen er præsten tilstede i 

sorgen sammen med den hjælpsøgende. Det fællesskab, der eksisterer mellem præsten og den 

hjælpsøgende (den horisontale dimension), udvides med et fællesskab om troen på Gud (den 

vertikale dimension). En Gud der elsker alle mennesker ubetinget og som accepterer og tilgi-

ver dem som den de er i både medgang og modgang. Denne religiøse dimension giver ikke 

nogen forklaring på hvorfor eller hvordan, men giver med troen på egen værdighed og en ”tro 

…der giver livsglæde og kræfter og fred i sindet, fordi vi i troen ved, at vi er elsket og tilgivet 

af Gud” (Chemnitz, 1998, s 14) et fælles rum, hvor det er tilladt at sørge, lide, være vred, 

bange, føle sig svigtet og skyldig og ikke at være effektiv. Også i meningsløsheden, som er så 
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svær for os mennesker at acceptere (Jind, 1998), er Gud hos os i sin kærlighed. Troen giver 

desuden nogen eller noget at dele alt dette med, så man ikke længere behøver at føle sig så 

alene. Hermed giver den kristne sjælesorg en mulighed for mennesker i normal sorg for rent 

faktisk at sørge, uden at dette gøres til et problem der hurtigst muligt skal løses.  

 Mange af de elementer, der kendetegner den kristne sjælesorg, går også igen i den eksistenti-

alistiske psykologis forståelse af krisebegrebet, og hvordan en krise gribes an behandlings-

mæssigt. Dog er der også nogle afgørende forskelle mellem de to.   

3.3.2. Den eksistentialistiske kriseforståelse 

Som hos Horowitz (1974, 1980, 1991; Marmar & Horowitz, 1988) og Janoff-Bulman (1992) 

betragtes det centrale i en traumatisering indenfor den eksistentialistiske psykologi som det, at 

den basale tillid til verden rystes. Dette fænomen er beskrevet på tværs af de tre forskellige 

traumeforståelser, og man kan dermed sige, at kernen i traumatisering er den rystelse af de 

hidtil gældende antagelser om verden som et sikkert og godt sted samt den grundlæggende 

tillid, dette giver. En tillid, der er blevet opbygget gennem livet med udgangspunkt i forælder-

barn relationen og et brud på denne tillid, der resulterer i symptomer på gentagelse, undgåelse 

og forøget fysisk arousal. Det er altså tydeligvis det samme fænomen, der er tale om på tværs 

af de forskellige teoretiske forståelser. Forskellen i traumeopfattelsen mellem de forskellige 

psykologiske teorier ligger i forklaringen på, hvorfor at disse rystelser opstår (referenceram-

men og menneskesynet), og hvordan syndromet bedst behandles (de specifikke teknikker).    

Den eksistentialistiske kriseforståelse9 ifølge Davidsen-Nielsen & Leich (1988, 1993) adskil-

ler sig fra de tidligere omtalte teorier ved, ligesom det ses i den kristne sjælesorg, at betragte 

kriser som en del af det at være menneske. Kriser, og den smerte eller lidelse disse medfører, 

betragtes ligesom i den kristne sjælesorg som en nødvendig del af livet. Man mener i den ek-

 

9 Davidsen-Nielsen & Leich, 1988, 1993 foretrækker i Cullbergs ånd at bruge betegnelsen krise om 

den reaktion der af og til følger efter en voldsom oplevelse, og som karakteriseres af mange af de 

symptomer vi kender fra PTSD-diagnosen. Traumebegrebet bruges i stedet om selve den traumatiske 

begivenhed, og henviser derfor ikke til den personlige oplevelse af begivenheden eller den efterføl-

gende reaktion (PTSD), sådan som traumebegrebet hidtil er brugt i dette speciale.  



 

 76

sistentialistiske psykologi, at et menneske, der ikke kender til kriser, kommer til at mangle en 

dimension i livet. Kriser skal ikke sættes uden for døren, de hører med til det at være menne-

ske, og skal ikke overvindes. I stedet betragtes krisen som noget der kan åbne nye mulighe-

der.   

Under normale omstændigheder er menneskets mål at kunne forholde sig afbalanceret til de 

eksistentielle grundvilkår (efter Yalom, 1980) om døden, aleneheden, meningsløsheden og 

friheden. Dette gøres ved at psykologiske forsvarsmekanismer (anvendt i overensstemmelse 

med den psykodynamiske forståelse heraf) sørger for, at man kan opretholde en sådan tålelig 

balance.  Det, der gør at et menneske kommer i krise, er, at jeg’et såres fordi man via en trau-

matisk oplevelse uventet konfronteres med de eksistentielle grundvilkår på en så voldsom 

måde, at de almindelige forsvarsmekanismer ikke længere er tilstrækkelige og balancen der-

ved ophæves. Disse grundvilkår, som specielt ved traumatiske begivenheder konfronterer os 

med hvor begrænset en kontrol vi har over vores liv, består i følgende 1) Døden: I traumet 

konfronteres vi med vor egen dødelighed, og må erkende, at vi nogle gange er sårbare for at 

komme videre. 2) Aleneheden: I traumet indser vi, at vi dybest set er alene, og vi må erkende 

og sørge over denne alenehed for ikke at blive syg af krisen. 3) Meningsløsheden: I traumet 

møder vi det meningsløse i spørgsmålet om, hvorfor dette netop skulle overgå mig. Der må 

skabes mening i dette kaos, så angsten for det meningsløse bliver til angst for konkrete ting 

før krisen kan fortage sig. 4) Friheden: Efter traumet er vi frie til at skabe vores egen tilværel-

se. Det betyder, at man også i krisen har et valg og også her må tage ansvar for det valg man 

træffer, sådan at krisen bliver en mulighed for personlig vækst (Davidsen-Nielsen & Leich, 

1988, 1993).  

Det overordnede mål i psykologisk behandling af kriser er, at klienten skal acceptere de eksi-

stentielle grundvilkår og derved igen opnå en basal tillid til verden (Davidsen-Nielsen & 

Leich, 1988, 1993). Dette stemmer overordnet set overens med målet i både psykodynamisk 

og social-kognitivistisk behandling og kristen sjælesorg. Nogle af de specifikke teknikker i 

den eksistentielle kriseintervention skiller sig dog ud fra de andres metoder. Specielt ”den 

nødvendige smerte”, der er den dybe, forløsende gråd som Davidsen-Nielsen & Leich (1988, 

1993) betragter som nødvendig for at en person kan komme ud af krisen. De mener, at vi i 

den dybe gråd tør slippe kontrollen og acceptere den smerte som konfrontationen med de ek-

sistentielle grundvilkår består i, samtidig med at gråden repræsenterer en regression tilbage til 
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det lille barns behov for og accept af voksen omsorg. Dette medvirker til, at den basale tillid 

kan genopbygges. Denne dybe gråd søges derfor aktiveret i terapien, hvad enten det gælder 

grupper eller individuelle klienter, og sorgarbejdet betragtes ikke som fuldført før dette er 

gjort. Målet med den eksistentialistiske kriseintervention stopper ikke ved ”effektiv fungeren” 

eller ”integration af traumet i en sådan grad at sociale og arbejdsmæssige forhold kan norma-

liseres”, sådan som henholdsvis Janoff-Bulman og Horowitz har som målsætning for behand-

lingen. I stedet er målet med behandlingen, at klienten skal kunne tage ansvar for den frihed 

til selv at vælge, som en krise også indebærer, samt for det bevidste valg der træffes her. 

Dermed fokuseres på mulighederne i tabet frem for begrænsningerne sådan at følelsen af kon-

trol kan genvindes (Davidsen-Nielsen & Leich, 1988, 1993). 

Mennesker ses i den eksistentialistiske psykologi som enkeltstående individer med behov for 

kontrol og mening i deres liv og som ansvarlige for at træffe de valg der bedst muligt opfylder 

dette. Selvom Davidsen-Nielsen & Leich (1988, 1993) også betragter PTSD-ofre som en del 

af deres målgruppe, kan man dog i lyset af dette speciale stille spørgsmålstegn her ved. Per-

soner der lider af PTSD er ofte voldsomt plagede af denne lidelse, og de kan ikke opretholde 

en almindelig livsførelse. Mange, måske specielt blandt efterladte, har i tabet mistet en stor 

del af dem selv, og har en usikker selvopfattelse. For mig at se er det usandsynligt, at denne 

form for klienter i ret mange tilfælde har styrke eller overskud til at se muligheder i deres si-

tuation. Behovet her må først og fremmest være at kunne føre et tilfredsstillende liv uden at 

være alt for plaget af  traumatiseringen, sådan som både Horowitz og Janoff-Bulman har som 

formål med deres behandling. Når denne tilstand er opnået, er det muligt at eksistentialistisk 

terapi for nogle vil kunne være med til yderligere at forbedre deres liv. Der hvor den eksisten-

tialistiske psykologi i mine øjne kan bidrage, er altså hos den nok belastede, men alligevel 

forholdsvis stærke og velfungerende klient, som har lyst til og behov for at udvikle sig per-

sonligt. Jeg vil også gerne stille spørgsmålstegn ved nødvendigheden af den dybe, forløsende 

gråd, som ifølge Davidsen-Nielsen & Leich (1988, 1993) skal til før en krise er gennemarbej-

det. Som det ses i dette speciale er sorg meget forskellig fra en person til en anden. De behov, 

som de sørgende har, er lige så forskellige, og selvom nogle sandsynligvis har stor gavn af  

dyb gråd, behøver dette ikke at gælde for alle. For eksempel tyder resultater fra en hollandsk 

interventionsundersøgelse af Schut et al. (1997) på, at mens enkemænd fik langt mere ud af 

en følelsesfokuseret behandling i stil med den, der beskrives af David-Nielsen & Leich (1988, 
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1993), så fik enkerne mere ud af den mere problemorienterede behandling. Hvilken person og 

personlighed der er tale om i det enkelte tilfælde, bør være det der bestemmer de teknikker 

der bruges, og man må derfor også med hensyn til ”den nødvendige smerte” i hvert enkelt 

tilfælde som terapeut spørge sig selv, om den enkelte klient har behov for dette. Hvis ikke 

risikerer man at presse klienten til noget han eller hun ikke har behov for eller ikke er stærk 

nok til, og kan dermed komme til at begå et utilsigtet overgreb mod klienten.   

Selvom kristen sjælesorg og eksistentialistisk kriseforståelse umiddelbart kan synes sammen-

lignelige, er der visse helt afgørende forskelle. Begge tager udgangspunkt i, at sorg og lidelse 

er en nødvendig del af livet, at det den sørgende allermest har brug for er nogen at være sam-

men i sorgen med, og at man må få det bedst mulige ud af det liv man har fået. Her hører lig-

hederne dog stort set også op. 

I det eksistentialistiske menneskesyn er vi dybest set alene, og vi må alene træffe de valg livet 

byder os på. I den kristne sjælesorg er vi aldrig alene, for vi er altid omgivet af Guds kærlig-

hed og nærhed, og de valg vi træffer gøres i dette fællesskab. En eksistentialistisk terapeut 

søger sammen med klienten at skabe forklaringer på det meningsløse og orden i kaos så kon-

trolfølelsen kan genoprettes, mens den kristne sjælesorg ikke søger at komme med forklarin-

ger men i stedet søger accept af at menneskelivet er både godt og ondt, at kommunikere at i 

Guds øjne er alle lige og værdige, og at der efter det glædelige og smertelige liv på jorden er 

et himmelsk liv, hvor ingen behov eksisterer. I den kristne sjælesorg tilbydes samvær i sorgen 

med præsten og med Gud, mens den eksistentialistiske terapi tilbyder en gennemarbejdning af 

sorgen i fællesskab med terapeuten. I denne forbindelse kan man måske stille spørgsmålstegn 

ved, om Davidsen-Nielsen og Leich virkelig mener, at kriser ikke skal overvindes. Selvom 

kriser ikke ”stilles uden for døren” men i stedet ses i øjnene, bearbejdes og søges vendt til nye 

muligheder, så er der dog lige som hos Janoff-Bulman og Horowitz tale om en bearbejdning, 

hvilket uundgåeligt leder tankerne hen på, at kriser er et stykke arbejde der skal overstås. 

Selvom traumatiserede sandsynligvis vil have større udbytte af kriseintervention i den for-

stand som Horowitz og Janoff-Bulman beskriver det, har både den kristne sjælesorg og den 

eksistentialistiske behandlingsmodel noget at tilbyde ikke-traumatiserede mennesker i vold-

som sorg, specielt de der ikke har et tilfredsstillende socialt netværk. Disse to tilgange til det 

sørgende menneske har visse fællestræk, men de er også meget forskellige og kan derfor siges 
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at have to forskellige målgrupper. Det moderne, effektivitetsorienterede menneske, der også i 

sorgen er sikker på, hvem han eller hun selv er men alligevel har behov for et sted at slippe 

sorgen løs, ville muligvis have størst udbytte af eksistentialistisk psykoterapi, mens det mere 

åndelige, familieorienterede menneske som har behov for og tid til at sørge muligvis ville 

have større gavn af den kristne sjælesorg. Man kunne derfor forestille sig, at yngre menne-

sker, der er opvokset i en mere effektivitetsorienteret verden i nogle tilfælde ville passe bedst 

hos den eksistentialistiske terapeut, mens den ældre efterladte, der voksede op i et samfund, 

hvor det nære var mere i fokus, måske ville få mere ud  af at gå til den lokale præst.    

3.4. Opsummering 

Kvaliteten af den sociale støtte  hos ældre efterladte er af stor betydning for, hvordan den en-

kelte ældre håndterer tabet. Ældre efterladte, der oplever deres sociale støtte som tilfredsstil-

lende, klarer sig både fysisk og psykisk bedre i sorgen, end de der ikke oplever deres støtte 

som god nok. Til forskel fra yngre voksne, ser også netværkets størrelse ud til at have en be-

tydning. Mange af personerne i de ældres sociale netværk er dog selv direkte påvirket af ta-

bet, da de ofte selv har mistet en far, bedstefar, ven eller lignende, og de har derfor ofte ikke 

ressourcer til at yde god nok støtte. Forebyggende arbejde i forbindelse med bedring af social 

støtte, hvor der gribes fat i de efterladte før de eventuelt udvikler depression eller PTSD, vil 

derfor ofte have fordel i at satse på andre end den nærmeste familie, eventuelt ved oprettelse 

af selvhjælpsgrupper eller lignende. 

Hvornår normal sorg bliver til traumatisering består i et enten kvantitativt eller kvalitativt 

spring. Om det er det ene eller andet, der er tale om, afhænger nok mere af den enkelte person 

og de omstændigheder traumatiseringen foregik under end noget andet. Man kan overordnet 

set betegne en person som traumatiseret, når normal livsførelse ikke længere er muligt, og 

personen overvældes af det symptommønster der kendes fra PTSD-diagnosen. Især væsentlig 

nedgang i arbejdsmæssige og sociale funktioner er afgørende i denne sammenhæng.   

Hvilken teori og hvilke specifikke behandlingsmetoder der er bedst egnet til ældre efterladte, 

der er blevet traumatiserede i forbindelse med tabet, må bestemmes udfra den enkelte klient 

og dennes personlighed, livshistorie, ressourcer etc. Altså må en eklektisk tilgangsvinkel, 

specielt med en store variabilitet der findes i ældrebefolkningen for øje, her være den mest 

hensigtsmæssige.    
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Langt de fleste vil dog gennemgå et såkaldt normalt sorgforløb. Dog kan normal sorg også 

være slem nok, specielt hvis det sociale netværk ikke tilbyder tilfredsstillende muligheder 

for´, at have nogen at dele sorgen med. Kristen sjælesorg og eksistentialistisk psykoterapi kan 

tilbyde de sørgende en professionel relation at dele dette i.     

3.5. Perspektivering til undersøgelsen 

Ældre mennesker generelt er noget, man inden for krisepsykologien, både på det teoretiske og 

forskningsmæssige plan, har beskæftiget sig med i forholdsvist begrænset omfang. Dog har 

man efterhånden fået fastslået, at ældre mennesker, på trods af de fysiske og kognitive foran-

dringer der sker med stigende alder, og på trods af de ældres lange livshistorie, stort set reage-

rer ligesom yngre voksne på traumatiske begivenheder. 

Det at miste en for eksempel kræftsyg ægtefælle som 40-årig, betragtes generelt som noget, 

der ofte vil have alvorlige psykiske konsekvenser, og det giver blandt andet her i landet mu-

lighed for sygesikringsberettiget støtte til psykologisk krisehjælp. Hvis det samme sker for en 

70-årig, er der en tendens til at betragte det som en forventelig del af livet, der ikke bør give 

de helt store psykiske problemer. Selvom det at miste sin ægtefælle i alderdommen, også be-

rettiger til samme økonomiske støtte som nævnt ovenfor, er det ikke almindeligt, at ældre 

mennesker benytter sig af dette tilbud. Selvfølgelig er det at blive ældre også en nærmen sig 

døden, og mange ældre, specielt de rigtigt gamle (80år+), har også et mere afklaret forhold til 

døden end yngre voksne (Gulmann, 1995). Dog har mange ældre, sammenlignet med yngre 

voksne, indskrænkede ressourcer, begrænset socialt netværk, stort omfang af psykiske og 

fysiske symptomer efterfølgende ægtefællens død, blandt andet i form af en markant forhøjet 

dødelighed, og de har ofte gennem rigtig mange år delt deres liv og personlighed med et andet 

menneske, som nu er væk. Disse ting kan være risikofaktorer i forhold til, hvor vidt tabet op-

leves som en så voldsom omvæltning, at dette kan resultere i udvikling af psykiske lidelser 

som for eksempel PTSD.  

Spørgsmålet er så, om en 70-årig kvinde, hvis mand dør af kræft, rammes af dette tab på 

samme måde, som den 40-årige enke, eller om de specielle forhold, der gælder for ældre men-

nesker, med hensyn til for eksempel det sociale netværk, de fysiske og psykiske forhold, den 

enkelte ældres selvopfattelse og forholdet til den afdødes betydning herfor etc., gør det at bli-
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ve alene i alderdommen til noget, der er kvalitativt forskelligt fra det at blive alene som yngre 

voksen. 

Der findes så vidt vides ingen hidtidige undersøgelser af omfanget af PTSD hos ældre efter-

ladte, og en undersøgelse af dette felt, ville derfor være relevant, både med henblik på af-

grænsning af fremtidig forskning og i forhold til planlægning af eventuelle forebyggende ind-

satser i forhold til denne gruppe. En undersøgelse af omfanget af PTSD hos ældre efterladte i 

Danmark, er derfor fokus i del II af dette speciale. 
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Del II  Undersøgelsen 

1. Opstart 

1.1. Indledning 

Under et praktikophold på Center for Gerontopsykologi/Gerontopsykiatrisk afdeling D, Psy-

kiatrisk Hospital, Århus, blev jeg opmærksom på, at nogle ældre blev indlagt og behandlet for 

sent opstået (late-onset) depression, for eksempel med elektrochok, men at effekten heraf hur-

tigt aftog, og at man gang på gang herefter modtog samme patient med nye depressioner. 

