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Ægtefælledødsfald medfører ofte en betydelig forøgelse i sygdomsrisiko hos den overlevende. Flere 
har derfor søgt at udvikle særlige psykologiske behandlingsformer til mennesker i sorg. Herhjemme 
kendes især en gruppemetode, der er inspireret af englænderen Worden og beskrevet af Nini Leich 
& Marianne Davidsen-Nielsen i bogen “Den nødvendige smerte”.

Indtil  nu  har  der  ikke  været  nogen  systematisk  undersøgelse  af  Wordens  gruppemetode.  En 
hollandsk forskergruppe valgte at undersøge, om Wordens metode var lige god til kvinder og mænd 
ud fra den erfaring, at der almindeligvis er markante forskelle i anvendelse af mestringsstrategier 
mellem de to køn.

Mænd bruger oftere end kvinder problemløsende strategier, mens kvinder oftere end mænd benytter 
sig af følelsesmæssige strategier.

Til  dato  har  ingen  sorginterventionsbehandling  taget  højde  for  den  kendsgerning,  at  mænd  og 
kvinder kan søge at tackle deres tab på meget forskellige måder og af den grund have brug for 
forskellig slags støtte.

Den hollandske gruppe samlede 46 enker og enkemænd (lige mange af hvert køn), som havde været 
alene i knapt et år. De blev tilfældigt fordelt på to slags gruppebehandling: Èn som overvejende var 
følelsesorienteret,  og én som var meget problem-orienteret,  rationel og rettet mod at ændre den 
adfærd, som hindrede sorgprocessen, som f.eks. grublen over tabet, social tilbagetrækning, dyrkelse 
af den afdøde mv.

Undersøgelsen viste, at enkemænd fik langt mere ud af den følelsesfokuserede behandling, mens 
enker  fik  mest  ud  af  den  problemorienterede  behandling.  Begge  behandlingsformer  havde  en 
moderat effekt,  når man inddrog begge køn -  og den problemløsende behandlingsform gav lidt 
bedre resultater end den emotionelle behandlingsform.

Hvad kan forklaringen  være  på  metodernes  kønsspecifikke  effektivitet?  Forskerne  peger  på,  at 
mestringsrepertoiret  udvides ved  at  inddrage  det  “funktionsområde”,  som traditionelt  er  dårligt 
udviklet,  og  som  havde  vist  sig  at  være  utilstrækkeligt  i  og  med,  at  de  havde  udtalte 
belastningsreaktioner.  De  efterladte  har  brug  for  assistance  til  at  klare  sig  i  en  relativt  ukendt 
livssfære - enkemændene i det følelsesmæssige område, enkerne i det problemløsende område. 

Den hollandske undersøgelse lægger op til en grundig vurdering og måske en nyorientering af den 
behandlingsform, som herhjemme er mest benyttet ifm. dødsfald.
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