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Analyser  af  sorgreaktioner  efter  abort,  dødfødsler  og  dødsfald  lige  efter  fød-slen  viser,  at  der 
eksisterer helt andre sorgmønstre end hidtil antaget. I tidligere undersøgelser af sorgprocesser har 
man identificeret to udbredte mønstre: Normal sorg og patologisk sorg. 

Normal sorg refererer til en række reaktioner, som optræder efter tabet. Reaktionen omfatter chok, 
benægten,  depression,  skyld,  vrede,  søgen,  længsel,  håbløshed,  sammensnøret  hals, 
søvnforstyrrelser, fysisk udmattelse og fordøjelsesproblemer. Normal sorg antages at gennemløbe 
bestemte faser og at være tilendebragt efter en vis tidsperiode. Nogle ældre undersøgelser mente, at 
processen  tog  op  til  otte  uger,  men  nyere  undersøgelser  har  vist,  at  et  års  tid  nok  var  mere 
almindeligt. Stort set ingen har undersøgt sorg-processer i længere tid end et år.

Patologisk sorg inkluderer tre typer: Kronisk, forsinket og fraværende eller hæmmet sorg. Kronisk 
sorg er kendetegnet ved forekomsten af stærk og vedvarende vrede, skyldfølelse og selvbebrejdelse 
eller vedvarende depression. Forsinket sorg er i nogle undersøgelser forbundet med en mere udbredt 
og langvarig forekomst af de ovennævnte symptomer. Forsinket sorgperiode er oftest af kortere 
varighed,  men forsinkelsen kan være  så  langvarig,  at  det  bliver  rigtigere at  kalde  mønstret  for 
fraværende sorg.

To amerikanske forskere, Susan Lin og Judith Lasker, har i en god langtidsundersøgelse fundet helt 
andre mønstre end de ovenfor beskrevne. Lin og Lasker fulgte 194 personer i to år, efter de havde 
mistet enten et foster ved spontan eller provokeret abort eller et barn ved en dødfødsel eller efter 
fødslen.

Deres analyser viste fire mønstre:

a) “Normal” sorg startede på et højt niveau målt med en særlig skala to måneder efter tabet 
og aftog ved de efterfølgende interviews henholdsvis et og to år senere (41%).

b) “Omvendt” sorg var kendetegnet ved at niveauet var højest ved tredje interview efter to år 
(13%).

c) “Forsinket” bearbejdning viste intet fald i scoring i de to første interviews, men først i det 
tredje interview (17%).

d) “Lav,  konstant”  var  et  mønster  med  relativt  lave  sorgreaktioner,  som ikke  forsvandt 
(29%).

Ved denne type af tab ses, at tre ud af fem gennemløber en anden proces end det, vi tidligere har 
opfattet som det “normale”, og ingen af tre “nye” mønstre er grundigt omtalt eller undersøgt.
Ligesom i tidligere undersøgelser fandt man, at kvinder havde flere sorgreaktioner end mænd, men 
forskellen udlignes med tiden. At miste et fuldbårent barn udgjorde et større tab end at miste et 
foster. At miste ved sin første graviditet var værre end at miste ved en senere graviditet. 

Det, der især betød noget med hensyn til at komme igennem sorgen, var en relativ høj alder, samt 
det at  have eller få andre børn. Støtte fra de nærmeste omgivelser eller graden af ægteskabelig 
tilfredshed betød overraskende nok ikke særligt meget.



Hos ingen af de interviewede var sorgen væk efter to år, selvom den hos mange eksisterede på et 
“lavere” niveau end tidligere. Lin og Laskers undersøgelse vil sandsynligvis sætte gang i en ny 
bølge af undersøgelser for at se, om tilsvarende mønstre gør sig gældende indenfor andre områder, 
hvor mennesker lider tab og sørger.

Som  at  á  propos  kan  nævnes,  at  da  danske  psykologers  aftale  med  sygesikringen  blev  gjort 
permanent, blev aborter sent i svangerskabet medtaget som henvisningsårsag. 
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