Selvom jeg har meget stor respekt for det arbejde, der blev gjort på stedet, fik det mig allige-

vel til at tænke, at der muligvis kunne være en anden årsag end depression, der medvirkede til 

at dette mønster opstod. Det har i en undersøgelse af  årsager til henholdsvis første og anden 

depressive periode hos personer, der gentagne gange fik depressioner vist sig, at mens der 

forud for anden depression sjælden kunne registreres nogen ydre stressor, men ofte en intra-

psykisk i form af et negativt tankemønster, så kunne der forud for første depression ofte regi-

streres én eller flere psykosocialt belastende oplevelser (Lewinsohn, Allen, Seeley & Gotlib, 

1999). Denne undersøgelse er baseret på unge voksne, men siden ældre stort set udviser sam-

me symptommønster og samme prævalens af diverse psykiske lidelser, demens undtaget, som 

yngre voksne, er det sandsynligt, at resultaterne fra denne undersøgelse i grove træk kan over-

føres på ældre mennesker. Man kan altså forvente, at der forud for den første sent opståede 

depression, oftere er en psykosocialt belastende begivenhed, så som tab af ægtefælle. Dette 

fik mig til at tænke, at det, som på Gerontopsykiatrisk Afdeling blev opfattet og diagnostice-

ret som en depression, i nogle tilfælde kunne have udgangspunkt i PTSD, enten som hoved- 

eller differentialdiagnose. Overlappet mellem de symptomer, der kendetegner diagnoserne 

PTSD og depression, er forholdsvist stort (DSM IV, 1994), samtidig med at der for PTSD er 

et større omfang af differentialdiagnosen depression (Kessler et al., 1995). Hvis de folk, der 

foretager diagnosticeringen, ikke kender til de diagnostiske kriterier for PTSD, kan disse let 

”overskygges” i for eksempel depressiv symptomatologi og dermed give risiko for fejldiagno-

sticering. Det er altså muligt, at nogle af de ældre, der sent i livet får deres første depression, i 

virkeligheden lider af PTSD, og at behandlingen derfor ikke bliver optimal. Dette samt opfor-

dring hertil fra min specialevejleder fik mig til at indlede efterfølgende projekt.   
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1.2. Formål og hypoteser 

Formålet med undersøgelsen er, med udgangspunkt i ældre efterladte og den teori/empiri der 

findes indenfor dette område, at søge at kortlægge forekomsten af psykologiske symptomer 

specielt i forhold til PTSD, oplevelsen af social støtte, grad af eventuel traumatisering og de-

mografiske faktorer hos denne gruppe. Nogle af de mere specifikke formål er blandt andet, at 

given beskrivelse af eventuelle sammenhænge mellem disse variable, specielt mellem ople-

velsen af social støtte og omfanget af PTSD, samt at vurdere hvordan disse resultater eventu-

elt kan bruges som grundlag for fremtidig forebyggende arbejde og forskning. 

På grundlag af den teori og empiri om ældre efterladte, der er beskrevet og diskuteret i første 

del af dette speciale, stilles følgende hypoteser: 

1. Der findes hos de ældre efterladte, der oplever den sociale støtte som utilfredsstillende, et 

større omfang af  psykologiske symptomer end hos de, der er tilfredse med den støtte de 

modtager.  

2. At have en forudanelse om at døden var på vej umiddelbart før dødsfaldet hænger nega-

tivt sammen med symptomniveauet. 

3. Jo større belastning, jo højere grad af angst for egen sygdom eller død og jo større følel-

sen af afmagt den enkelte oplevede i forbindelse med selve dødsfaldet, jo højere er symp-

tomniveauet.   

4. Mænd lider, specielt i de første måneder efter tabet, under et større symptomomfang end 

kvinder. 

1.3. Fremgangsmåde 

Når et menneske dør i Danmark udformes en såkaldt dødsattest, som sendes til Folkeregiste-

ret. Her fra kan man så registrere, om den afdøde efterlader sig kone, mand, børn etc. og på 

baggrund af disse oplysninger iværksætte de eventuelle ændringer i offentlige ydelser og an-

det, dette måtte medføre. Den simpleste måde at finde frem til efterladte over 65 år, der bor i 

eget hjem, er dermed gennem Folkeregisteret. Dog er denne form for informationer pålagt 

tavshedspligt, og de er derfor ikke direkte tilgængelige. For at få denne undersøgelse ført ud i 

livet, var det derfor nødvendigt at have et mellemled, der havde adgang til disse informatio-
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ner, og som derfor kunne stå for uddelingen af spørgeskemaerne. 25 geografisk jævnt fordelte 

danske kommuner fik tilbud om at deltage i undersøgelsen. Spørgeskema (bilag I), første føl-

gebrev (bilag II) samt en begrundelse, for hvorfor denne undersøgelse blev foretaget (bilag 

III) blev sendt ud til disse kommuner. Kravet til de kommuner, der ønskede at deltage, var, at 

deres medarbejdere skulle sørge for enten at udsende spørgeskemaerne eller at udlevere dem 

personligt henholdsvis 1 måned og 6 måneder efter, at den enkelte var blevet alene. 5 kom-

muner, der var geografisk placeret således, at de dækkede forskellige grader af urbanitet og 

forskellige egne af landet,  indvilligede i at deltage. Disse kommuner var Glostrup, Hanst-

holm, Hørning, Herning og Odense. 

De efterladte fik altså, alt efter hvilken procedure den enkelte kommune foretrak, enten til-

sendt eller personligt udleveret et spørgeskema vedlagt et følgebrev henholdsvis cirka 1 må-

ned og igen 6 måneder efter, at vedkommende var blevet alene.  

1.4. Sampling 

Målgruppen for denne undersøgelse er nyligt efterladte danske ældre (≥65 år). Grunden til at 

netop denne nedre aldersgrænse blev valgt, er, at man generelt i den europæiske gerontopsy-

kologi anvender denne aldersgrænse, hvor man i USA ofte lader grænsen for at være ældre gå 

fra ≥60 år (se bl.a. Bonde-Nielsen, 1993, Stuart-Hamilton, 1994; www.geroinst.dk, 2000).   

1.5. Valg af design  

Valget af design til undersøgelse af ovenstående hypoteser blev spørgeskemametoden. Denne 

undersøgelse er kvantitativ og hypotesetestende. Metoden er korrelativ og prospektiv, idet  

undersøgelsen strækker sig over 2 besvarelser indenfor 6 måneder. Det anvendte spørgeskema 

er sammensat af flere forskellige skemaer, og er udformet med den specielle målgruppe som 

udgangspunkt. Grundene, til at netop denne metode blev foretrukket, er flere. Hovedformålet 

med undersøgelsen er at belyse sammenhænge mellem psykisk helbred og social støtte hos 

ældre. Altså er det korrelation og ikke  interventionseffekt der ønskes undersøgt. Langt de 

fleste ikke-eksperimentelle undersøgelser, som er lavet om ældre efterladte, har anvendt spør-

geskemametoden (se bl.a. Feld & George, 1994; Mireault & de Man, 1996; Prince, Harwood, 

Blizard, Thomas & Mann, 1997). Resultaterne fra denne undersøgelse vil derfor være sam-

menlignelige med disse. Ønsket er at undersøge de ældre efterladtes situation kort efter tabet, 
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og igen senere for at se hvilken retning situationen udviklede sig i. Spørgeskemametoden blev 

derfor valgt som den metode, der bedst kunne leve op til de krav, denne undersøgelse ville 

indebære. Samme metode har dog visse svaghedspunkter, hvilket vil blive diskuteret senere i 

specialet (se afsnit 1.8.).     

1.6. Dataindsamlingsmetode 

1.6.1  Spørgeskemaet 

Skemaet består af følgende dele: 

p) Demografi : Der spørges til alder, køn, uddannelse, antal børn og disses køn etc. 

q) Tiden før og under eventuelt sygdomsforløb: Der spørges til eventuelt sygdomsforløb før 

dødsfald med svarmulighederne ja/nej. Dette følges af et åbent spørgsmål om længde af 

eventuelt sygdomsforløb samt et ja/nej spørgsmål til, om man havde en forudanelse før 

døden indtrådte. Desuden spørges der, via en 7-punkts Likert-skala,  til, hvor belastende 

sygdomsforløbet/dødsfaldet blev oplevet. Skalaen spænder fra 1=Overhovedet ikke til 

7=Virkelig meget. 

r) Instanser : Der spørges til om der har været kontakt til diverse offentlige instanser, samt i 

så fald om disse ydede den ønskede hjælp og venlighed/forståelse. Skalaen er gradueret 

således 1=Nej, 2=Til dels og 3=Ja. 

s) Angst/hjælpeløshed : Den eventuelle angst for egen eksistens samt hjælpeløshed/ afmagt, 

der kunne være i forbindelse med dødsfaldet bedes vurderet  udfra en 7 punkts Likert-

skala, som spænder fra 1=Overhovedet ikke til 7=Virkelig meget. 

t) Åbne spørgsmål i forhold til socialt netværk : Var familie eller venner tilstede/nær ved 

under dødsfaldet? Hvis ja hvem?, Hvad var det værste De oplevede i forbindelse med ta-

bet?, Hvordan påvirker/påvirkede tabet Deres nærmeste familie? 

u) Tidligere belastende begivenheder : Der spørges via afkrydsningsskema til om pågæl-

dende har været udsat for andre belastninger, så som voldtægt, brand, overfald, ulykke 

etc. (Kessler et al., 1995) I forlængelse af skemaet spørges åbent om vedkommende in-

denfor de seneste år har været udsat for andre større livsændringer. 
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v) The Crisis Support Scale (CSS) : CSS er udviklet af Joseph, Andrews, Williams & Yule i 

1992 (iflg. Elklit, 2000), og den måler oplevelsen af social støtte lige efter tabet via 7 

spørgsmål, besvaret udfra 7-punkts Likertskala. Skalaen strækker sig fra 1=Aldrig til 

7=Altid. Spørgsmålene går på oplevet tilgængelig støtte, modtaget praktisk og følelses-

mæssig støtte, kontakt med andre i samme situation, evne til at udtrykke egne følel-

ser/tanker, grad af eventuelt oplevet svigt samt generel tilfredshed med støtte (Elklit, 

2000). Skalaen har gode psykometriske egenskaber (Elklit et al., 2001).  

w) The Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) : Skemaet, som er udviklet af  Mollica, Caspi-

Yavin, Bollini, Truong, Tor & Lavelle (1992, Iflg. Elklit, 2000), består oprindeligt af 30 

spørgsmål, men der er her tilføjet endnu et spørgsmål, der går på skyldfølelse. Skemaet er 

et screeningsinstrument, der bruges til at identificere PTSD. 17 af spørgsmålene relaterer 

sig til de tre hovedelementer i PTSD: Undgåelse, invadering og forhøjet vagtsomhed. 

Skemaet besvares via en 4-punkts Likertskala, der spænder fra 1=Overhovedet ikke, 

2=Sjældent, 3=Noget af tiden og 4=For det meste. 

x) Trauma Symptom Checklist (TSC) : TSC er et spørgeskema, der inklusiv udvidelsen i 

1990 med yderligere to spørgsmål af Elklit (2000), har ialt 35 spørgsmål. I denne udgave 

er spørgsmål af seksuel art af hensyn til målgruppen, som jo lige er blevet alene, taget ud. 

Det drejer sig om tre spørgsmål, således at TSC i denne udgave indeholder i alt 32 

spørgsmål. Desuden er det personlige pronomen ændret fra du til De, din/Deres etc. lige-

ledes af hensyn til den ældre målgruppe. TSC er udviklet af Briere & Runtz (1989 iflg. 

Elklit, 2000), og det måler cirka 10 traumespecifikke symptomer samt en del mere al-

mindelige psykologiske symptomer. De symptomer der undersøges er angst, depression, 

søvnproblemer, somatisering, dissociation, aggression, incest og samspilsproblemer. Sva-

rene gives på en 4-punkt Likertskala, der spænder fra 1=Nej, 2=Ja, nogle gange, 3=Ja, of-

te og 4=Meget tit. 

1.6.2. Indsamlingsmetode 

Som nævnt ovenfor er det anvendte spørgeskema sammensat af flere forskellige skemaer. 

Skemaet udleveres henholdsvis cirka 1 måned og 6 måneder efter den ældre er blevet alene. 

Vedlagt skemaet er et følgebrev (se bilag II), hvor forskeren først og fremmest søger at ud-

trykke medfølelse for den efterladtes situation. Dernæst beskrives baggrunden for og formålet 
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med undersøgelsen kort, og den ældre bedes krydse af, hvis deltagelse i anden runde accepte-

res. I følgebrevet til 2. runde (se bilag IV) takkes den enkelte for at have deltaget, og han/hun 

tilbydes at få tilsendt en opsamling på resultaterne, når undersøgelsen er færdiggjort.  Udleve-

ringsproceduren er forskellig fra en kommune til en anden. Glostrup og Hanstholm sender 

automatisk skemaer ud til alle ældre efterladte. Hørning, Herning og Odense tilbyder alle et 

forebyggende hjemmebesøg, hvor spørgeskemaet så udleveres personligt. 

1.7. Plan for dataanalyse 

Den måde datamaterialet fordeler sig på beskrives med procent, gennemsnit og middelværdi-

er. Hvis der er stor forskel mellem gennemsnit og middelværdi, kunne det tyde på at få meget 

ekstreme scoringer forrykker gennemsnittet. 

Standardafvigelser (SD), der er en matematisk bestemt afvigelse fra gennemsnittet, bruges til 

at undersøge, hvordan fordelingskurven tegner sig.  

T-tests (undersøger hvordan en spredning fordeler sig) og F-værdier bruges til, at undersøge 

om en sammenhæng har statistisk signifikans. Statistisk signifikans (p-værdi) er en sandsyn-

lighed på 5% og derunder for at en sammenhæng er tilfældig, og er et udtryk for, om et resul-

tat er videnskabeligt betydningsfuldt. Jo større signifikans, det vil sige jo lavere p-værdi, jo 

mere sikkert er resultatet. Den videnskabelige relevans skal desuden også bedømmes ud fra, 

hvor meningsfulde de testede hypoteser er. 

For at undersøge om fordelingen i en tabel er tilfældig eller om der rent faktisk er en sam-

menhæng mellem to variable, bruges Chi-i anden ( ²). Da ² ikke siger noget om, i hvilken 

retning en eventuel sammenhæng går, bruges korrelationstests så som gamma (γ) og Pearsons 

´r`. Disse tests udtrykker sammenhængen mellem to variable med et tal der ligger mellem –

1.00 og +1.00. Et positivt tal betyder positiv korrelation – jo mere a, jo mere b, mens et nega-

tivt tal betyder en negativ korrelation – jo mere a, jo mindre b. Jo nærmere tallet er på hen-

holdsvis –1.00 og +1.00, jo stærkere er korrelationen. 

Den afhængige variabel, det psykiske symptomniveau, ønskes sammenlignet med flerdelte 

uafhængige variable, så som alder, køn, længde af eventuel terminalforløb, grad af social støt-

te etc. Dette kan gøres med ANOVA, som er en variansanalyse der muliggør en mere kom-
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pleks analyse af, hvordan flere variable spiller sammen, og en regressionsanalyse, som gør en 

bestemmelse, af hvor meget den enkelte uafhængige variabel betyder i forhold til slutresulta-

tet, mulig. 

1.8. Undersøgelsens begrænsninger 

Der er naturligvis helt fra starten forskel på en normal og en patologisk sorgreaktion (se bla. 

Lieberman, 1992), der eventuelt kan komme til udtryk via PTSD eller depression, men der er 

alligevel en vis risiko for, at normal sorg kan farve svarene så meget, at de ikke bliver helt 

pålidelige. Det ideelle ville derfor være en longitudinel undersøgelse, der strakte sig fra et års 

tid før tabet over mindst to år efter tabet, men gerne helt til undersøgelsespersonernes egen 

død. Det har dog ikke været muligt i denne undersøgelse, hvilket derfor regnes som en be-

grænsning ved undersøgelsen.  

En anden af de begrænsninger, en undersøgelse af denne art har, er den forholdsvis lave svar-

procent i første undersøgelse på 43%, og den forholdsvis lave svarprocent i efterundersøgel-

sen på 55% af de, der svarede på første spørgeskema. En lav svarprocent giver resultaterne en 

potentiel skævhed, da man ikke kan vide hvem det er der ikke svarer og hvorfor. Dog er der et 

bud på, hvilke typer personer det kunne dreje sig om.  

I en longitudinel norsk interviewundersøgelse af omfanget af PTSD hos overlevere efter en 

eksplosionskatastrofe kom man via gentagne henvendelser op på en svarprocent på 100. Her 

fandt man, at de personer, der før gentagne anmodninger om at lade sig interviewe ikke havde 

samtykket (altså det der under normale omstændigheder betegnes frafaldsgruppen), havde et 

større omfang af PTSD, end den oprindelige responsgruppe havde (svarprocenten var her 

82.2). Hvis den ”uvillige” gruppe ikke var kommet med, havde man mistet registreringsmu-

lighed af 42% af PTSD-ofrene (Weisæth, 1989). Meget tyder altså på, at man ved undersøgel-

ser af katastroferamte ikke får svar fra mange af de, der har det værst (Weisæth, 1989). Noget 

der sandsynligvis  også gælder for non-respondenter i undersøgelser af efterladte.  

Man må også i denne undersøgelse af efterladte regne med, at en del af de værst ramte ikke 

responderer. Altså er der i denne undersøgelse en vis risiko for ikke at få fat i de værst ramte, 

og der er dermed risiko for at undervurdere omfanget af  psykiske problemer hos ældre efter-
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ladte generelt. Noget der muligvis gælder i endnu højere grad ved en spørgeskemaundersøgel-

se som denne end ved en interviewundersøgelse. 

I denne undersøgelse har der, grundet problemer i forhold til tavshedspligt, været et mellem-

led mellem forsker og målgruppe, nemlig de kommunalt ansatte, der stod for udleve-

ring/udsending af spørgeskemaet. At have et sådan mellemled, giver en potentiel fejlkilde i 

forhold til en videnskabelig undersøgelse som denne. Selvom der selvfølgelig ligger nogle 

klare aftaler om udleveringsprocedure etc., er de kommunalt ansatte ikke uddannede til, at 

foretage videnskabelige undersøgelser. Den enkelte ansatte er derfor ikke opmærksom på den 

eventuelle ubevidste modstand/modoverføring, vedkommende kunne have i forhold til, at 

berøre omtålelige emner så som død, sorg og psykisk sygdom. Hvis en ansat ikke bevidst hol-

der sig neutral, kan dette indirekte påvirke besvarelserne og dermed resultaterne. Samtidig 

giver flere led altid en risiko for fejlkommunikation og misforståelser, hvilket er med til at 

mindske den kontrol og det overblik, forskeren har i forhold sit projekt. 

Selve spørgeskemaet er lavet så kort som overhovedet muligt, sådan at kun de allermest nød-

vendige delskemaer er taget med. Dette skyldes en antagelse om, at ældre efterladte, grundet 

den sårbare situation de befinder sig i 1 måned efter tabet, samt det at mange ældre grundet 

aldersrelaterede fysiske og psykiske forandringer blandt andet ikke kan koncentrere sig så 

længe af gangen, ikke har overskud til at udfylde et meget langt spørgeskema.  

Hvis første planlægning af denne undersøgelse skulle starte i dag, er der visse ting, som ville 

blive gjort anderledes. Der skulle intet mellemled være, undersøgelsen skulle strække sig over 

længere tid, data om non-respondenterne skulle om muligt registreres, der skulle udsendes en 

påmindelse til non-respondenterne samt de af deltagerne, der faldt fra i efterundersøgelsen 

etc. Til sidst ville strukturerede interviews af nogle få tilfældigt udvalgte deltagere og non-

respondenter sandsynligvis bidrage med værdifuld viden. Især med det højere symptomni-

veau, der ofte findes hos non-respondenterne, i baghovedet. 
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2. Resultater 

2.1. Deltagelse i undersøgelsen 

I Glostrup, Hanstholm, Hørning, Herning og Odense forløb første del af undersøgelsen over 

tre måneder. I Glostrup og Hanstholm blev alle de ældre, der blev alene indenfor disse tre 

måneder tilsendt et spørgeskema cirka 1 måned efter tabet. I Hørning, Herning og Odense 

blev alle ældre efterladte tilbudt et forbyggende hjemmebesøg, og de blev ved denne lejlighed 

spurgt, om de ville deltage i undersøgelsen. Spørgeskemaet (1.runde) blev afleveret person-

ligt. Svarprocenterne for første runde er som følger: I Glostrup var der indenfor tre måneder 

19 ældre efterladte. 5 personer svarede, hvilket giver en svarprocent på 26%. I Hanstholm var 

der i alt 9 ældre efterladte. 3 svarede på spørgeskemaet. Altså en svarprocent på 33%. I Hør-

ning var der i løbet af de tre måneder 6 ældre efterladte. Her svarede 3 personer, hvilket giver 

en svarprocent på 50%. I Herning var der i løbet af de tre måneder 27 efterladte. Heraf valgte 

13 at deltage. Dette giver en svarprocent på 48%. I Odense var der i løbet af de tre måneder 

65 ældre efterladte der blev tilbudt at deltage i undersøgelsen. Heraf svarede 30 personer på 

skemaet, hvilket giver en svarprocent på 46%. Den totale svarprocent er på 43%. Dog var 

svarprocenten hos de, der fik udleveret spørgeskemaet under forebyggende hjemmebesøg, på 

47%, mens den hos de, der fik udsendt spørgeskemaet med posten, var på 29%.  

