
KOMPLICERET SORGFORLØB KAN FORUDSIGES VIA FORTÆLLING OM 
DEN AFDØDE (1999, 8(2))

Man regner med, at omkring hver femte voksne oplever et kompliceret sorgforløb efter ægtefællens 
dødsfald. I en berømt undersøgelse fandt man et forringet funktionsniveau 4-7 år efter dødsfaldet. 
Nogle forskere opfatter langvarig sorg som et udtryk for en såkaldt reaktiv depression, mens andre 
holder  på,  at  kompliceret  sorg er et  mangesidet fænomen, som indebærer  forandringer i  status, 
selvopfattelse, opfattelse af partneren, tilknytning, mestring og følelsestilstande.

En amerikansk forskergruppe omkring Mardi Horowitz fra San Francisco har udviklet en ny metode 
til at forudsige udviklingen af et sorgforløb. Gruppen fik fat i 44 personer mellem 20 og 55 år, som 
havde mistet en ægtefælle et halvt år tidligere.

De pågældende blev udsat for forskellige tests og derefter interviewet på en meget åben måde om 
den afdøde partner, hvor de blot skulle fortælle om forholdet. Med mellemrum gentog intervieweren 
forskellige opfordringer til at fortælle om begivenheder eller erindringer, tanker og følelser i den 
forbindelse.

I gennemsnit fortalte hver person i atten minutter om den afdøde. Denne beretning blev herefter 
kodet ud fra positive og negative temaer. I gennemsnit var der 86 temaer i hver beretning. Inspireret 
af  Erik  Erikson,  den  danskfødte,  berømte  udviklingspsykolog,  som  beskrev  otte  psykologiske 
udviklingstrin eller ”opgaver”, som følger efter hinanden i løbet af tilværelsen, blev temaerne også 
rubriceret efter disse otte udviklingstrin.

Forholdet mellem positive og negative temaer viste sig at være ca. 3 til 1. En høj forekomst af 
positive temaer (f.eks. tillid, beundring, identitet, intimitet) i den spontane fortælling seks måneder 
efter  dødsfaldet  kunne  forudsige  et  lavt  antal  sorgspecifikke  symptomer  otte  måneder  senere. 
Sammenhængen  blev  ved  med  at  bestå,  også  når  man  tog  højde  for  de  variationer  der  var  i 
sorgsymptomer efter seks måneder.  Antallet  af de negative temaer kunne også forudsige et  højt 
antal sorgsymptomer otte måneder senere, men sammenhængen forsvandt, når man tog højde for 
variationen i sorgsymptomer efter seks måneder.

Et interessant biprodukt af undersøgelsen var, at den forventede negative sammenhæng mellem det 
positive og negative tema i Eriksons otte udviklingstrin (f.eks. tillid vs. mistillid, selvstændighed vs. 
skam  osv.)  helt  udeblev.  Det  vil  sige,  at  der  samtidig  både  kunne  være  tillid  og  mistillid. 
Tilstedeværelsen af den ene egenskab betød ikke, at så kun var lidt af dens modsætning. Endvidere 
viste det sig, at de mere modne udviklingstrin, der drejer sig om intimitet, generativitet og integritet, 
ikke kunne forudsige sorgniveauet. Kun den helt grundlæggende tillidsdimension kunne forudsige 
et senere sorgniveau.

Undersøgelsen  viser,  at  det  er  muligt  at  udvikle  faglige  metoder,  som er  tæt  på  dagligdagens 
samtaleformer, men alligevel kan bruges til at forudsige – og dermed forebygge – langvarige og 
komplicerede sorgforløb.
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