I efterundersøgelsen var svarprocenten på 55% af de der havde deltaget i første runde. Det var 

ikke muligt at få registreret eventuelle dødsfald blandt de efterladte. Dog er det, som det be-

skrives i kapitel 2. del I i dette speciale, almindeligt at dødeligheden, især hos de ældre enke-

mænd øges markant i de første måneder efter tabet. At nogle af de efterladte er døde i tiden 

mellem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen, kan derfor være endnu en mulig delforklaring 

på det lave deltagertal i efterundersøgelsen. 

2.2. Demografi 

Antal 

Undersøgelse 1: I den samlede undersøgelsesperiode som strakte sig fra februar 2000 indtil 

december samme år deltog i alt 55 personer i undersøgelsen.   

Efterundersøgelse: I undersøgelsen cirka 6 måneder efter tabet deltog 30 personer  
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Aldersfordeling 

Undersøgelse 1: Gennemsnittet var 74,8 år med en spredning fra 51-93 år. Middeltallet var 74 

år, hvilket vil sige, at 50% var yngre end 74 år mens de resterende 50% var ældre. Oprindeligt 

sigter undersøgelsen kun på 65+ årige. En enkelt 51-årig mand fra Odense Kommune er dog 

ved et tilfælde kommet med i undersøgelsen, men han har trods det, at han ”…ikke betragter 

sig selv som ældre”, alligevel valgt at deltage og indgår derfor i datamaterialet.  

Efterundersøgelse: Gennemsnittet var 74.7 med en spredning på 51-90. Middeltallet var 74.5. 

Kønsfordeling 

Undersøgelse 1: 64% kvinder og 36% mænd.  

Efterundersøgelse: 63% kvinder og 37% mænd. 

Uddannelse 

Undersøgelse 1: Det gennemsnitlige antal folkeskoleår var 8.3, mens middeltallet var 7.50. 

Det gennemsnitlige antal uddannelsesår udover folkeskolen var 3.9 med et middeltal på 4.0. 

33% havde formel uddannelse udover folkeskolen.  

Efterundersøgelse: Gennemsnittet af år i folkeskolen var 8.1, mens middeltallet igen var 7.5.. 

Det gennemsnitligtlige antal yderlige uddannelsesår var 4.1, mens middeltallet var 3.0. Kun 

23% havde videre uddannelse. 

Antal års samliv  

Undersøgelse 1: De efterladte havde i gennemsnit levet sammen med den nu afdøde ægtefæl-

le i 49 år. Middeltallet var 50 år og spredningen fra 25-61 samlivsår.  

Efterundersøgelse: Gennemsnittet var en samlivstid på 49 år, mens middeltallet igen var 50. 

Antal børn  

Undersøgelse 1: Det gennemsnitlige antal børn var 2.9 med et middeltal på 2.0 og en spred-

ning på 0-9.  

Efterundersøgelse: Gennemsnittet var 3.1, mens middeltallet var 2, med en spredning på 1-9 

børn. 

Terminal sygdom og belastningsoplevelse  

Undersøgelse 1: 83% oplevede en kortere eller længere sygdomsperiode hos ægtefællen forud 

for dennes død. Den tid, som ægtefællen gennemsnitligt havde været syg i var 3.8 år, mens 
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middeltallet var 2.0. Spredningen strakte sig fra 2 måneder til 25 år. På en 7-punkts Likert-

skala skulle svarpersonerne afkrydse, hvor belastende de fandt sygdomsforløbet. Gennemsnit-

tet var her 5.7, det vil sige tæt på ”virkelig meget”. Standardafvigelsen var 1.6.  

Efterundersøgelse: 87% oplevede terminalsygdom. Gennemsnitlig sygdomstid var 4.6 år, 

mens middeltallet var på 2.0.. Spredningen var på 3 måneder til 25 år. På en 7 punkts Likert-

skala vurderede deltagerne belastningen af sygdomsforløbet til 5.8, det vil sige cirka midt 

mellem ”noget” og ”virkelig meget”.   

Forudanelse af død  

Undersøgelse 1: 72% havde lige inden dødsfaldet skete en forudanelse om at det ville ske. 

Efterundersøgelse: 80% havde lige inden dødsfaldet en forudanelse om at det ville ske. 

Belastning af død  

Undersøgelse 1: På en 7-punkts Likert-skala vurderede deltagerne i gennemsnit belastningen 

af dødsfaldet til 5.5, altså midt mellem ”noget” og ”virkelig meget”, med en standard afvigel-

se på 1.7., og en spredning på 1-7.  

Efterundersøgelse: Her vurderede man på samme skala belastningen til 5.7, altså midt mellem 

”noget” og ”virkelig meget”, med en standardafvigelse på 1.7  og med en spredning på 1-7. 

Kontakt med offentlige instanser  

Undersøgelse 1: 53% havde kontakt med ambulance, 73% med hospital, 5% med politi, 73% 

med egen læge, 7% med psykolog, 80% med præst, 95% med bedemand, 93% med skifteret, 

78% med kommunen og 24% med andre instanser, ofte i form af hjemmeplejere. Man ople-

vede i langt overvejende grad den hjælp og venlighed, man mødte indenfor de forskellige 

instanser, som tilfredsstillende.   

I efterundersøgelsen tegnede sig nogenlunde det samme billede.  

Angst for egen sygdom i forbindelse med dødsfaldet  

Undersøgelse 1: På en 7-punkts Likert-skala afkrydsede deltagerne i hvilken grad de havde 

oplevet angst for eget helbred i forbindelse med dødsfaldet. Gennemsnittet var 2.8, altså godt 

midt mellem ”overhovedet ikke” og ”noget”. Standardafvigelsen var på 1.8 og spredningen 1-

7. 

Efterundersøgelse: Gennemsnittet var 3.1, altså tættere på ”noget” end på ”overhovedet ik-

ke”. Standardafvigelsen var på 2.0 og spredningen 1-7. 
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Hjælpeløs og afmægtig i forbindelse med dødsfaldet  

Undersøgelse 1: På en 7-punkts Likert-skala markerede deltagerne, i hvilken grad de i forbin-

delse med dødsfaldet havde følt sig hjælpeløse og afmægtige. Gennemsnittet var 3.8, Altså 

følte deltagerne sig ”noget” afmægtige og hjælpeløse. Standardafvigelsen var på 2.3. og 

spredningen 1-7.  

Efterundersøgelse: Gennemsnittet her var på 3.6, altså lidt tættere ”ja, noget” end ”overhove-

det ikke”. Standardafvigelsen var på 2.2. og spredningen 1-7. 

Familie/venner tilstede  

Undersøgelse 1: 89% havde enten venner eller familie tilstede eller nær ved under dødsfaldet. 

Efterundersøgelse: 73% havde enten venner eller familie tilstede eller nær ved under dødsfal-

det.  

Det værste i forbindelse med dødsfaldet  

Alle deltagere blev bedt om at skrive, hvad det værste var, de havde oplevet i forbindelse med 

tabet. 82% havde besvaret dette åbne spørgsmål. De samme typer svar præger både for- og 

efterundersøgelse. Typiske besvarelser er: 

Uretfærdighed, håbløshed, tomhed 

Alt det praktiske 

At være alene om natten 

At alt føles tomt 

Ensomheden især aftenerne 

Savnet 

At det skete så pludseligt 

Tomheden, smilet, håndtrykket 

At min søn ikke viste nogen interesse da jeg ringede til ham 

At min mand led 

Tanken om hvordan fremtiden vil blive 

Hjælpeløshed 

At miste et godt samliv, sin elskede og bedste ven 

At min mand ikke er mere 

At skulle være alene 
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Hvordan påvirkede tabet den nærmeste familie?  

Cirka 77% besvarede dette åbne spørgsmål. Samme type svar præger både for- og efterunder-

søgelse. Typiske svar er: 

Vi erkendte alle tidens alvor 

Har ikke nær familie 

Ikke noget særligt  

Meget 

De føler et meget stort savn 

Tryghed ved en far der altid var der 

Normal sorg og savn 

Trods den forventede død (og måske en lettelse) meget sorgfuldt 

Nu (6 mdr. efter) intet at mærke. Jeg føler alle bærer klarhed over at døden var en art befriel-

se  

Det var hårdt 

Meget nær 

Tidligere livsbegivenheder  

Undersøgelse 1: 69% har tidligere mistet nærtstående. 13% har tidligere oplevet en ulykke, 

6% har oplevet brand, 4% har oplevet enten chok, omsorgssvigt som barn, trusler med våben 

eller har været vidne til traume. 2% har været udsat for seksuelt misbrug eller overfald. Ingen 

har været udsat for voldtægt eller fysisk mishandling. 7% har oplevet andre traumer som for 

eksempel psykisk sygdom i nærmeste familie.  

Efterundersøgelse: 67% har mistet andre nærtstående, 13% har tidligere oplevet en ulykke, 

7% har oplevet chok 3% havde oplevet brand eller været vidne til traume. Ingen har oplevet 

voldtægt, omsorgssvigt som barn, seksuelt misbrug, trusler med våben, overfald, fysisk mis-

handling eller andre traumer. 

2.3. Afhængige variable 

Harvard Trauma Questionnaire 

I tabel 1 og 3 vises rækkevidde, gennemsnit, standardafvigelse, antal deltagende personer, 

antal items i hver subskala, et mål for skalaernes interne konsistens (α) samt deres diskrimi-

nationsevne i form af inter-item (i-i) korrelationer. Tabel 1 viser disse resultater fra undersø-
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gelse 1, mens tabel 2 viser dem fra efterundersøgelsen. Grundet det lave deltagerantal i efter-

undersøgelsen (14 personer) bliver usikkerheden i det statistiske materiale for stor. Alpha og 

i-i korrelationer er derfor ikke medtaget i tabel 2. 

Subskalaerne i HTQ består af invasion, undgåelse, vagtsomhed og HTQ total-score. Når gen-

nemsnittet deles med antal items er de relative scores: Invasion=2.24, Undgåelse=1,65 og 

Vagtsomhed=2.00. Omfanget af invasion og vagtsomhed er nogenlunde i samme størrelsesor-

den, mens omfanget af undgåelse er en del mindre. Dette stemmer godt overens med Elklits 

(2000) konklusion om, at undgåelsesreaktioner kort tid efter et tab eller traume ofte er sekun-

dære i forhold de to andre centrale symptomer i PTSD. 

Den interne konsistens er generelt god. Dog er den en smule lav for vagtsomhedssymptomer-

ne. Diskriminationsevnen er meget god for alle subskalaer samt total-scoren. 

Trauma Symptom Cheklist 

De forskellige mål (rækkevidde, gennemsnit, standardafvigelse, antal deltagende personer, 

antal items i hver subskala, et mål for skalaernes interne konsistens (α) samt deres diskrimi-

nationsevne i form af inter-item korrelationer) for den totale TSC-score samt for subskalerne 

vises ligeledes i tabel 1. Når gennemsnittet deles med antal items er de relative scores: De-

pression=1.74, Angst=1.31, Dissociation=1.36, Søvnproblemer=1.90, Somatisering=1.44, 

Samspilsproblemer=1.30 og Aggression=1.10. Den højeste enkeltværdi er for søvnproblemer, 

hvilket, ud over at understøtte den generelle teoris forventning om, at fysiske symptomer som 

forøget vagtsomhed og arousal er stærkest i tiden lige efter den traumatiske oplevelse (Elklit, 

2000), også stemmer godt overens med det, at ældre mennesker generelt har forholdsmæssigt 

flere søvnproblemer end yngre. Hvor meget vægt, de to forklaringsmuligheder hver især har, 

er dog ikke mulig at bestemme her. 

Den interne konsistens for de enkelte subskalaer er meget god for depression, dissociation, 

søvnproblemer og total-score, den er acceptabel for angst og somatisering, men er svag for 

samspilsproblemer og aggression. Diskriminationsevnen er ligeledes meget tilfredsstillende, 

dog igen med undtagelse af  samspilsproblemer og aggression. 
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Crisis Support Scale 

I tabel 1 og 3 vises også rækkevidde, gennemsnit, standardafvigelse og antal deltagende per-

soner for de 7 spørgsmål indenfor  CSS i henholdsvis undersøgelse 1 og efterundersøgelsen. 



 

 97

Tabel 1. Deskriptiv statistik for HTQ, TSC og CSS i  undersøgelse 1 en måned efter tabet 

  Række-

vidde 

Gennem-

snit 

SD N Antal items α i-i 

HTQ        

Invasion 5-15 9.0 2.6 43 4 .67 .33 

Undgåelse 8-25 13.2 4.9 40 8 .79 .32 

Vagtsomhed 5-17 10.0 3.3 45 5 .58 .22 

Total 35-96 53.3 16.0 36 31 .93 .30 

TSC        

Depression 9-26 15.7 4.2 44 9 .75 .25 

Angst 8-21 10.5 2.7 43 8 .66 .19 

Dissociation 7-22 9.5 2.7 43 7 .70 .25 

Søvn-problemer 4-14 7.6 2.8 47 4 .68 .34 

Somatisering 6-19 10.1 3.0 46 7 .65 .21 

Samspils proble-

mer 

6-12 6.5 1.3 45 5 .28 .07 

Aggression 4-6 3.3 .5 47 3 .11 .04 

Total TSC 32-75 43.3 9.8 35 29 .89 .21 

CSS        

1. Lytte? 1-7 5.8 1.7 52 - - - 

2. Kontakt til 

ligestillede? 

1-7 4.0 2.0 51 - - - 

3. Udtryksevne? 1-7 5.7 1.7 52 - - - 

4. Sympati? 1-7 6.4 1.5 52 - - - 

5. Praktisk hjælp? 1-7 6.0 1.9 51 - - - 

6. Svigtet? 1-7 2.2 1.7 52 - - - 

7. Samlet tilfreds-

hed? 

1-7 6.4 1.4 51 - - - 

 

I tabel 2 vises fordelingen af PTSD-symptomer efter antal og type beregnet udfra HTQ i un-

dersøgelse 1. Det ses at 93% opfylder invasionskriteriet, 33% opfylder undgåelseskriteriet og 

40% opfylder vagtsomhedskriteriet. 27% opfylder alle tre kriterier for PTSD. 
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Tabel 2. Fordeling af PTSD-symptomer 1 måned efter tabet i % efter art 

Antal symptomer    0 1 2 3 4+ 

Invasion 7 39 21 28 5 

Undgåelse 40 17 10 13 20 

Vagtsomhed 24 36 11 22 7 

PTSD kriterier 5 47 21 27  

 

HTQ efterundersøgelsen 

De forskellige mål for HTQ i efterundersøgelsen vises i tabel 3. Når gennemsnittet deles med 

antal items er de relative scores: Invasion=2.15, Undgåelse=1,68 og Vagtsomhed=2.14. Også 

6 måneder efter tabet er niveauet af invasions- og vagtsomhedssymptomer væsentligt højere 

end niveauet af undgåelsessymptomer.  Indenfor  alle tre symptomgrupper var der et fald mel-

lem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen. Dog var faldet kun ifølge en T-test statistisk signi-

fikant for subskalaen undgåelsessymptomer (p<0.005) samt for den totale HTQ-score 

(p<0.05). For invasionssymptomer var p-værdien for faldet mellem undersøgelse 1 og efter-

undersøgelsen på p<0.07, mens den for vagtsomhedssymptomer var på p<0.09, hvilket jo er 

højere end det højeste acceptable signifikansniveau på p<0.05. 

TSC efterundersøgelsen 

De forskellige mål for den totale TSC-score samt for subskalerne vises ligeledes i tabel 2. Når 

gennemsnittet deles med antal items, er de relative scores: Depression=1.87, Angst=1.36, 

Dissociation=1.36, Søvnproblemer=2.03, Somatisering=1.61, Samspilsproblemer=1.40 og 

Aggression=1.07. Igen ses nogenlunde samme forholdsmæssige fordeling som i undersøgelse 

1. Også her var der indenfor alle symptomgrupper et fald mellem 1. og 2. undersøgelse. Ingen 

af disse fald var dog, beregnet via T-test, statistisk signifikante. 

Crisis Support Scale 

Umiddelbart ser der ud til at være et betragteligt fald mellem undersøgelse 1 og efterundersø-

gelsen for både CSS5 angående praktisk hjælp og CSS6 angående graden af følelsen af svigt. 
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Denne forskel var dog ifølge en T-test kun signifikant for CSS5 (p<0.0005), mens CSS6 kun 

opnår en p-værdi på p<0.1. 

Tabel 3. Deskriptiv statistik for HTQ, TSC og CSS i efterundersøgelse 6 måneder efter tabet 

 Rækkevidde Gennemsnit SD N Antal items Α i-i 

HTQ         

Invasion  4-16 8.6 3.1 25 4 .80 .50 

Undgåelse 8-29 13.4 6.1 26 8 .88 .48 

Vagtsom-hed 5-19 10.7 3.8 24 5 .74 .37 

Total HTQ 33-80 51.11 14.7 18 31 .91 .26 

TSC         

Depression  10-24 16.8 5.2 28 9 .75 .25 

Angst  8-13 10.9 3.3 28 8 .78 .31 

Dissociation  7-12 9.5 3.0 29 7 .81 .39 

Søvnproblemer 4-16 8.1 3.4 30 4 .68 .34 

Somatisering 7-12 11.3 3.9 28 7 .69 .24 

Samspilsproble-

mer 

6-8 5.6 1.7 30 4 .19 .06 

Aggression 4-5 3.2 .5 30 3 -.22 -.06 

Total TSC 33-50 43.4 12.3 26 28 .92 .29 

CSS        

1.Lytte? 1-7 5.4 2.0 29 -   

2.Kontakt? 1-7 4.0 2.7 27 -   

3.Udstryksevne? 1-7 5.8 1.8 30 -   

4.Sympati? 1-7 5.8 1.9 29 -   

5.Praktisk hjælp? 1-7 4.9 2.2 30 -   

6.Svigtet? 1-7 2.3 1.6 30 -   

7.Samlet tilfreds? 1-7 5.9 1.6 29 -   

 

I tabel 4 vises fordelingen af PTSD-symptomer efter antal og type beregnet udfraHTQ i efter-

undersøgelsen. Det ses at 74% opfylder invasionskriteriet, 19% opfylder undgåelseskriteriet 

og 55% opfylder vagtsomhedskriteriet. 24% opfylder alle tre kernekriterier for PTSD.  Der 
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var igen et fald i alle symptomgrupper mellem 1. og 2. undersøgelse. Dette fald var kun signi-

fikant i forhold til undgåelsessymptomerne. 

Tabel 4. Fordeling af PTSD-symptomer 6 måneder efter tabet i % efter art 

Antal symptomer    0 1 2 3 4+ 

Invasion 24 24 24 16 12 

Undgåelse 50 8 11 11 8 

Vagtsomhed 17 29 21 17 17 

PTSD kriterier 24 28 24 24  

 

2.4. Analyse af sammenhængen mellem de uafhængige variable 

I tabel 5 vises de indbyrdes sammenhænge mellem de uafhængige variable, der indgår i un-

dersøgelsen. Følgende signifikante (p<0.05) sammenhænge tegner sig : 

Jo højere alder og jo flere  samlivsår. 

Jo flere skoleår, jo færre børn. 

Jo større belastning oplevet under sygdomsperiode, jo større oplevet dødsbelastning samt jo 

mere angst for egen sygdom eller død i forbindelse med dødsfaldet. 

Jo større belastning oplevet i forbindelse med selve dødsfaldet, jo større oplevelse af  angst 

for egen sygdom eller død i forbindelse med dødsfaldet samt jo større oplevelse af  afmagt og 

hjælpeløshed i forbindelse med dødsfaldet. 

Jo større belastning oplevet under sygdomsforløbet, jo større angst for egen sygdom eller død 

i forbindelse med dødsfaldet. 

Jo længere sygdomstid, jo mindre afmagtsfølelse. 

Jo mindre grad af forudsigelse for dødens komme umiddelbart før tabet, jo større belastning 

oplevet i forbindelse med selve dødsfaldet. 

Tabel 5. Sammenhænge mellem uafhængige variable 
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 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
1. Køn           
2. Alder 3.02 

(1) 
-.49 

         

3. Skoleår 0.66 
(1) 
.24 

.85 
(1) 
-.26 

        

4. Samlivsår 0.81 
(1) 
-.26 

18.6* 
(1) 
 .90* 

 .81 
(1) 
-.25 

       

5. Antal børn 0.29 
(1) 
0.16 

 .40 
(1) 
 .18 

4.41* 
(1) 
-.57* 

 .20 
(1) 
 .13 

      

6. Sygdomstid 1.93 
(1) 
-.44 

 1.23 
(1) 
 .35 

 .85 
(1) 
-.29 

 .43 
(1) 
.21 

 .45 
(1) 
-.22 

     

7. Sygdoms- 
belastning 

0.01 
(1) 
-.04 

 .42 
(1) 
 .20 

0.59 
(1) 
-.23 

 - 
(1) 
- 

0.23 
(1) 
 .15 

1.25 
(1) 
 .35 

    

8. Dødsbelast-
ning 

1.23 
(1) 
0.32 

 .65 
(1) 
-.23 

 .87 
(1) 
 .26 

0.04 
(1) 
 -.05 

0.54 
(1) 
-.21 

 2.05 
(1) 
-.44 

3.50 
(1) 
 .54* 

   

9. Dødsangst 0.23 
(1) 
0.14 

1.27 
(1) 
-.32 

 .50 
(1) 
 .20 

2.56 
(1) 
-.44 

 .02 
(1) 
 .04 

 .08 
(1) 
-.09 

5.31* 
(1) 
 .63* 

5.26* 
(1) 
 .60* 

  

10. Afmagts-
følelse 

0.42 
(1) 
0.19 

 .02 
(1) 
-.04 

.06 
(1) 
-.07 

0.09 
(1) 
-.09 

1.00 
(1) 
-.30 

4.67* 
(1) 
-.67* 

0.83 
(1) 
 .29 

3.46 
(1) 
 .51* 

3.36 
(1) 
 .51 

 

11. Forudanelse 
af dødsfald 

0.56 
(1) 
0.06 

 .87 
(1) 
 .07 

 1.38 
(1) 
0.03 

1.74 
(1) 
-.14 

1.85 
(1) 
 .20 

0.87 
(1) 
0.07 

1.48 
(1) 
-.36 

7.34* 
(1) 
-.74* 

 2.22 
(1) 
-.19 

 .78 
(1) 
-.14 

Chi² er nævnt først, frihedsgraderne er skrevet i parentesen og gammaværdierne til sidst.  
* = p<0.05  

2.5. Sammenhænge mellem afhængige og uafhængige variable i undersø-

gelse 1 

I tabel 6 vises sammenhænge mellem de uafhængige variable og de afhængige variable inden-

for HTQ og TSC i undersøgelse 1. De følgende sammenhænge er grundet meget få signifikan-

te sammenhænge mellem uafhængige og afhænge variable ikke vist i tabelform.  

Køn, antal af samlivsår, antal af uddannelsesår, antal af børn, længde af terminal sygdom og 

forudanelse af død havde ingen signifikant sammenhæng med TSC og HTQ. 

Antal skoleår havde en positiv sammenhæng med forekomsten af dissociation indenfor TSC 

(F=4.96, (df=1,32) p<0.05). 

Alder korrelerede negativt med vagtsomhed indenfor HTQ (F=6.14, (df= 1,33), p<0.05) og 

den totale HTQ-score (F=8.44, (df=1,25) p<0.01). 
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I forhold til oplevelsen af sygdomsbelastning var der en tendens til, at jo mere belastende syg-

domsforløbet var, jo højere var symptomniveauet (se tabel 6 nedenfor). 

I forhold til oplevelsen af belastning i forbindelse med dødsfaldet var der en mere udtalt ten-

dens til, at jo mere belastende dødsfaldet var blevet oplevet, jo højere var omfanget af symp-

tomer. Dette gjorde sig især gældende i forhold til den totale TSC-score, symptomer på de-

pression, søvn- og samspilsproblemer indenfor TSC, og symptomer på invasion og vagtsom-

hed indenfor HTQ. 

Samme billede tegner sig indenfor følelse af afmagt og hjælpeløshed i forbindelse med døds-

faldet. Også her er der en tendens til, at jo mere afmagt og hjælpeløshed personen oplevede i 

forbindelse med dødsfaldet, jo højere var symptomniveauet. Denne tendens var specielt udtalt 

i forhold til den totale HTQ-score, samt depressions- og sampilssymptomer inden for TSC. 

Den mest markante sammenhæng findes mellem grad af angst for egen sygdom og/eller død i 

forbindelse med dødsfaldet. Tendensen var igen, at jo højere grad af angst for egen sygdom 

eller død der blev oplevet i forbindelse med dødsfaldet, jo højere var symptomniveauet. Det 

var det specielt i forhold til invasion, undgåelse og vagtsomhed indenfor  HTQ, at sammen-

hængen var udtalt. Invasion, undgåelse, vagtsomhed samt den totale score indenfor HTQ hav-

de alle en signifikant sammenhæng med denne uafhængige variabel på p<0.005. 

Tabel 6. Sammenhænge mellem uafhængige og afhængige variable i første undersøgelse. 

One-way Anova. F-ratio. 

  Sygdomsbelastning Dødsbelastning Dødsangst Afmagtsfølelse 

HTQ - Invasion 6.43* 12.64*** 9.27*** 5.93* 

 - Undgåelse 0.53 3.46 10.80*** 4.53* 

 - Vagtsomhed 5.63* 9.74*** 16.41*** 5.05* 

 Total 2.51 10.17*** 17.63*** 6.94** 

TSC - Depression 4.41* 22.34*** 5.84* 6.53** 

 - Angst 3.50 0.58 5.27* 0.42 

 - Dissociation 2.20 1.26 7.25** 0.02 

 - Søvnproblemer 3.81 6.14* 1.78 0.38 

 - Somatisering  2.15 2.02 2.92 0.74 

 - Samspilsproblem 4.11* 7.08** 3.94* 7.16** 

 - Aggression 0.14 0.86 1.09 1.01 

 Total 3.41 7.64** 7.76** 0.93 

p< *= 0.05 **=0.01 ***=0.005  
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I tabel 7 vises sammenhængene mellem de uafhængige variable og de afhængige variable 

indenfor  CSS i undersøgelse 1. Følgende uafhængige variable er ikke i tabelform, da der in-

gen signifikante sammenhænge findes mellem disse og CSS. 

Køn, alder, antal af samlivsår, antal af skole- og  uddannelsesår, antal af børn, sygdomsbe-

lastning, følelse af hjælpeløshed og afmagt i forbindelse med dødsfaldet og forudanelse af 

død havde ingen signifikant sammenhæng med de uafhængige variable indenfor CSS. 

Længde af terminal sygdom havde en negativ sammenhæng (p<0.05) med CSS7, der måler 

den overordnede tilfredshed med den sociale støtte der blev modtaget efter dødsfaldet. Det vil 

sige, at jo længere den terminale sygdomsperiode var, jo mindre tilfreds var personen med 

den modtagede sociale støtte lige efter dødsfaldet.   

Graden af angst for egen sygdom og/eller død havde en positiv sammenhæng (p<0.01) med 

CSS6 der måler graden af eventuelt oplevet svigt. Jo mere døds-/sygdomsangst den efterladte 

oplevede i forbindelse med tabet, jo mere følte personen sig svigtet af folk, som hun/han hav-

de regnet med ville støtte hende/ham.  

Graden af oplevet belastning i forbindelse med dødsfaldet havde lige ledes en positiv sam-

menhæng (p<0.01) med graden af oplevet svigt. Igen gjaldt det, at jo større grad af belastning 

den efterladte oplevede i forbindelse med tabet, jo mere følte personen sig svigtet af folk som 

hun/han havde regnet med ville støtte hende/ham.  

Tabel 7. Sammenhænge mellem uafhængige og afhængige variable i første undersøgelse. 

One-way Anova. F-ratio. 

 Sygdomstid Dødsangst Afmagtsfølelse 

CSS    

1. Lytte? 1.00 0.03 0.68 

2. Kontakt til ligestillede 0.17 0.08 1.43 

3. Udtryksevne? 0.38 1.36 0.38 

4. Sympati? 0.53 0.93 1.06 

5. Praktisk hjælp? 0.75 0.01 2.24 

6. Svigtet? 0.01 6.48** 6.70** 

7. Samlet tilfredshed 4.52* 0.04 0.01 

p< *= 0.05 **=0.01  
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2.6. Sammenhænge mellem afhængige og uafhængige variable i efterun-

dersøgelsen 

I efterundersøgelsen tegnede følgende sammenhænge mellem de uafhængige variable og de 

afhængige variable indenfor HTQ og TSC sig. 

Alder, antal samlivsår, antal skoleår og antal uddannelsesår havde ingen signifikant sam-

menhæng med nogle af de afhængige variable. 

Længde af terminal sygdomstid havde en positiv sammenhæng med omfanget af somatise-

ringssymptomer indenfor TSC (F=13.49, (df=1,16), p<0.01)   

Køn havde en sammenhæng med angst (F=6.13, (1,25), p<0.05) og dissociation (F=5.23, 

(df=1,25), p<0.05) indenfor TSC, sådan at kvinder havde et signifikant større omfang af disse 

symptomer end mænd. 

Antallet af børn havde en positiv sammenhæng med vagtsomhed indenfor HTQ (F=8.65, 

(df=1,23) p<0.05). 

At have en forudanelse om dødens komme havde en sammenhæng mellem depression inden-

for TSC (F=9.51, (df=1,25), p<0.01) og den totale TSC-score (F=6.03, (df=1,25), p<0.05), 

sådan at de personer, der havde en forudanelse om dødens komme, havde et signifikant lavere 

omfang af disse symptomer end de, der ikke havde en forudanelse. 

Sammenhængene mellem uafhængige og afhængige variable var langt mindre udtalte i efter-

undersøgelsen sammenlignet med undersøgelse 1. Dog var der også her en klar tendens til at 

den uafhængige variabel grad af angst for egen sygdom og/eller død i forbindelse med døds-

faldet var den, der havde størst positiv signifikant sammenhæng med symptomniveauet. Dog i 

noget mindre grad, undgåelsessymptomer med p<0.005 undtaget, end i den første undersøgel-

se. 

2.7. Sammenhænge mellem afhængige variable i undersøgelse 1 

I tabel 8 vises de indbyrdes sammenhænge mellem de afhængige faktorer. Med enkelte und-

tagelser var sammenhængene mellem symptomgrupper og total-scores indenfor HTQ og TSC 

signifikante. Dog var der i forhold til aggression og samspilsproblemer indenfor  TSC for-
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holdsvis få signifikante sammenhænge. Dog gjorde dette især sig gældende i forhold til ag-

gression. Den interne konsistens (α) og diskriminationsevnen (i-i) var desuden svag for disse 

to subskalaer. Aggression og samspilsproblemer undtaget var der altså en god sammenhæng 

mellem alle symptomgrupperne. Det betyder, at der vil være stor risiko for, at man, hvis et af 

disse symptomer registreres, aggression og samspilsproblemer undtaget, også vil kunne finde 

andre symptomer.  

Sammenhængene imellem de enkelte scores indenfor CSS var generelt signifikante i høj nok 

grad til at være acceptable. Dog var graden af kontakt til andre i samme situation (CSS2) kun 

signifikant og positivt sammenhængende med oplevelsen af folks villighed til at lytte (CSS1) 

og Udtryksevnen (CSS3), mens CSS6, graden af oplevet svigt, kun var signifikant og negativt 

sammenhængende med den samlede tilfredshed (CSS7).  

I forhold til HTQ var der især signifikante og positive sammenhænge mellem undgåelses-

symptomer og CSS, samt den totale HTQ-score og CSS.  

I forhold til TSC var der især positiv sammenhæng mellem depression og CSS. 

De enkelte CSS variable, der i størst grad hang sammen med det psykiske symptomniveau, 

målt indenfor HTQ og TSC, var evnen til at udtrykke egne tanker og følelser i forbindelse 

med tabet (CSS3) samt den oplevede grad af svigt (CSS6).  
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Tabel 7. Sammenhænge mellem afhængige faktorer. Pearsons korrelationer 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
H  TQ                   
1. Invasion                   
2.  Undgåelse .53**                  
3.  Vagtsomhed .62** .64**                 
4. HTQ Total .78** .91** .85**                
T  SC                   
5. Depression .58** .53** .64** .6  9**               
6. Angst .49** .42* .41* .54** .5  0**              
7.  Dissociation .50** .55** .51** .57** .51** .86**             
8. Søvn .44* .36* .54** .55** .72** .30 .36*            
9. Somatisering .40* .43* .32 .53** .65** .88** .67** .34*           
10. Samspil .32 .64** .38* .55** .55** .24 .31 .43** .25          
11. Aggression .16 .42* .51** .47* .49** .26 .21 .42* .31 .49**         
12. TSC Total .63** .69** .67** .74** .87** .83** .83** .73** .84** .68** .47*        
C  SS                   
13. CSS 1 .21 -.28 .07 .15 .12 .11 -.05 .07 .25 -.30 -.01 .12        
14. CSS 2 .27 -.14 .07 .20 .08 -.01 -.19 .06 .05 -.20 -.21 -.07   .33*      
15. CSS 3 -.41* .48** -.14 -.54** .00 -.26 -.34 -.10 -.09 -.24 -.10 -.36 .24 .32*     
16. CSS 4 .03 .46** .15 .07 .23 .19 .15 .05 0.31 -.23 .04 .23 .52** .19 .24    
17. CSS 5 .25 -.16 .20 .19 .34* .27 .17 .17 .36* -.14 .19 .34 .62** .27 .23 .46**   
18. CSS 6 .31 .64** .47** .61** .35* .22 .43* .41* .14 .63** .26 .52** -.15 -.19 -.20 -.24 -.11  
19. CSS 7 -.15 .61** -.09 .45* .09 -.16 -.16 -.11 .03 -.28 -.02 -.10 .42** .18 .45** .58** -.49* -.46** 

p< *0.05 **0.01 
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2.8. Udvikling mellem første og anden besvarelse 

Man må i en forløbsundersøgelse som denne altid kalkulere med et vist frafald i antallet af 

besvarelser i anden runde. Dog er frafaldet i dette tilfælde ret stort. Kun 55% (30 personer) af 

de der deltog i undersøgelse 1, deltog også i efterundersøgelsen. Det betyder at er der en vis 

usikkerhed i forhold til de iagttagelser, man kan gøre om udviklingen mellem de to besvarel-

ser. Alligevel er tallene stærke nok til, at de kan give et overordnet indtryk af de bevægelser, 

der er sket i løbet af det første halve år efter dødsfaldet. 

Overordnet set svarer de ældre efterladte ens i henholdsvis første og anden besvarelse af spør-

geskemaet. I forhold til CSS1 angående andres vilje til at lytte (p p<0.05) CSS5 angående 

praktisk hjælp (p<0.0005) og CSS7 angående den samlede tilfredshed med den sociale støtte 

(p<0.01) ses der et statistisk signifikant fald mellem 1. og 2. besvarelse, mens der i forhold til 

CSS6 angående graden af oplevet svigt (p<0.005) ses en signifikant stigning. Med hensyn til 

PTSD, beregnet udfra HTQ, er det kun i forhold til undgåelsessymptomer (p<0.005) og den 

totale HTQ-score (p<0.05), at der sker en signifikant nedgang mellem undersøgelse 1 og ef-

terundersøgelsen. Dog falder procentdelen, af de der opfylder de tre kernekriterier for PTSD, 

kun fra 27% i undersøgelse 1 til 24 % i efterundersøgelsen. Altså et fald der trods den signifi-

kante forskel i den totale HTQ-score er bemærkelsesværdigt lavt. 

HTQ, TSC og CSS stiller også i anden runde spørgsmål, der vedrører den nuværende oplevel-

se/situation.  

Blandt deltagerne i anden runde havde færre uddannelse ud over folkeskoleniveauet (23% vs. 

33% i undersøgelse 1).  Desuden havde færre af deltagerne i anden runde haft venner eller 

familie tilstede eller tæt ved da dødsfaldet fandt sted (73% vs. 89% i undersøgelse 1). De de-

mografiske spørgsmål blev stillet igen i efterundersøgelsen, for at kontrollere om det var no-

genlunde den samme type personer som deltog i henholdsvis 1. og 2. runde., hvilket resulta-

terne tyder på at det var. 

Over de cirka fem måneder undersøgelsen forløb, skete der ikke de store ændringer i oplevel-

sen af den sociale støtte. Dog var der et statistisk signifikant fald i den modtagede praktiske 

hjælp (CSS5) mellem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen. De, der generelt oplevede støtten 



 

 108

som god fra starten, blev ved med at have denne oplevelse, mens de, der oplevede den som 

utilfredsstillende, stadig oplevede dette fem måneder senere.  

Det ser altså på dette grundlag ud til, at et spørgeskema, i stil med det der er anvendt her, vil 

kunne bruges som screeningsinstrument i forhold til at finde ud af, hvilke ældre efterladte der 

på længere sigt vil få det svært efter deres ægtefælles død. Denne screening vil sandsynligvis 

allerede kunne finde sted cirka en måned efter dødsfaldet, hvilket muliggør en planlægning af  

en tidlig forebyggende indsats hos de værst ramte. Dog er et spørgeskema som det, der er an-

vendt i denne sammenhæng, både stort og ressourcekrævende at anvende og behandle stati-

stisk. Hvis nogle forholdsvist få uafhængige variable med nogenlunde stor sikkerhed kunne 

forudsige, hvem det er, der får det værst efter tabet af deres ægtefælle, kunne dette arbejde 

effektiviseres. I det efterfølgende er der lavet regressionsanalyser for at undersøge, om dette 

skulle være tilfældet.      

2.9. Afsluttende regressionsanalyser 

2.9.1. Undersøgelse 1 

I tabel 9 ses en multipel regressionsanalyse, hvor TSC total-scoren fra undersøgelse 1 er ind-

sat som afhængig variabel, mens CSS har indgået som en del af de uafhængige variable. 3 

uafhængige faktorer forklarer tilsammen cirka 47% af variansen i den totale TSC-score.  

TSC er stigende, hvis der er oplevelse af høj belastning eller høj grad af angst for egen syg-

dom og/eller død i forbindelse med tabet.  

TSC er faldende, hvis der er høj grad af evne til at udtrykke sig om egne tanker og følelser i 

forbindelse med dødsfaldet.   
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Tabel 9. Multiple regressionsanalyse af TSC-total i undersøgelse 1, β-værdier 

 TSC 

Dødsbelastning .40* 

Dødsangst  .33* 

CSS3. Udtryksevne -.34* 

  

R² .47 

F 6.91 

Df=3,23.  P-værdien for regressionsanalysen er p<0.008 
p< *=0.05 **=0.01 ***=0.005 ****=0.001 *****=0.0005 

 

I tabel 10 ses en multipel regressionsanalyse, hvor HTQ total-scoren fra undersøgelse 1 er 

indsat som afhængig variabel, mens CSS har indgået som en del af de uafhængige variable. 3 

uafhængige faktorer forklarer tilsammen cirka 82% af variansen i den totale TSC-score.  

HTQ er stigende, hvis der i forbindelse med tabet opleves høj grad af angst for egen sygdom 

og/eller død eller høj følelse af afmagt og hjælpeløshed. 

HTQ er faldende, hvis der i forbindelse med tabet er høj grad af evne til at udtrykke sig om 

egne tanker og følelser. 

Tabel 10. Multiple regressionsanalyse af HTQ-total i undersøgelse 1, β-værdier 

 HTQ 

Dødsangst .55***** 

Afmagt og hjælpeløshed .40***** 

CSS3. Udtryksevne -.49***** 

  

R² .82 

F 35.09 

Df=3,23. P-værdien for regressionsanalysen er p<0.0005 
p< *=0.05 **=0.01 ***=0.005 ****=0.001 *****=0.0005 

 

I tabel 11 vises multiple regressionsanalyser, hvor både TSC og HTQ er indsat som afhængi-

ge variable i forhold til de samme fire uafhængige variable. Disse fire faktorer er tilsammen i 

stand til at forudsige cirka 45% af variansen i TSC og cirka 91% af variansen i HTQ. Her 

viser det sig, at både TSC og HTQ stiger, når der i forbindelse med dødsfaldet opleves en høj 

grad af : belastning; angst for egen sygdom og/eller død og; afmagt samt hjælpeløshed. Dog 
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er færre af sammenhængene signifikante, eller signifikante i mindre grad end ved den separate 

regressionsanalyse af de to afhængige variable. 

Desuden er både TSC og HTQ faldende jo større grad af evne til at udtrykke sig om egne tan-

ker og følelser i forbindelse med dødsfaldet der opleves.  

Tabel 11. Multiple regressionsanalyse af  de centrale afhængige faktorer i undersøgelse 1, β-

værdier 

 TSC HTQ 

Dødsbelastning .24 .23*** 

Dødsangst .47** .52***** 

Hjælpeløs og afmægtig .01 .35***** 

CSS3. Udtryksevne -.23 -.27**** 

   

R² .45 .91 

F 4.55 55.86 
Df=4,22. P-værdien for hver enkelt af de to regressionsanalyser er p<0.01  

p< *=0.05 **=0.01 ***=0.005 ****=0.001 *****=0.0005 

2.9.2. Efterundersøgelsen  

I tabel 12 ses det, at den belastningsgrad der oplevedes i forbindelse med dødsfaldet kan for-

udsige omkring 47% af variansen i den totale TSC-score i efterundersøgelsen. Her viser det 

sig, at eTSC stiger, når der i forbindelse med dødsfaldet (1 måned efter) blev oplevet stor be-

lastning.  

Tabel 12. Multiple regressionsanalyse af TSC-total i efterundersøgelsen , β-værdier 

 ETSC 

Dødsbelastning (undersøgelse 1) .68* 

  

R² .47 

F 7.89 

Df=3,23.  P-værdien for regressionsanalysen er p<0.02 
p< *=0.05 **=0.01 ***=0.005 ****=0.001 *****=0.0005 

 

Tabel 13 viser, at udtryksevnen i tiden lige efter dødsfaldet kan forudsige cirka 89% af vari-

ansen i den totale HTQ-score i efterundersøgelsen. Her viser det sig, at eHTQ stiger, jo min-
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dre evnen til at udtrykke sig om tanker og følelser i forbindelser med dødsfaldet var i tiden 

lige efter dødsfaldet. 

Tabel 13. Multiple regressionsanalyse af HTQ-total i efterundersøgelsen, β-værdier 

 eHTQ 

CSS3. Udtryksevne (undersøgelse 1) -.94* 

  

R² .89 

F 38.81 
Df=3,23.  P-værdien for regressionsanalysen er p<0.003 

p< *=0.05 **=0.01 ***=0.005 ****=0.001 *****=0.0005 

I tabel 14 ses det, at den totale TSC- og HTQ-score i undersøgelse 1 tilsammen kan forudsige 

cirka 98% af variansen af den totale HTQ-score i efterundersøgelsen (eHTQ). Det viser sig at 

jo højere total TSC- og HTQ-scoren er i undersøgelse !, jo højere er den også i efterundersø-

gelsen.  

Tabel 14. Multiple regressionsanalyse af HTQ-total i efterundersøgelsen, β-værdier 

 eHTQ 

HTQ-total (undersøgelse 1) 3.08** 

TSC-total (undersøgelse 1) -2.19* 

  

R² .98 

F 76.87 

Df=3,23.  P-værdien for regressionsanalysen er p<0.003 
p< *=0.05 **=0.01 ***=0.005 ****=0.001 *****=0.0005 
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 3. Diskussion 

I del I af dette speciale blev de forhold, der gør sig gældende for ældre efterladte beskrevet og 

diskuteret. Der eksisterer kun ganske få undersøgelser af PTSD i forhold til efterladte gene-

relt, og så vidt vides findes der ingen undersøgelser af PTSD hos ældre efterladte. Samtidig 

findes der et begrænset antal generelle psykologiske undersøgelser af denne gruppe. De un-

dersøgelser, der findes, tyder på, at ældre efterladte i en del tilfælde har det svært. Samtidig 

har man haft succes med psykologisk intervention i forhold til denne gruppe.   

Formålet med denne undersøgelse er derfor at finde ud af, hvordan ældre efterladte generelt 

har det, samt om der er en sammenhæng mellem den efterladtes køn, samlivstid, eventuel ter-

minalpleje, social støtte etc. og det psykiske symptomniveau indenfor  PTSD. Resultaterne 

kan i så fald bruges til at vurdere deltagernes psykiske helbred i forhold til disse faktorer. 

Hvis det viser sig, at nogle af disse faktorer hænger sammen med et markant dårligere psykisk 

helbred hos de efterladte, kan denne viden bruges til udformning af et screeningsinstrument, 

der muligvis kan være med til at effektivisere planlægningen af en forebyggende indsats samt 

give et fingerpeg om, hvorvidt de tilbud om støtte, som ældre efterladte får i dag, er tilstræk-

kelige. 

For at øge overskueligheden bliver undersøgelsens resultater diskuteret i underafsnit. 

3.1. Overordnet diskussion 

Overordnet set må man se resultaterne fra denne undersøgelse i lyset af nogle af de ting, der 

generelt har gjort sig gældende i gennemførelsen af projektet.  

For eksempel er der en meget stor forskel i svarprocenten hos den gruppe, der har fået tilsendt 

spørgeskemaet (29%), og de der under et forebyggende hjemmebesøg personligt er blevet 

spurgt, om de havde lyst til at deltage (47%). Meget tyder på, at man via personlig henvendel-

se. vil få fat i en noget større del af målgruppen. Ulempen ved personlig henvendelse er, at 

den person der afleverer spørgeskemaet, i kraft af den eventuelle betydning den enkelte 

hjemmebesøgers personlige fremtræden kan have i forhold til den ældre accept af at deltage, 

kan udgøre en potentiel fejlkilde. At hjemmebesøgernes personlighed kan have en betydning, 

bekræftes af  nogle af resultaterne fra Odense kommune. Her deltog 89% af de efterladte i 
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distrikt 700 i undersøgelsen, mens slet ingen af de 10 efterladte der blev spurgt i distrikt 100 

ønskede at deltage. Dette understreger antagelsen om, at den holdning de personer, der er i 

direkte kontakt med deltagerne, har til undersøgelser som denne, kan have en afgørende be-

tydning for resultatet (se også afsnit 1.8).  

Desuden har der været visse problemer i forhold til selve spørgeskemaet. Mange har ikke for-

stået, hvordan de skulle besvare skemaet om kontakten med offentlige instanser, og om disse 

ydede den ønskede hjælp og venlighed/forståelse. Ved en eventuel ny undersøgelse, bør den-

ne del derfor enten udelades eller ændres, eventuelt ved at lave nogle klarere afkrydsningsmu-

ligheder. Deltagere har i få tilfælde ikke udfyldt hele sider, og mange har ikke udfyldt enkelte 

spørgsmål. Nogle få har udtrykt forståelsesproblemer i forhold til enkelte spørgsmål, for ek-

sempel  spørgsmålet ”Føler at jeg er blevet delt i to, og at den ene halvdel af mig iagttager den 

anden” indenfor  TSC. Det er derfor muligt, at man i forhold til denne målgruppe må overveje 

at omformulere nogle spørgsmål i eventuelle fremtidige undersøgelser. 

En anden ting som tiltrækker sig opmærksomhed er det, at der ingen kønsforskel er i symp-

tomniveauet, samtidig med at procentdelen af mandlige deltagere er forholdsvis høj. Almin-

deligvis udgør enker omkring 80% af efterladte generelt  (Schut et al., 1997). Her til kommer, 

at der er en overvægt af kvinder i ældrebefolkningen. At 36% af deltagerne i denne undersø-

gelse er mænd, er derfor usædvanligt. Dette høje tal kan måske delvist forklares med den op-

søgende form og den personlige henvendelse i forhold til udleveringsprocedure, der har været 

hos størstedelen af deltagerne. At det procentmæssige omfang af de mænd, der fik tilbud om 

at deltage og takkede ja hertil, er af nogenlunde samme størrelsesorden som det procentmæs-

sige omfang af kvinder, der sagde ja, må derfor betyde at resultaterne i forhold til den ikke 

eksisterende kønsforskel er pålidelige. Resultaterne fra denne undersøgelse tyder derfor på, at 

kønsforskelle i forhold til psykiske reaktioner på voldsomme oplevelser udlignes i alderdom-

men. Hypotese 4, ”Mænd lider, specielt i de første måneder efter tabet, under et større symp-

tomomfang end kvinder”, kan på dette grundlag ikke støttes. 

Deltagerne i efterundersøgelsen adskiller sig fra deltagerne i undersøgelse 1 på nogle få om-

råder. Flere i efterundersøgelsen havde haft en forudanelse om, at døden var på vej (hhv. 72% 

og 80%) og færre i efterundersøgelsen havde haft familie eller nære venner tilstæde eller tæt 

ved under dødsfaldet (hhv. 89% og 73%). Disse forskelle er, på trods af at de ikke er signifi-
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kante, stadig interessante i forhold til for eksempel hypotese 2 ”At have en forudanelse om at 

døden var på vej umiddelbart før dødsfaldet hænger negativt sammen med symptomniveau-

et”. Dette vil blive diskuteret nærmere i afsnit 3.8. 

3.2. Tidligere livsbegivenheder 

Besvarelserne indenfor  dette delskema er meget stereotype. Mange har oplevet at miste andre 

nærtstående, og en del har oplevet en ulykke. Udover disse to ting kan der registreres meget 

få tidligere traumatiske livsbegivenheder. Specielt bemærkelsesværdigt er det, at ingen ud af 

de 55 personer, der deltog i undersøgelse 1, ifølge spørgeskemaet, har været udsat for fysisk 

misbrug eller voldtægt. I forhold til hvilket omfang man normalt kan forvente at disse ting 

sker i, er dette usædvanligt, og man kan på dette grundlag betvivle pålideligheden og dermed 

brugbarheden af besvarelserne her. En anden forklaring kunne dog også være, at den unge 

voksenalder, hvor mange af disse ting ofte finder sted, ligger omtrent 60 år tilbage i tiden for 

de fleste, samtidig med at der sandsynligvis ikke var den samme tradition som i dag for at tale 

om sådanne ting.    

En mulig forklaring på dette kunne være, at så direkte spørgsmål om så voldsomme begiven-

heder trods anonymiteten simpelthen ikke egner sig til ældre mennesker. Ældre mennesker er 

vokset op i en tid, hvor man ikke talte så meget om private anliggender som man gør nu. Me-

get nedgørende oplevelser som voldtægt, fysisk og psykisk misbrug, omsorgssvigt etc., der 

ofte er forbundet med megen angst og depression såvel som følelser af skyld og skam (Joseph 

et al., 1997), og som den ældre sandsynligvis ofte gennem et helt liv har forsøgt at lægge bag 

sig, er derfor måske specielt i forhold til denne gruppe for tabubelagte til at tage op i et spør-

geskema som dette. Samtidig vil sådanne oplevelser ofte ligge op til 70 år tilbage i tiden. Man 

burde derfor i en eventuel fremtidig undersøgelse af denne art tage hensyn til dette. Det kunne 

for eksempel gøres ved ganske simpelt at udelade dette delskema. En anden mulighed kunne 

være at omformulere spørgsmålene i delskemaet, så de tager mere hensyn til målgruppen. En 

sådan omformulering kunne eventuelt bestå i at reducere skemaet til nogle få mere overord-

nede spørgsmål. For eksempel direkte spørgsmål om voldsomme begivenheder, der ikke in-

volverer en intentionel gerningsmand så som: ”Har De tidligere mistet nærtstående?”; ”Har 

De tidligere oplevet en ulykke?”; ”Har De tidligere oplevet brand?”; ”Har De tidligere ople-

vet chok?” De spørgsmål, der relaterer til begivenheder, hvor der var en intentionel gernings-
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mand, kunne eventuelt laves til et overordnet spørgsmål, såsom: ”Har De tidligere oplevet 

andre voldsomme ting så som omsorgssvigt, fysisk/psykisk misbrug, voldtægt, overfald, sek-

suelt misbrug eller andet?” Herved ville den enkelte ældre ikke behøve at svare direkte på de 

enkelte spørgsmål om interpersonel vold eller svigt. Der er naturligvis ingen garanti for, at en 

sådan omformulering ville kunne give mere pålidelige svar. En afprøvning i praksis ville være 

nødvendigt for at kunne undersøge dette. 

3.3. HTQ og PTSD 

I tidsrummet mellem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen sker der et signifikant fald i und-

gåelsessymptomer indenfor HTQ samt den totale HTQ-score. Der sker altså på disse to vari-

able en væsentlig bedring på de cirka 5 måneder, undersøgelsen forløber over. Symptomni-

veauet i de to andre subskalaer indenfor  HTQ, invasion og vagtsomhed, falder ligeledes men 

ikke i høj nok grad til, at faldet er statistisk signifikant. I forhold til omfanget af PTSD, som 

beregnes på grundlag af HTQ, sker der kun i forhold til undgåelsessymptomer indenfor PTSD 

et statistisk signifikant fald i symptomniveauet mellem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen. 

Omfanget af PTSD, bestemt udfra de tre kernekriterier, falder kun fra 27% i undersøgelse 1 til 

24% i efterundersøgelsen, hvilket betyder, at omfanget af PTSD i efterundersøgelsen stadig er 

alarmerende stort. 

Og hvilke forklaringer kunne der så være på det store omfang af PTSD i tiden lige efter tabet 

samt det, at omfanget af PTSD efterundersøgelsen er af nogenlunde samme størrelsesorden? 

For det første ser det ud til, at det at miste sin ægtefælle i alderdommen er noget der i høj grad 

kan være traumatiserende. Livstidshyppigheden for PTSD, ifølge DSM-III-R, er i USA på 

7.8% (Kessler et al., 1995). Det vil sige, at der ideelt set i enhver tilfældig udvalgt gruppe i 

USA vil være et omfang af PTSD på cirka 8%, og at et omfang, der er væsentligt højere end 

dette, tyder på, at den pågældende befolkningsgruppe i højere omfang end normalbefolknin-

gen har haft traumatiske oplevelse. Hos nyligt efterladte ældre er omfanget af PTSD, målt 

udfra de tre kernekriterier i DSM IV, helt oppe på 27%. Det at miste sin ægtefælle i alder-

dommen betragtes ofte som en normal men dog negativ og stressende, livsbegivenhed, der 

sammen med det at miste sin førlighed ”selvom disse livsoplevelser klart nok er stressfulde, 

ikke nærmer sig traumatiske stressorer” (Averill & Bech, 2000, s. 150, forfatterens oversæt-

telse). Resultaterne fra nærværende undersøgelse står i skarp kontrast hertil. I en undersøgelse 
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af Elklit (2000) af ofre for oplevelser, så som overfald, ulykker, brand etc., der almindeligvis 

betragtes som traumatiske (se bla. Averill & Bech, 2000; Joseph et al., 1997; van der Kolk et 

al. 1996), fandt man i tiden efter den voldsomme oplevelse et omfang af PTSD på 38%. Det at 

miste en ægtefælle i alderdommen ser altså, ifølge resultaterne fra denne undersøgelse, i den 

første tid efter tabet sig ud til at være traumatiserende i nogenlunde samme grad som en række 

andre mere almindeligt anerkendte traumetyper. Grunden til det store omfang af PTSD lige 

efter tabet må derfor være, at en stor del ældre mennesker traumatiseres akut i forbindelse 

med ægtefællens død. Dette er igen med til at understrege at det, som der argumenteres for i 

afsnit 1.3. i første del af dette speciale, er den personlige oplevelse af en begivenhed, mere 

end de ydre karakteristika, der kendetegner denne begivenhed, som bestemmer om den bliver 

traumatiserende. 

Som argument mod at det skulle være tabet af ægtefællen der i sig selv udløser traumatiserin-

gen, kan man sige, at det måske er det at blive gammel i sig selv, der fører til det store omfang 

af PTSD. Det har ikke været muligt at finde frem til undersøgelser af PTSD-hyppigheden i 

den almene ældrebefolkning. I Kessler et al.s (1995) undersøgelse spænder aldersvariationen 

hos deltagerne fra 15-54 år, og man kan derfor ikke umiddelbart antage, at samme mønster 

som det, der blev fundet her, også gør sig gældende for ældre mennesker. Det betyder, at re-

sultaterne fra Kessler et al. (1995) kun kan bruges som en overordnet retningslinie.  

I nærværende undersøgelse sker der i tiden mellem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen et 

markant fald i omfanget af PTSD. En enkelt person ud af de ti, der i efterundersøgelsen havde 

besvaret de spørgsmål, der indgår i beregningen af PTSD-omfanget fyldestgørende, opfyldte 

de tre kernekriterier. Det betyder, at omfanget af PTSD her nærmer sig det niveau, som man 

ifølge Kessler et al. (1995) under normale omstændigheder kan forvente. Det ser altså ud til at 

ældre efterladte efter en vis omstillingsperiode efter tabet vender tilbage til et ”normalt” ni-

veau af stress relaterede symptomer. På denne baggrund kan man argumentere for, at nogle 

specielle forhold - tabet -  gør sig gældende i denne periode, og man kan dermed afvise, at det 

at være ældre i sig selv skulle være grunden til det store omfang af PTSD hos nyligt ældre 

efterladte. Samtidig kunne en undersøgelse af omfanget af PTSD i den almene ældrebefolk-

ning være med til at sætte undersøgelser som denne i perspektiv.  
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For det andet kunne det, at der i tiden mellem undersøgelse 1 og efterundersøgelsen sker så 

lille fald i symptomniveauet tyde på, at den traumereaktion der opstår ikke er akut, men i ste-

det mere kronisk. En posttraumatisk stressreaktion betegnes som akut, hvis den varer ved tre 

måneder eller mindre (DSM IV). Kun i forhold til undgåelse ses en signifikant reduktion. Her 

falder omfanget af de personer, som opfylder dette kriterium, fra 33% til 19% over de 5 må-

neder undersøgelsen forløber. Altså en reduktion til omkring to tredjedele end umiddelbart 

efter tabet. Også i forhold til invasionskriteriet er der et mindre fald fra 93% til 74%. Faldet 

her er dog langt mindre markant.  Den udvikling der i denne sammenhæng er mest interessant 

ses i forhold til vagtsomhedskriteriet. Her ses en større stigning fra 40%, der i undersøgelse 1 

opfylder dette kriterium, til 55%, der i efterundersøgelsen opfylder det. Selvom omfanget, af 

dem der opfylder alle tre kernekriterier i PTSD, falder i løbet af de første 5 måneder efter ta-

bet, er der altså stadig en betragtelig del, faktisk mere end halvdelen, der opfylder invasions- 

og vagtsomhedskriterierne. Disse mennesker vil sandsynligvis, selv hvis de ikke opfylder alle 

kriterierne for PTSD, alligevel i forholdsvis høj grad være plagede af disse to typer sympto-

mer, og de vil i nogle tilfælde også have en væsentlig forringet livskvalitet på grund af dette. 

Det er derfor muligt at forebyggende arbejde hos den halvdel, der blot opfylder nogle af 

PTSD-kriterierne, også ville være af afgørende betydning for disse ældres livskvalitet. 

I hypotese 4 antog jeg, med baggrund i den eksisterende empiri og teori om emnet, at der 

hos enkemændene ville være et højere symptomniveau end hos enkerne. Dette var dog hver-

ken i undersøgelse 1 eller efterundersøgelsen tilfældet. Grunden til denne ikke eksisterende 

forskel, og grunden til at PTSD-omfanget overhovedet reduceres indenfor de første halve år 

efter tabet kunne være, at man i Hørning, Herning og Odense kommuner, som tilsammen 

står for størstedelen af deltagerne i denne undersøgelse, foretager forebyggende hjemmebe-

søg hos ældre efterladte. Disse besøg foretages ofte af sygeplejersker eller ergoterapeuter 

med erfaring indenfor  dette område. Det er muligt, at disse besøg er med til på kort tid at 

reducere omfanget af PTSD og dermed også at forbedre de ældre efterladtes livskvalitet. Det 

har desværre, grundet det lille deltagertal i efterundersøgelsen, ikke været muligt at adskille, 

de der har modtaget forebyggende hjemmebesøg, fra de, der ikke har, på en statistisk pålide-

lig og værdifuld måde. Faldet i PTSD-niveauet er dog så lille, at man kan stille spørgsmåls-

tegne ved, om de forebyggende hjemmebesøg er forebyggende nok. En ekstra indsats over 
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for de dårligst stillede ældre efterladte, kunne muligvis øge effektiviteten. Hvordan dette 

mere præcist kunne forgå diskuteres senere. 

3.4. TSC 

Overordnet set lader det til, at det generelle symptomniveau hverken øges eller reduceres 

markant indenfor  TSC i perioden mellem en måned efter tabet og seks måneder efter. Det 

betyder, at de ældre, der ikke er voldsomt belastede af dødsfaldet cirka en måned efter, ofte 

heller ikke vil være det på længere sigt, mens de, der reagerer voldsomt lige efter tabet, også 

vil være dem, der har de største psykiske problemer seks måneder efter. Dette er overens-

stemmende med tidligere undersøgelser, som har vist, at de, der umiddelbart reagere voldsomt 

på en traumatisk oplevelse, også er dem, der har det værst på længere sigt (Wortman & Silver, 

1991; Gallagher-Thompson et al., 1993). Andre undersøgelser har vist, at symptomniveauet i 

forhold til overdødelighed og depressiv symptomatologi som regel er stigende de første cirka 

seks måneder efter tabet, for så - de yngre enker undtaget - at aftage i løbet af det næste halve 

år  (Mellström et al., 1982; Mendes de Leon et al., 1994). Ideelt set burde man, for at kontrol-

lere om dette fald også finder sted i denne undersøgelses målgruppe, have lavet endnu en ef-

terundersøgelse cirka 13 måneder efter tabet. Specielt med henblik på at finde ud af om de 

unge-gamle danske enker også er dem, der på lang sigt er dem, der har det sværest efter tabet. 

Det har dog grundet begrænsede ressourcer ikke været muligt. Denne undersøgelse viser in-

gen signifikant stigning i den depressive symptomatologi over det første halve år efter tabet, 

og den bekræfter dermed ikke Mendes de Leon et al.s (1994) resultater. Dog ses der generelt 

heller ikke noget signifikant fald i omfanget af symptomer, invasion indenfor  HTQ, total 

HTQ og CSS 5 undtaget. Resultaterne fra denne undersøgelse kan dermed heller ikke betrag-

tes som en afkræftelse af Mendes de Leon et al.s (1994) resultater men blot understrege beho-

vet for nærmere undersøgelse af fænomenet, eventuelt via en longitudinel undersøgelse med 

et større undersøgelsesgrundlag end denne. 

Variablene ”samspilsproblemer” og ”aggression” indenfor TSC er generelt meget svage og 

har for eksempel lav intern konsistens og diskriminationsevne. En af grundene, til, at besva-

relserne indenfor disse variable ikke er særligt brugbare, kunne igen være, at spørgsmålene er 

formuleret på en sådan måde, at de med deres direktehed overskrider ældre menneskers per-

sonlige grænser. Spørgsmål indenfor subskalaen ”samspilsproblemer”, der muligvis kunne 
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overskride denne grænse, er for eksempel ”Har De svært ved at styre Deres temperament?”, 

”Har De svært ved at komme ud af det med andre?”, ”Har De ønsker om at skade andre fy-

sisk?”. Indenfor ”aggression” kunne følgende spørgsmål have samme effekt ”Har De ønsker 

om at skade Dem selv fysisk?” og igen ”Har De ønsker om at skade andre fysisk?”. Indenfor  

alle disse spørgsmål er der ingen statistisk varians, hvilket betyder, at stort set alle har svaret 

det samme, nemlig ”Nej”, på disse spørgsmål. Man får altså en fornemmelse af, at deltagerne 

konsekvent har svaret nej uden egentlig at overveje spørgsmålet. Alternativet er dog, at alle 

deltagerne ganske simpelt har haft samme opfattelse. En omformulering af disse spørgsmål, 

der sigter direkte på ældre som målgruppe, ville muligvis give et andet og mere nuanceret 

billede af de ældres samspilsproblemer og aggression.  

Søvnproblemer er en anden af de subskalaer som undersøges via TSC, der er problematisk i 

forhold til ældre som målgruppe. Søvnproblemer, som indgår i mange forskellige psykiske 

lidelser, er også et generelt aldersrelateret problem, hvilket vil sige, at høj alder i sig selv gi-

ver større risiko for at udvikle søvnproblemer (Stuart-Hamilton, 1995). Hertil kommer, at 

ældre mennesker har en tendens til at somatisere, ofte i form af stressfremkaldte søvnproble-

mer, når de kommer under psykisk belastning (Dorfman et al., 1995; Gulmann, 1995; Zarit & 

Knight, 1996). Et fald i søvn- og depressionsrelaterede symptomer mellem 1 og 6 måneder 

efter tabet ville være en indikator for, at søvnproblemerne i et vist omfang var stressrelatere-

de. Det har i nærværende undersøgelse, fordi der ikke eksisterer et empirisk sammenlignings-

grundlag fra en ikke-belastet gruppe, ikke været mulighed for, at adskille aldersrelaterede og 

stressrelaterede søvnproblemer hos de ældre efterladte fra hinanden. Dette gør brugen af den-

ne subskala problematisk. Dog er dette også problematisk for en stor del undersøgelser af 

depression, der jo ofte indeholder et betragteligt antal søvnrelaterede symptomer hos ældre 

mennesker. Nærmere undersøgelse af omfanget af søvnproblemer og i hvilken grad disse 

hænger sammen med psykologiske lidelser i forskellige ældre populationer, ville derfor være 

interessant. Ikke kun i forhold til PTSD hos ældre efterladte men i forhold til alle de psykolo-

giske lidelser som søvnproblemer indgår i. 

3.5. Social støtte 

Generelt findes der forholdsvist få sammenhænge mellem graden af tilfredshed med den soci-

ale støtte og det psykologiske symptomniveau. For eksempel er der ingen sammenhæng mel-
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lem, i hvor stort omfang man oplever at folk er villige til at lytte og det psykologiske symp-

tomniveau. Det samme gælder for graden af kontakt med ligestillede. Dog findes der med 

hensyn til evnen til at udtrykke sig om egne tanker og følelser i forbindelse med tabet (CSS3) 

en negativ sammenhæng med omfanget af invasion, undgåelse og totalscore indenfor  HTQ. 

Graden af oplevelse af svigt (CSS6) hænger desuden positivt sammen med undgåelse, vagt-

somhed og totalscore indenfor HTQ samt depression, dissociation, søvnproblemer, samspils-

problemer og total-score indenfor TSC. Jo lavere tilfredshed der er indenfor disse to variable, 

jo højere er det psykologiske symptomniveau. 

Hypotese 1. ”Der findes hos ældre efterladte, der oplever den sociale støtte som utilfredsstil-

lende, et større omfang af psykologiske symptomer, end hos de der er tilfredse med den støtte, 

de modtager” er dermed delvist bekræftet, men kræver på grund af de uklarheder resultaterne 

tyder på yderligere undersøgelse, for at kunne bekræftes eller afkræftes fuldt ud.     

3.6. Diskussion af resultater fra regressionsanalysen 

Resultaterne fra regressionsanalyserne viste sig at være meget interessante. Det viste sig i 

første omgang, at 47% af variansen indenfor TSC-totalscoren i undersøgelse 1 kunne forkla-

res af kun tre uafhængige faktorer (se tabel 9). Det drejede sig om den grad af belastning, der 

blev oplevet i forbindelse med dødsfaldet, den grad af angst for egen sygdom og død, der blev 

oplevet i forbindelse med dødsfaldet samt graden af evne til at udtrykke sig om egne tanker 

og følelser i forbindelse med tabet. Jo højere der blev scoret på de to første, jo højere TSC-

niveau og jo højere score i forhold til udtrykkelseevne, jo lavere TSC-niveau. Det vil altså 

sige, at der, hvis en person en måned efter tabet vurderer graden af oplevet belastning og syg-

doms-/dødsangst i forbindelse med dødsfaldet som høj, og han/hun samtidig vurderer egen 

evne til at udtrykke sig om egne tanker og følelser i denne forbindelse, er en forholdsvis stor 

risiko for, at denne person har et forholdsmæssigt stort omfang af de symptomer, der indgår i 

TSC. En regressionsanalyse af forholdet mellem disse uafhængige variable og de 7 enkelte 

subskalaer indenfor  TSC ville, for at være pålidelig, kræve et større ressourcer samt et større 

deltagertal, end der  har været med i denne undersøgelse, og en sådan analyse har derfor ikke 

været mulig. Dog er det muligt er det muligt, at nogle af de svageste subsklaer, sådan som 

samspilsproblemer og aggression i lyset af ovenstående muligvis ville være, kunne sorteres 
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fra, og at forudsigelsesevnen derved kunne øges yderligere. En undersøgelse af denne type 

kunne derfor være relevant. 

At kun tre uafhængige variable kan forudsige en så stor del af variansen i TSC-totalscore er 

usædvanligt, og det giver mulighed for, ved hjælp af et meget enkelt spørgeskema, at finde 

frem til en betragtelig del af de ældre efterladte, der i tiden lige efter tabet får det sværest. 

Dette åbner dermed en mulighed for på en effektiv måde, at kunne gøre en forbyggende ind-

sats. 

I forhold til den totale  HTQ-score, som omfanget af PTSD jo beregnes udfra, er resultaterne 

fra regressionsanalyserne endnu mere bemærkelsesværdige (se tabel 10). Her kan man, udfra 

de tre uafhængige variable : ”angst for egen sygdom og død i forbindelse med dødsfaldet”, 

”grad af oplevelse af afmagt og hjælpeløshed i forbindelse med dødsfaldet” samt ”grad af 

evne til at udtrykke sig om egne tanker og følelser i forbindelse med tabet”, forudsige hele 

82% af variansen indenfor  den totale HTQ-score. Igen gælder det, at en større deltagergruppe 

ville kunne være med til at afklare hvilke af subskalaerne indenfor HTQ de tre uafhængige 

variable har størst forudsigelsesevne i forhold til, og igen ville en sådan undersøgelse sand-

synligvis kunne bidrage med værdifuld viden. Igen her kan kun tre uafhængige variable for-

udsige en helt usædvanlig stor del af variansen i den totale HTQ-score, og disse tre spørgsmål 

vil igen kunne bruges som grundlag for planlægning af forebyggende arbejde med de ældre 

efterladte. 

To spørgsmål, det om graden af angst for egen sygdom eller død samt det om evnen til at ud-

trykke sig, udgør i forhold til både den totale HTQ- og TSC-score to ud af de tre mest vægtige 

variable i forhold til forudsigelsen af varians. Et andet spørgsmål er specifikt for hver af de to 

symptomchecklisters vedkommende. For TSC drejer det sig om oplevelse af belastning i for-

bindelse med dødsfaldet, og for HTQ drejer det sig om oplevelse af afmagt og hjælpeløshed i 

forbindelse med dødsfaldet.  

De faktorer, der kan forudsige stor risiko for udvikling af symptomer, er altså lidt forskellige 

for henholdsvis TSC og HTQ, hvilket betyder, at man ved en eventuel screening for risiko for 

udvikling af symptomer indenfor disse to symptomcheklister må bruge lidt forskellige uaf-

hængige variable. Arbejdet med et spørgeskema som screeningsværktøj ville dog lettes, hvis 

de samme uafhængige faktorer kan bruges til at forudsige en stor del af variansen indenfor 
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både TSC og HTQ. Derfor blev det undersøgt, hvilken grad af forudsigelighed af variansen 

alle fire omtalte uafhængige variable havde indenfor  begge symptomcheklisterne (se tabel 

11). Her viste det sig, at de fire variable : ”oplevelse af belastning i forbindelse med dødsfal-

det”; ”oplevelse af angst for egen sygdom eller død i forbindelse med dødsfaldet”; ”oplevelse 

af afmagt og hjælpeløshed i forbindelse med dødsfaldet” samt ”grad af evne til at udtrykke sig 

om egne tanker og følelser i forbindelse med tabet” tilsammen stadig havde meget stor grad af  

forudsigelighed af variansen.  

For TSC kunne 45% af variansen forudsiges udfra de nu fire variable, og for HTQ var der 

endda en stigning til at 91% af variansen nu kunne forudsiges udfra de fire uafhængige vari-

able. At inkluderer en ny variabel medførte dog, at den tilføjede variabel indenfor  både TSC 

og HTQ ikke, sådan som de andre tre variable, gjorde en statistisk signifikant forskel i graden 

af  forudsigelse af variansen. Det er derfor muligt, at brug af de samme fire uafhængige vari-

able til forudsigelse af variansen, i forhold til det kun at bruge de tre stærkeste uafhængige 

variable indenfor  hver af symptomcheklisterne, vil øge en eventuel usikkerhed i resultaterne 

en lille smule.  

Den store fordel ved at bruge de samme fire uafhængige variable er dog, at ét meget enkelt og 

stadig meget anvendeligt spørgeskema til brug i forhold til screening ville kunne sættes sam-

men. Hvordan et sådan screeningsinstrument helt præcist kunne udformes, og hvordan det 

ville kunne bruges i praksis diskuteres nedenfor.    

I en multiple regressionsanalyse hvor HTQ total-scoren fra efterundersøgelsen er indsat som 

afhængig variabel, mens alle variable fra undersøgelse 1 har indgået som de uafhængige vari-

able opstod der ligeledes interessante resultater. Her viste det sig, at den belastning, der blev 

oplevet i forbindelse med dødsfaldet kunne forudsige 47% af variansen i eHTQ (Tabel 12), 

mens graden af evne til at udtrykke sig om egne tanker og følelser  i forbindelse med dødsfal-

det kunne forudsige hele 89% af variansen i eHTQ (Tabel 13). Også på længere sigt er disse 

to variable meget stærke i forhold til at pege på, hvem der kunne udvikle alvorlige psykiske 

problemer efter tab af ægtefælle i alderdommen. Her til kommer, at den totale TSC- og HTQ-

score fra undersøgelse 1 tilsammen kan forudsige hele 98% af variansen i eHTQ (Tabel 14). 

Det er muligt, at nogle få af de elementer der indgår i de to symptomcheklister (TSC og HTQ) 

vejer meget tung i forhold til at forudsige variansen i eHTQ. Det har dog af ressourcemæssige 
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grunde ikke været muligt, at afprøve dette statistisk i denne sammenhæng. Håbet er dog, at 

der frem i tiden bliver mulighed her for.  

3.7. Screening som grundlag for forebyggende arbejde 

Det ser altså i lyset af ovenstående ud til, at det er muligt, at lave et spørgeskema bestående af 

kun fire spørgsmål til screening for hvilke ældre efterladte, der er i størst risiko for at udvikle 

generelle psykiske symptomer og PTSD-relaterede symptomer især. 

Dette spørgeskema kunne, hvis det indledes med et passende introduktionsbrev, se således ud:
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1. Hvor belastende oplevede De dødsfaldet? (Sæt kryds). 

1  2  3  4  5  6  7

Overhovedet ikke Noget  Virkelig meget

 

 

2. Har De i forbindelse med dødsfaldet oplevet angst for selv at blive alvorligt syg/selv at dø? (Sæt 

kryds). 

1  2  3  4  5  6  7  

Overhovedet ikke Ja, noget Virkeligt meget

 

3. Har De i forbindelse med dødsfaldet følt Dem helt hjælpeløs og afmægtig? (Sæt kryds). 

1  2  3  4  5  6  7  

Overhovedet ikke Ja, noget Virkeligt meget

 

 

4. Var De i stand til at tale om Deres tanker og følelser lige efter dødsfaldet? 

1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid
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Spørgsmål 1-3 hænger sammen med symptomniveauet således, at jo højere den enkelte scorer 

på Likert-skalaen, jo højere et symptomniveau indenfor TSC og HTQ kan man forvente, mens 

man i spørgsmål 4 kan forvente, at jo højere der scores på Likert-skalaen, jo lavere er symp-

tomniveauet indenfor TSC og HTQ. En meget høj score i spørgsmål 1-3, kombineret med en 

meget lav score i spørgsmål 4, tyder med ret stor sikkerhed på, at den pågældende person er i 

meget stor risiko for at udvikle et højt niveau af psykologiske symptomer. 

For at kunne bruge et psykologisk spørgeskema som et screeningsinstrument, der også kan 

anvendes af omsorgsmedarbejdere med anden faglig baggrund end den psykologiske, så som 

ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og lignende, er det nødvendigt, 

at det er enkelt af udformning, at det er let at bruge og forstå, og at det selvfølgelig samtidig 

har en god evne til at forudsige risiko for udvikling af psykologiske symptomer. Selvom psy-

kologiske spørgeskemaer, som det spørgeskemaet ovenfor er lavet på grundlag af, oprindeligt 

er lavet som et værktøj til psykologiske fagpersoner, lever dette spørgeskema, hvis resultater-

ne fra nærværende undersøgelse er pålidelige, op til disse tre krav. Et kursus i traumatiserin-

gens psykologi med udgangspunkt i det ældre menneske samt en introduktion i brugen og 

betydningen af  spørgeskemaet, kunne sandsynligvis hjælpe de personer, der for eksempel 

foretager de forbyggende hjemmebesøg hos ældre efterladte i Hørning og Odense Kommuner, 

med at blive opmærksomme på, hvilke ældre det er, der i tiden efter tabet har størst brug for 

en forebyggende indsats. Også i de kommuner, hvor der ikke foretages denne form for hjem-

mebesøg, kunne man muligvis planlægge en mere effektiv forebyggende indsats, hvis alle 

ældre efterladte fik tilsendt dette skema. Dog er den lave svarprocent, som man kan forvente, 

når spørgeskemaerne ikke afleveres personligt, problematisk. 

Denne undersøgelse har et ret lille deltagertal og indeholder visse begrænsninger der gør (se 

Del II, afsnit 1.8.), at resultaternes sikkerhed ikke kan garanteres. Videre forskning indenfor  

området er derfor nødvendigt for at kunne garantere kvaliteten af  dette screeiniginstrument. 

Dog tyder alt på, at det om ikke andet kan give et fingerpeg om, hvorvidt nogle af de ældre 

efterladte som følge af tabet har brug for en forebyggende indsats. Hvordan denne forebyg-

gelse mere præcist bør se ud må bestemmes udfra hvilke personligheder, af hvilket køn og 

hvilken alder dette drejer sig om. I Del I, afsnit 2.2. foreslås en hierarkisk opbygget model for 

forebyggende indsatser. Her foreslås det på første niveau, at praktisk hjælp til skifteret etc. 

eventuelt tilbydes alle ældre efterladte. Den kontakt, der opnås her, kunne så være en anled-
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ning til at bruge et screeningsinstrument som det, der foreslås her. Dette screeningsinstrument 

kunne eventuelt være med til at identificere de ældre efterladte, som har behov for mere end 

blot praktisk hjælp. For eksempel er det muligt, at de ældre efterladte, der finder det svært at 

udtrykke sig om egne tanker og følelser i forbindelse med tabet, og som altså scorer lavt på 

spørgsmål 4 i ovennævnte spørgeskema, kunne have gavn af en forebyggende indsats med 

henblik på at forbedre dette mere sociale aspekt i det at være efterladt.  

En sådan indsats kunne eventuelt gøres ved etablering af selvhjælps- eller sorggrupper styret 

af en psykolog, hvor den enkelte efterladte møder andre mennesker i samme situation, og her-

ved får mulighed for at danne nye relationer Dette giver samtidig mulighed for at tale med 

ligestillede om de tanker, følelser og problemer, der følger med det at blive alene, og dermed 

at forbedre evnen til at udtrykke sig om tanker og følelser i forbindelse med tabet. Det har i 

både danske og internationale undersøgelser vist sig, at selvhjælpsgrupper kan have en positiv 

effekt på de efterladtes psykiske og sociale velbefindende (se bla. Bonde-Nielsen, 1993; Lie-

berman, 1993; Cavanaugh & Withbourne, 1999; Ældreforum, 1999). En indsats af denne type 

kan betragtes som niveau 2 i forebyggelseshierakiet. 

I toppen af dette hierarki, på niveau 3, befinder sig en lille gruppe af ældre efterladte, der fun-

gerer meget dårligt, og som har brug for en forebyggende indsats, der går udover styrkelse af 

den sociale støtte og Udtryksevnen. Disse ældre har i mange tilfælde brug for mere intensiv 

hjælp, end selvhjælpsgrupperne kan tilbyde, for eksempel i form af psykologisk intervention 

med henblik på forebyggelse af  psykiske lidelser som for eksempel PTSD og depression, for 

så måske efter en tid med individuel psykologisk behandling også her at oprette selvhjælps-

/sorggrupper. Problemet er dog på en overskuelig og ikke alt for ressourcekrævende måde, at 

finde frem til dem, der har brug for denne form for hjælp. Igen er det muligt, at screeningsin-

strumentet beskrevet ovenfor kunne være et brugbart værktøj. De ældre efterladte, der scorer 

højt på de første tre spørgsmål, og som samtidig scorer lavt på det sidste, er ifølge denne un-

dersøgelse i stor risiko for at udvikle et bred vifte af psykologiske symptomer, sådan som det 

sandsynligvis er tilfældet hos denne lille gruppe af ekstremt belastede ældre efterladte. Det er 

derfor muligt, at denne form for screening ville være anvendelig i forhold til planlægning af 

forebyggende arbejde på dette niveau.  
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3.8. Holder hypoteserne?  

Som beskrevet i afsnit 3.5. kan hypotese 1 delvist bekræftes. Der findes i denne undersøgelse 

ingen signifikant sammenhæng mellem det psykiske symptomniveau og hele fem ud af de syv 

variable om social støtte. Dog er der en signifikant negativ sammenhæng mellem evnen til at 

udtrykke sig om egne tanker og følelser i forbindelse med tabet og det psykiske symptomni-

veau, hvilket vil sige, at jo bedre man er til at udtrykke sig, jo lavere er symptomniveauet. 

Graden af oplevelse af svigt fra folk, man havde regnet med ville støtte en, hænger positivt 

signifikant sammen med det psykologiske symptomniveau, hvilket betyder, at jo mere svigtet 

man har følt sig, jo højere symptomniveau har man, samtidig med at Udtryksevnen var anden 

stærkeste variabel i forhold til forudsigelse af variansen i symptomniveauet (se afsnit 2.9.). 

Det skal i denne sammenhæng understreges, at man udfra disse resultater ikke kan bestemme, 

hvad der er årsag, og hvad der er effekt. Om det for eksempel er graden af svigt, der øger 

symptomniveauet, eller om det er et forhøjet symptomniveau, der forøger følelsen af svigt, 

kan derfor ikke afgøres her. Dog er det muligt, at symptomniveau og kvaliteten af den sociale 

støtte gensidigt påvirker hinanden, og at forholdet mellem de to derfor kommer til at udvikle 

sig til enten en god cirkel, hvor tilfredsstillende social støtte mindsker symptomniveauet og 

omvendt, eller en ond cirkel, hvor utilfredsstillende social støtte er med til at øge symptomni-

veauet og omvendt. 

Der er altså en sammenhæng mellem visse elementer af social støtte og det psykologiske 

symptomniveau hos ældre efterladte i Danmark. Yderligere forskning med henblik på at gøre 

sammenhænge mellem social støtte og symptomniveau hos ældre efterladte klarere, ville dog 

være relevant.  

Hypotese 2, hvor det at have en forudanelse om dødens komme antages at hænge negativt 

sammen med symptomniveauet, kan ifølge resultaterne fra denne undersøgelse ikke bekræf-

tes. Dog er det interessant, at der blandt deltagerne i efterundersøgelsen, hvor der jo kunne 

registreres en væsentlig nedgang i omfanget af  PTSD, også kunne registreres at forholds-

mæssigt flere havde haft en forudanelse om, at døden var på vej. Igen skal det begrænsede 

deltagertal i efterundersøgelsen og den usikkerhed dette medfører fremhæves. 
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 Det er dog muligt, at der, når spørgeskemaerne fra Herning Kommune og de resterende spør-

geskemaer fra efterundersøgelsen i Odense Kommune er gjort op, vil tegne sig et klarere bil-

lede af, om der kunne være en sammenhæng mellem disse faktorer.  

Hypotese 3, der går på, at oplevelse af høj grad af belastning, døds- og sygdomsangst og af-

magt/hjælpeløshed i forbindelse med dødsfaldet hænger positivt sammen med symptomni-

veauet, kan i henhold til resultaterne fra undersøgelse 1 (se afsnit 2.5.) bekræftes i forhold til 

alle tre faktorer. Samtidig viste det sig i regressionsanalysen, at disse tre faktorer sammen 

med Udtryksevnen kunne forudsige en betragtelig del af variansen i symptomniveauet inden-

for  både TSC og HTQ. Angst for egen sygdom eller død samt graden af Udtryksevne var 

stærk i forhold til begge symptomcheklister, mens belastningsoplevelse i forbindelse med 

dødsfaldet var stærkest i forhold til TSC, og graden af hjælpeløshed og afmagt i forbindelse 

med dødsfaldet var stærkest i forhold til HTQ (se afsnit 2.9). 

De findes altså en stærk sammenhæng mellem disse faktorer og det psykologiske symptomni-

veau.   

Hypotese 4, om at ældre enkemænd skulle lide af et større symptomniveau end ældre kvinder, 

kan ikke bekræftes i denne undersøgelse, og denne hypotese må derfor afvises. Dog er det, at 

der i denne undersøgelse ikke er fundet nogen kønsforskel, et interessant resultat i sig selv.  

3.9. Opsamlende diskussion 

Selvom nærværende undersøgelse har været med til at besvare nogle af de spørgsmål, der var 

grundlaget for valg af dette specialeemne samt nogle af de spørgsmål, der opstod undervejs, 

er der dog stadig mange ubesvarede spørgsmål.   

For eksempel er det, fordi der findes så få undersøgelser af efterladte i det hele taget og der-

med et spinkelt sammenligningsgrundlag, svært at afgøre, hvorvidt ældre efterladte udgør en 

risikogruppe. Dog fandt man i en undersøgelse af enker og enkemænd, at 9% opfyldte kriteri-

erne for PTSD (Schut et al., 1991 iflg. Middleton et al. 1993). Dette tal ligger ikke langt fra de 

7.8% i livstidshyppighed af PTSD, der eksisterer i den almene amerikanske befolkning (Kes-

sler et al., 1995). Dette tyder på, at de efterladte, der deltog i  Schut et al.s (1991 iflg Middle-

ton et al., 1993) undersøgelse ikke var markant mere belastede af PTSD, end den amerikanske 
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befolkning generelt set. I nærværende undersøgelse opfyldte 27% 1 måned efter tabet og 24% 

et halvt år efter tabet de tre kernekriterier for PTSD. Sammenlignet med ovenstående kunne 

det altså se ud til, at ældre efterladte er i stor risiko for at udvikle PTSD efterfølgende tabet. 

Dog skal det i denne sammenhæng understreges, at der i Middleton et al.s (1993) reference til 

Schut et al. (1991) ikke meldes noget om, hvilke undersøgelsesmetoder der er brugt, hvilken 

type efterladte der er tale om, eller hvor lang tid efter tabet undersøgelsen er foretaget. Det har 

desværre heller ikke været muligt at få fat i originallitteraturen, da den stammer fra et indlæg 

på en psykologisk konference og ikke lader til at være udgivet i noget psykologisk tidsskrift. 

Samtidig befinder deltagerne i undersøgelsen af Kessler et al. (1995) sig indenfor  alders-

gruppen 15-54 år, hvilket betyder, at resultaterne ikke umiddelbart kan overføres på ældre 

mennesker. På grund af de mange usikkerheder, er det ikke muligt at komme med klare kon-

klusioner i denne sammenhæng. Dog ser det umiddelbart ud til, at nogle specielle ting gør sig 

gældende, når det drejer sig om ældre efterladte. Ældre efterladte som risikogruppe er derfor 

ét af de felter, der kunne være meget relevante og interessante i forhold til yderligere psyko-

logisk forskning. 

I nærværende undersøgelse fandt man ingen signifikant forskel i symptomniveauet hos de 

personer, som havde haft terminalt syge ægtefæller sammenlignet med de, hvis ægtefæller var 

døde pludseligt. På grund af begrænsninger i blandt andet deltagerantal og tids-/pladsmæssige 

ressourcer var det heller ikke muligt at undersøge omfanget af henholdsvis somatiske og psy-

kologiske symptomer i disse to grupper. Litteraturen peger dog på, at der, selvom det over-

ordnede symptomomfang er nogenlunde lige stort for de to grupper, er  en overvægt af fysiske 

symptomer hos den efterladte efter død som følge af terminalt sygdomsforløb og en overvægt 

af psykiske symptomer ved uventet tab (Rønne et al., 1988). En anden dansk undersøgelse 

beskriver, hvordan ægtefæller til terminalt syge ældre, reagerer med samme omfang af psyki-

ske og fysiske symptomer, som dem der oplever ægtefællens uventede død, startende allerede 

ved konstateringen af ægtefællens sygdom (Bonde-Nielsen, 1993). Det kunne derfor tyde på, 

at en eventuel traumatisering allerede sker, når den terminale sygdom diagnosticeres, og at 

den psykologiske reaktion lige efter dødsfaldet, fordi man allerede én gang er blevet konfron-

teret med tabet, derfor ikke er så markant som ved uventet død, mens det fysiske pres som det 

at pleje en terminalt syg ofte medfører, eventuelt har resulteret i en fysisk nedslidning, der så 

kommer til udtryk via fysiske symptomer. Det kunne derfor være interessant at følge ældre 
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ægtefæller til terminalt syge patienter allerede fra sygdommen konstateres for at undersøge, 

om denne formodning holder stik. Hvis dette er tilfældet, er det muligt, at en eventuel forbyg-

gende indsats i forhold til denne gruppe for at være optimal allerede må finde sted fra syg-

dommen konstateres. Her er der altså igen et emne for fremtidig forskning. 

I omgangen med ældre mennesker må man være opmærksom på nogle af de ting, der kende-

tegner denne gruppe. Ældre mennesker er for eksempel meget forskellige både på det intra- 

og interpsykiske niveau (se bla. Fromholt et al., 1990). Som resultaterne fra denne undersø-

gelse fremhæver, så kan det at miste sin ægtefælle i alderdommen være traumatiserende i om-

trent samme grad som mange af de oplevelser, man almindeligvis betragter som traumatise-

rende. Det er altså forkert at antage, at ældre mennesker bedre kan håndtere tab, bare fordi de 

er nærmere døden end  for eksempel yngre voksne. Alligevel er denne antagelse nok ikke helt 

ualmindelig blandt de yngre voksne. Men er dette også tilfældet hos de ældre selv? Hvis æl-

dre mennesker også selv forventer at kunne håndtere tabet af deres ægtefælle ”bedre” end så 

mange andre, er det muligt at disse forventninger, hvis de ikke bekræftes, kan være med til at 

forværre eller komplicere tabsreaktionen yderligere. Altså endnu en ting at være opmærksom 

på i arbejdet med denne målgruppe og endnu en ting, som det ville være interessant at udfor-

ske yderligere. 

3.10. Opsummering 

Resultaterne fra nærværende undersøgelse bekræfter eller understøtter i nogle tilfælde tidlige-

re empiri og teori. Det drejer sig om følgende resultater :  

I lighed med Rønne et al.s (1988) undersøgelse tyder resultaterne i nærværende undersøgelse 

på, at det, at arbejdet med ældre efterladte er opsøgende, har en positiv effekt i forhold til 

svarprocenten. Specielt i forhold til de ældre enkemænd. 

I lighed med Worthman & Silver, 1991 samt Gallagher-Thompson et al.s, 1993 undersøgel-

ser, tyder resultaterne i nærværende undersøgelse på, at de, der reagerer voldsomt i forbindel-

se med den traumatiske oplevelse - tabet - også er dem, der på længere sigt har det værst. 

I lighed med Olsens, 1982; Jackson & Antonuccis, 1992 og Prince et al.s, 1997 undersøgelser 

tyder resultaterne i nærværende undersøgelse på, at oplevelsen af den sociale støtte som til-
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fredsstillende hænger sammen med et lavere psykisk symptomniveau. Denne sammenhæng er 

dog kun signifikant i forhold til de to delmål ”Udtryksevne” og ”Grad af svigtoplevelse”. 

Resultaterne fra nærværende undersøgelse afkræfter eller understøtter ikke tidligere empiri og 

teori på følgende områder : 

I modsætning til Averill & Bechs (2000, s. 150) antagelse om at tab af ægtefælle i alderdom-

men selv om det ”klart nok er stressfuldt, ikke nærmer sig traumatiske stressorer”, viser nær-

værende undersøgelse, at dette tab for hele 27% af de efterladte har været traumatiserende.  

I modsætning til undersøgelserne af Rønne et al., 1988; Mireault & de Man, 1994 og Wisocki, 

1998, hvor de ældre enkemænd var mere belastede, viste resultaterne i denne undersøgelse 

ingen signifikant  kønsforskel. 

I modsætning til Mendes de Leon et al.s (1994) undersøgelse, fandt man i nærværende under-

søgelse ingen stigning i depressiv symptomatologi mellem undersøgelse 1 og efterundersø-

gelsen ½ år efter tabet, og man fandt heller ingen aldersrelateret forskel. 

I modsætning til Schut et al.s (1991 iflg. Middleton et al. 1993) undersøgelse, fandt man i 

nærværende undersøgelse, at det at have en forudanelse om dødens komme og dermed en 

mulighed for at sige farvel, ikke hang signifikant sammen med et lavere symptomniveau. 

I modsætning til Bowling & Windsors (1995) undersøgelse, fandt man i nærværende under-

søgelse ingen aldersrelateret forskel i oplevelsen eller effekten af den sociale støtte. 
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4. Konklusioner og forslag til fremtidig forskning 

 

Med baggrund i nærværende undersøgelse om ældre efterladtes reaktioner på tabet af ægte-

fællen er de mest centrale konklusioner :  

 Hos ældre mennesker, der netop har mistet deres ægtefælle, findes der et omfang af 

PTSD, som er af omtrent samme størrelsesorden som hos personer, der har oplevet andre, 

mere almindeligt kendte og accepterede former for traumer.  

 Indenfor det første halve år sker der hos de ældre efterladte kun et meget begrænset fald i 

omfanget af fuld PTSD. Mere end halvdelen opfylder stadig de to kernekriterier ”invasi-

on” og ”vagtsomhed”. 

 At det opsøgende arbejde med ældre efterladte, specielt i forhold til mændene, er vigtigt 

for at få kontakt med flest muligt. 

 Det at kunne udtrykke sig om egne tanker og følelser i forbindelse med tab af ægtefælle i 

alderdommen hænger sammen med lavere belastningsreaktion. 

 Screening, via et enkelt spørgeskema, ser ud til at være en god mulighed for at effektivise-

re det forebyggende arbejde med denne gruppe. 

 

Den undersøgelse, der er beskrevet ovenfor, blev lavet med det formål at undersøge feltet 

”ældre efterladte og traumatisering” nærmere. Dette skete med henblik på, at komme med 

forslag til effektivisering af forebyggende arbejde, samt med henblik på at kunne pege på om-

råder, hvor yderligere forskning kunne være værdifuldt. Og disse områder viste sig at være 

mange. 

Udfra resultaterne i nærværende undersøgelse kan der foreslås følgende relevante opgaver for 

fremtidig forskning : 

Livstidshyppigheden for PTSD er så vidt vides ikke undersøgt med ældre mennesker som 

målgruppe. For at have et sammenligningsgrundlag for undersøgelser af PTSD som følge af 
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specielle forhold, såsom efter tabet af en ægtefælle, er en sådan undersøgelse yderst relevant. 

Derfor ville en undersøgelse af omfanget af PTSD i den almene ældrebefolkning være værdi-

fuld. I denne forbindelse kunne man søge at kortlægge aldersrelaterede søvnproblemer og 

dermed danne et grundlag for adskillelse af traumerelaterede og aldersrelaterede søvnproble-

mer. 

Resultaterne fra nærværende undersøgelse tyder på, at ældre efterladte er en meget belastet 

gruppe. En større undersøgelse af samme type ville muligvis kunne afklare nogle af de 

spørgsmål, som den nærværende undersøgelse giver anledning til at stille. For eksempel ville 

flere deltagere give større sikkerhed i resultaterne og dermed give mulighed for at kontrollere 

om der er et reelt fald i symptomomfanget i løbet af de første 6 måneder efter tabet. Dog skul-

le visse forholdsregler i så fald tages. Spørgeskemaerne skulle enten komme direkte fra for-

skeren, eller de skulle udleveres af personer, der havde gennemgået  et kursus i denne funkti-

on. Der skulle være en nogenlunde ligelig fordeling af kommuner, der foretager specielle fo-

rebyggende hjemmebesøg hos ældre efterladte, og de, der ikke gør det, for at kontrollere for 

eventuel effekt heraf. Forud for iværksættelse af en sådan undersøgelse burde det undersøges 

nærmere, om omformuleringer i spørgeskemaet specielt med henblik på ældre som målgruppe 

er nødvendige, og i så fald hvordan dette mere præcist bør gøres.  

Resultaterne i forhold til den sociale støttes betydning for ældre efterladte er kun overens-

stemmende med tidligere resultater i forhold til to af faktorerne. Nærmere undersøgelse af den 

sociale støttes betydning ville derfor være værdifuld. Man kunne i denne forbindelse opdele 

CSS således, at et skema spørger til social støtte fra familie, mens et andet spørger til social 

støtte fra venner og bekendte. Desuden ville spørgsmål angående netværkets størrelse, også 

være relevante i forhold til ældre som målgruppe.   

Resultaterne fra regressionsanalysen i nærværende undersøgelse er meget interessante. Dog er 

deltagertallet så begrænset, at yderligere undersøgelser er nødvendige, før resultaterne for 

alvor kan betragtes som pålidelige.  

En afprøvning af det opstillede screeningsinstrument i praksis ville være interessant. 
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Gennemgangen af den teoretiske og empiriske baggrund for emnet ”ældre efterladte” i del I af 

dette speciale gav ligeledes anledning til overvejelser om nogle af de områder, der i forhold til 

denne gruppe kunne være interessante at undersøge nærmere. For eksempel :  

Umiddelbart ser det ud til, at ægtefæller til terminalt syge reagerer på tabet med nogenlunde 

samme omfang af symptomer som de, hvis ægtefælle er død pludseligt. Visse undersøgelser 

tyder dog på, at reaktionen eventuelt allerede starter når sygdommen konstateres. Om dette er 

tilfældet ville, med henblik på eventuelt at sætte ind med en forbyggende indsats allerede ved 

konstatering af den terminale sygdom, være interessant. 

I løbet af dette speciale blev det klart, at den efterladtes forhold til den afdøde, og hvordan 

den personlige oplevelse af tabet var, sandsynligvis havde stor betydning for, hvor belastende 

tabet blev oplevet. Personlighed, copingstil, tilknytningsmønstre og brug af forsvarsmekanis-

mer er områder, der i denne sammenhæng ville være interessante at undersøge. I forlængelse 

heraf, kunne det være interessant at undersøge, hvilken betydning ældres efterladtes forvent-

ninger til dem selv har i forhold til den måde, de håndterer tabet på.  

Ældre mennesker oplever som bekendt en mængde aldersrelaterede tab. Dette giver en unik 

mulighed for prospektivt at undersøge sammenhænge mellem stress og personlighed, co-

pingstil, tilknytningsmønstre og/eller brug af forsvarsmekanismer. En longitudinel undersø-

gelse af en større gruppe tilfældigt udvalgte 70-årige frem til deres død, kunne være med til at 

give svar på nogle af disse spørgsmål. En undersøgelse af denne art indebærer både etiske og 

ressourcemæssige overvejelser, der gør, at iværksættelse af et sådan projekt ville være et me-

get stort foretagende. Det kunne dog også kunne tilvejebringe helt ny viden. Ikke kun inden-

for  geronto- og krisepsykologien men indenfor  det psykologiske felt som helhed.  
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Det er vigtigt, at alle spørgsmål udfyldes. 

Enkelte spørgsmål ligner hinanden – det håber vi, at De vil bære over med. 

 
Alder:______________ år  Køn: Mand  Kvinde  
Arbejde/beskæftigelse:
 __________________________________________________ 
Antal skoleår: ______________ Antal år i videre-/erhvervsuddannelse: 
________ 
Antal års samliv: ______________ år 
Antal børn: ______________ Børnenes køn: ____ drenge ____ piger 
 
Var der op til dødsfaldet et langt sygdomsforløb? (Sæt kryds) 
Ja  Hvor langt var dette forløb (dage, uger, måneder, år)? _______________________ 
Nej  (Hvis nej, så spring næste spørgsmål over). 
 
Hvor belastende oplevede De sygdomsforløbet? (Sæt kryds). 
1  2  3  4  5  6  7  
Overhovedet  
ikke 

Noget  Virkelig 
meget

 
Lige før dødsfaldet skete, havde De da en anelse om, at det ville ske? Ja  Nej  
 
Hvor belastende oplevede De dødsfaldet? (Sæt kryds). 
1  2  3  4  5  6  7  
Overhovedet  
ikke 

Noget  Virkelig 
meget

 
 Har De haft 

kontakt med (sæt 
kryds) 

Fik De den hjælp, De 
ønskede? 
Nej = 1  Til dels = 2  Ja= 3 

Var de venlige og 
forstående? 
Nej = 1  Til dels = 2  Ja = 3 

Ambulance    
Hospital    
Politi    
Egen læge    
Psykolog    
Præst    
Bedemand    
Skifteretten    
Kommunen    
Andre (hvem?): 
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Har De inden for det sidste år været ude for andre større livsændringer/-begivenheder 
(dødsfald, sygdom, skilsmisse, flytninger, familieændringer, jobændringer eller andet?): 
__________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________  
 
 
Hvordan oplevede De Deres omgivelser lige efter dødsfaldet? ( Sæt ét X ved hvert 

spørgsmål) 
 
1. Når De havde behov for at snakke, hvor tit var der nogen, der var villig til at lytte lige 

efter dødsfaldet? 
1  2  3  4  5  6  7  
Aldrig Nogle gange Altid
 
2. Havde De kontakt med andre i samme situation eller folk med lignende oplevelser lige 

efter dødsfaldet? 
1  2  3  4  5  6  7  

Aldrig Nogle gange Altid
 
3. Var De i stand til at tale om Deres tanker og følelser lige efter dødsfaldet? 
1  2  3  4  5  6  7  
Aldrig Nogle gange Altid
 
4. Udviste folk sympati og støtte lige efter dødsfaldet? 
1  2  3  4  5  6  7  
Aldrig Nogle gange Altid
 
5. Var der nogen, der hjalp Dem med praktiske ting lige efter dødsfaldet? 
1  2  3  4  5  6  7  
Aldrig Nogle gange Altid
 
6. Følte De Dem nogle gange svigtet af folk, som De havde regnet med ville støtte Dem? 
1  2  3  4  5  6  7  
Aldrig Nogle gange Altid
 
7. Alt i alt var De tilfreds med den støtte, De modtog lige efter dødsfaldet? 
1  2  3  4  5  6  7  
Overhovedet ikke  Nogle gange Ja, meget
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Har De i forbindelse med dødsfaldet oplevet angst for selv at blive alvorligt syg/selv at dø? 

(Sæt kryds). 
1  2  3  4  5  6  7  
Overhovedet ikke Ja, noget Virkeligt 

meget
 
Har De i forbindelse med dødsfaldet følt Dem helt hjælpeløs og afmægtig? (Sæt kryds). 
1  2  3  4  5  6  7  
Overhovedet ikke Ja, noget Virkeligt 

meget
 
Var familie eller venner tilstede/nær ved under dødsfaldet? 
Nej  Ja  Hvem? _______________________________________________ 
 
Hvad var det værste, De oplevede i forbindelse med tabet? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
Hvordan påvirker/påvirkede tabet Deres nærmeste familie? 
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________  
 
 
Har De tidligere oplevet (sæt kryds): 
Voldtægt  Chok  Brand  Omsorgssvigt   

som barn  
Seksuelt   
misbrug  

Trusler  
med våben  

Vidne til traume  Mistet andre  
nærtstående  

Overfald/vold  Ulykke  Fysisk   
mishandling  

Andre traumer  
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De følgende spørgsmål drejer sig om symptomer, som folk kan have efter at have oplevet et 
dødsfald. Vil De læse hvert enkelt spørgsmål omhyggeligt og angive, hvor meget det pågældende 
symptom har generet Dem i den sidste måneds tid? (Sæt ét Xved hvert spørgsmål). 

 Overho-
vedet 
ikke 

Sjælden
t 

Noget 
af tiden

For det 
meste 

1. Tilbagevendende tanker eller erindringer om dødsfaldet.     
2. Føler i glimt, at det er ligesom at dødsfaldet gentager sig.     
3. Gentagne mareridt.     
4. Føler mig uengageret eller isoleret fra mennesker.     
5. Ude af stand til at vise følelser.     
6. Bliver nemt forskrækket.     
7. Svært ved at koncentrere mig.     
8. Besvær med at falde i søvn/sove igennem.     
9. Følelsen af at være på vagt.     
10. Føler mig let irriteret og har let ved at blive vred.     
11. Undgår aktiviteter, som minder mig om dødsfaldet.     
12. Ude af stand til at huske dele af dødsfaldet.     
13. Mindre interesse i dagligdags aktiviteter.     
14. Føler jeg ikke har nogen fremtid.     
15. Undgår tanker eller følelser forbundet med dødsfaldet.     
16. Pludselige følelsesladede eller fysiske reaktioner, når jeg 

bliver mindet om dødsfaldet. 
    

17. Føler at mennesker ikke forstår mig.     
18. Besvær med at udføre arbejde eller daglige gøremål.     
19. Giver mig selv skylden for dødsfaldet.     
20. Skyldfølelse over at have overlevet/klaret mig godt.     
21. Håbløshed.     
22. Føler skam p.g.a. det dødsfald, som har fundet sted.     
23. Tilbringer tid med at tænke over, hvorfor det skete for 

mig. 
    

24. Føler det som om jeg bliver sindssyg.     
25. Føler at jeg er den eneste, der har været udsat for et 

sådan dødsfald. 
    

26. Føler at andre er fjendtlige mod mig.     
27. Føler at jeg ikke kan stole på nogen.     
28. Finder ud af, eller bliver fortalt af andre, at jeg har gjort 

noget, jeg ikke kan huske. 
    

29. Føler at jeg er blevet delt i to, og at den ene halvdel af 
mig iagttager den anden. 

    

30. Føler at nogen, jeg har stolet på, har forrådt mig.     
31. Føler skyld fordi jeg kunne have gjort noget/jeg ikke 

havde gjort nok. 
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Hvor tit har De oplevet følgende siden dødsfaldet?. (Sæt ét Xved hvert spørgsmål). 
 Nej Ja, nogle 

gange 
Ja, ofte Meget tit 

1. Har De problemer med at falde i søvn?     
2. Sover De uroligt?     
3. Har De mareridt?     
4. Vågner De op tidligt om morgenen - og kan ikke 

falde i søvn igen? 
    

5. Har De dårlig appetit, vægttab?     
6. Føler De Dem isoleret fra andre?     
7. Føler De Dem ensom?     
8. Har De følt Dem trist?     
9. Har De forstyrrende tanker eller billeder om 

dødsfaldet? 
    

10. Taber De tråden, forsvinder De i Deres tanker?     
11. Har De hovedpine?     
12. Har De problemer med maven?     
13. Græder De sommetider?     
14. Føler De Dem bange eller på vagt?     
15. Har De svært ved styre dit temperament?     
16. Har De svært ved at komme ud af det med andre?     
17. Føler De Dem vred eller irriteret?     
18. Lider De af svimmelhed?     
19. Besvimer De?     
20. Har De ønsker om at skade Dem selv fysisk?     
21. Har De ønsker om at skade andre fysisk?     
22. Er De bange for mænd?     
23. Er De bange for kvinder?     
24. Vasker De Dem meget? (Overdreven hygiejne).     
25. Føler De Dem underlegen eller usikker?     
26. Har De selvbebrejdelser?     
27. Har De en følelse af uvirkelighed?     
28. Har De problemer med at huske?     
29. Føler De, at det nogen gange er, som om De er 

ude af Deres krop? 
    

30. Føler De Dem anspændt?     
31. Har De problemer med at trække vejret?     
32. Føler De Dem uoplagt?     
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 Til Borgmesteren i Herning 

 

 Mit navn er Maja O’Connor. Jeg studerer psykologi ved Århus Universitet på 5. år og 

har gennem den sidste del af min uddannelse beskæftiget mig med ældre og kriser. 

 Jeg henvender mig til dig, fordi jeg som afslutning på min uddannelse vil lave en 

undersøgelse af ældre efterladtes behov og muligheder i Danmark. For at kunne gøre dette, 

skal jeg i kontakt med de nyligt efterladte i nogle forskellige danske kommuner. Grunden til 

at jeg kunne tænke mig, at undersøge netop Herning Kommune er, at dennes størrelse, 

beliggenhed og befolkningsgrundlag gør, at den er forskellig fra de andre kommuner, jeg 

henvender mig til, hvilket gør resultatet af undersøgelsen mere bredt anvendeligt. 

 

 For cirka 10 år siden lavede man her i Århus en undersøgelse af ældre enker og 

enkemænd. Man forsøgte her gennem opsøgende arbejde at identificere de efterladte, der 

havde behov for hjælp, og her til yde psykologisk støtte i form af både individuelle og 

gruppeorienterede samtaler. Her fandt man, at den meget forhøjede dødelighed der kan 

registreres hos ældre efterladte (i nogle undersøgelser er der fundet en øgning i dødelighed på 

22% for enker og 48% for enkemænd) blev reduceret hos den del af dektagerne der modtog 

hjælp. Desuden fandt man hos den gruppe et klart mindre omfang af forbrug at 

hospitalssengepladser, færre lægebesøg, mindre misbrug af medicin og alkohol samt mindre 

omfang af mere psykologiske symptomer så som depression. Det psykologiske arbejde med 

disse ældre resulterede altså, samtidig med at kommunens udgifter til mere fysisk 

behandling/pleje af de ældre blev reduceret, i en øget livskvalitet og et længere liv hos denne 

gruppe. 

 Siden da er der kommet et nyt diagnostisk redskab på markedet. Denne diagnose kaldes 

Posttraumatisk Belastningsreaktion, og det jeg i min undersøgelse hovedsageligt ønsker at 

gøre, er at finde ud af i hvilket omfang de ældre kommer til at lide under dette fænomen. 

Dette kan gøres ved, at alle efterladte i Herning Kommune kontaktes cirka 1 måned eftter de 

er blevet alene, og tilbydes at udfylde et spørgeskema hvorved det kan registreres i hvilket 

omfang de er påvirkede af tabet af deres ægtefælle, set i forhold til hvor støttende de oplever 

at deres sociale netværk er. 
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Samtidig spørges de, om de 6 måneder senere vil besvare et opfølgende spørgeskema. 

Henvendelsen kan forgå telefonisk direkte fra mig, eller skriftligt eventuelt gennem en 

socialrådgiver alt efter hvaf Herning Kommune vil foretrække. 

 Formålet med denne undersøgelse er, at identificere de efterladte der har behov for 

ekstra hjælp, og derved at give mulighed for forebyggelse af senere øget fysisk sygdom og 

overdødelighed.  

 Undersøgelsen vil være omkostningsfri for Herning Kommune, men vil kræve at jeg, 

naturligvis under tavshedspligt, får adgang til alle de dødsanmeldelser der inden for en 

periode på tre måneder sendes ind til folkeregisteret i Herning, eventuelt gennem en 

socialrådgiver eller lignene, hvis direkte adgang ikke er mulig. Desuden kræver det, for at jeg 

kan sende spørgeskemaerne ud, en skriftlig tilladelse fra kommunens side. 

 Det spørgeskema jeg hat tænkt mig at uddele, samt det følgebrev der i så tilfælde vil 

blive sendt sammen med skemaet, er vedlagt her. 

 Jeg mener at en undersøgelse af denne art, vil kunne bidrage til værdifuld ny viden, og 

håber at Herning Kommune har lyst til at høre nærmere om dette projekt. Hvis dette er 

tilfældet, kan i henvende jer til undertegnede. 

 

Med Venlig Hilsen  

 

Maja O’Connor 

Spobjergvej 159 

8220 Brabrand  

tlf. 89449438   

 

Ved vejleder: Ask Elklit 

Psykologisk Institut 

Århus Universitet  

Tlf. 89424982 
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 Kære efterladte. 
 
 Der er nu gået cirka en måned, siden De blev alene. Jeg vil gerne have lov at kondolere 
Dem med Deres tab og håber, at det nu går bedre for Dem. 
 
 Jeg skriver til Dem for at spørge, om De vil deltage i en videnskabelig undersøgelse af, 
hvordan ældre efterladte oplever tabet af deres ægtefælle, samt hvor meget dette påvirker 
dem.  
 
 Tidligere undersøgelser har vist, at de ældre efterladte, som har det ekstra svært efter at 
være blevet alene, ofte har stor gavn af at modtage ekstra støtte og hjælp fra samfundets side. 
En ekstra indsats over for de mest belastede efterladte har bl.a. medvirket til, at disse i forhold 
til gennemsnittet a) havde et mindre forbrug af medicin, b) var mindre indlagt på hospitalet, c) 
havde mindre behov for lægebesøg, og at de ikke mindst d) levede et længere og mere 
tilfredsstillende liv efter at være blevet alene i forhold til dem, der ikke modtog denne ekstra 
støtte.  
 
 Det er imidlertid vanskeligt at forudsige, hvem af de ældre efterladte, der har brug for 
denne hjælp. Denne undersøgelse går ud på at finde ud af, hvem og hvor mange af de ældre 
efterladte, der har dette behov for ekstra støtte, så man frem i tiden bedre kan sætte ind med 
en forebyggende indsats, hvor det er nødvendigt. Socialudvalget i Herning Kommune er 
informeret om dette projekt. 
 
 Jeg vil i forhold til dette også gerne vide, hvordan det går ældre efterladte på længere 
sigt. Derfor vil jeg om cirka 6 måneder lave en opfølgende undersøgelse. Hvis De vil deltage i 
denne opfølgende undersøgelse, bedes De sætte kryds her ________. 
 
 Selvom det er en svær situation for Dem, håber jeg, at De vil tage Dem tid til at udfylde 
spørgeskemaet. Jo flere spørgeskemaer der udfyldes, jo bedre bliver undersøgelsen. De kan 
ved at deltage bidrage til at fremskaffe vigtig viden om, hvordan ældre efterladte bedst muligt 
hjælpes, og kan derved hjælpe andre ældre, der i fremtiden kommer i samme situation som 
den, De er i for øjeblikket. 
 
 Alle besvarelser vil blive behandlet anonymt og fortroligt på Psykologisk Institut. 
 
 Hvis De har nogle spørgsmål eller andet, er De meget velkommen til at henvende Dem 
til undertegnede. Jeg vil gerne takke Dem for den hidtidige ulejlighed.  
 
 
 Med venlig hilsen 
 
 Maja O’Connor 
 Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 
 Asylvej 4, 8240  Risskov 
 Tlf. 8944 9438  
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 Kære efterladte. 
 
 Der er nu gået cirka 6 måneder, siden De blev alene, og det er dermed tid for anden 

runde i den videnskabelige undersøgelse af, hvordan ældre efterladte oplever tabet af deres 

ægtefælle, som De har sagt ja til at deltage i. Jeg vil gerne  endnu en gang have lov at 

kondolere Dem med Deres tab, og håber De er ved at have fundet Dem tilrette i Deres nye 

situation.  

 

 Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden, til at takke Dem mange gange for, at De har 

fundet tid og overskud til at deltage i denne undersøgelse. 

 

 Det endelige resultat kommer til at forelægge i foråret år 2001. Når det er sket, vil jeg 

via Deres kommune sende Dem en opsummering af disse, så De nærmere kan se, hvad det er, 

De med Deres besvarelse af spørgeskemaet har bidraget til. Hvis De ikke ønsker at modtage 

dette, sæt da venligst kryds her ________. 

 

 Denne besvarelse vil, lige som den første, blive behandlet anonymt og fortroligt på 

Psykologisk Institut ved Århus Universitet. 

 

 Hvis De har spørgsmål, kommentarer eller andet, er De meget velkommen til, at 

henvende Dem til undertegnede. 

 

 Endnu engang mange tak for ulejligheden. 

 

 Med venlig hilsen 

 

 Maja O’Connor 

 Psykologisk Institut, Århus Universitet 

 Asylvej 4, 8240 Risskov 

 Tlf. 89449438 
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