
Sorg
Når en av våre nærmeste dør



Sorg er
ingen

sykdom,
men en
naturlig

reaksjon på
et tap



Sorgen og savnet
Vi vil alle oppleve tap på et eller annet tidspunkt i livet, da
døden er uunngåelig. Når noen vi bryr oss om dør, opplever vi
sorg. Det kan være vanskelig både å akseptere det som har
skjedd, og å forstå.

Vanlige reaksjoner etter et dødsfall 
Mange mennesker er mer følelsesmessig ute av balanse i en
sorgperiode enn noen gang ellers. Du kan oppleve følelser som
fortvilelse, vantro, sinne, angst, forvirring, glemsomhet, lettelse,
tristhet og ensomhet, for å nevne noen. Andre kan kjenne seg
utenfor fordi følelsene ikke kommer. Det kan være godt å
vite at alt dette er normale reaksjoner. Sorg er en individuell
opplevelse, og det finnes ingen oppskrift på hvordan man skal
sørge. Noen forteller at sorgen kan gi dem fysiske plager som
hodepine, tretthet eller manglende matlyst. Ofte kan en slags
følelse av nummenhet være en hjelp til å komme seg gjennom
de første dagene og ukene. 

Ingen tidsgrense for sorg
Det er ingen bestemt tidsgrense for det å sørge. Sorgperioden
varierer fra person til person, avhengig av individuelle
omstendigheter. For noen varer den tunge sorgen i noen uker
eller måneder, for andre i flere år. Den milde, avklarte sorgen og
savnet kan følge deg i lengre tid.



Tiden etter
De første ukene etter dødsfallet er man opptatt med mange
praktiske ting. Når hverdagen er tilbake, opplever mange at
sorgen kommer som en bølge av smerte, ofte rent fysisk og det
kan bli stille rundt dem. Følelsene kan veksle mye. Det kan være
perioder man kan føle seg veldig ensom, og har ekstra behov for
å være sammen med familie eller venner. Sorg kan lett føre til at
du overser noen av kroppens vanlige behov. Det kan være lurt å
følge normale spisevaner og finne en balanse mellom aktivitet
og hvile.

Uvirkelig
Mange har problemer med å fatte at det er sant, at for
eksempel partneren virkelig er død. Selv om de fleste har vært
forberedt, så er det likevel et sjokk når døden inntreffer.
Vissheten om at dødsfallet er en realitet, kan ta lang tid å
erkjenne fullt ut. 

Sorg og minner
Det er vanskelig å snakke om den avdøde uten at tårene
kommer. Å gråte er en viktig del av sorgprosessen. La tårene
komme. Det er viktig å gi seg selv plass til å sørge og ikke være
redd for å vise hvordan man har det. Ta imot hjelp fra familie og
venner, og be om hjelp hvis den ikke kommer av seg selv. 

Sorgen har sin egen individuelle rytme og forsterkes rundt
merkedager, høytider og ved bestemte sanseinntrykk som en
forbinder med den som er død. Bevar minnet om den du har
mistet. Snakk med andre som kjente den du har mistet om
minner og opplevelser dere hadde sammen. 



Blir jeg lykkelig igjen?
Mange har følelsen av at de aldri vil bli lykkelige igjen.
Selv om det kan være vanskelig å tro på, vil sorgen etter hvert
gi rom for glede og livslyst. Det er viktig at du gleder deg over
perioder med gode og lykkelige dager, uten at det gir deg dårlig
samvittighet. Sorg og glede går hånd i hånd, og det er normalt å
være trist og glad om hverandre.  Det er ingen motsetninger
mellom det å bevare minnene om den man har mistet, og det å
se fremover i livet.

Komplisert sorg og depresjon
Noen kan utvikle en komplisert sorg hvor sorgen har en
intensitet og varighet som går langt ut over vanlige
sorgreaksjoner, og i betydelig grad påvirker hvordan man
fungerer i hverdagen. Kjernesymptomet er separasjonsubehag
med intens og vedvarende lengsel etter den døde.  Det finnes
behandling for komplisert sorg. Snakk med din fastlege.

En stor sorg kan i noen tilfeller utløse depresjon. Depresjon er
en psykisk lidelse kjennetegnet ved sterk og vedvarende
nedstemthet og energitap som går ut over fungering i
hverdagen. Tankene og følelsene er mer frittflytende og
generaliserte, og i mindre grad knyttet til selve tapet. Styrken
varierer fra milde symptomer til alvorlig depresjon. Depresjon
gir kroppslige symptomer, som smerter og utmattelse, og
psykiske symptomer som negativ tenkning og følelse av
håpløshet. Blir de depressive trekkene så alvorlige at de hindrer
deg i å mestre dagliglivets aktiviteter, så snakk med din fastlege
for å vurdere om behandling er nødvendig. 



Fastlegen din

Psykolog/psykiater, ulike typer terapeuter/coach

Prest/diakon (Den norske kirke) 

Mental Helse:

Besøksvenn i Røde Kors, kontakt:

Samtalepartner i Human-Etisk Forbund: 

Kirkens SOS:  

Les mer
Helsedirektoratets faktahefte "Når en av våre nærmeste dør"
www.helsedirektoratet.no/brosjyrer/nar-en-av-vare-naermeste-dor

Hjelp og støtte

       Besøksadresse: Gyldenløvesgate 9
       Telefon: 38 19 68 00
       Epost: post.kirkelig.fellesraad@kristiansand.kommune.no

Hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpen)
Chat: sidetmedord.no (kl. 18:00 - 02:00 alle dager)

Sigrun Tara Øverland 
e-post: sigrun.tara.overland@redcross.no
Telefon: 48 20 37 50
 

Kontakt Region sør mandag-fredag 10-15 på 
telefon: 96 00 47 49 eller epost: agder@human.no
 

Telefon: 22 40 00 40 (døgnåpen)
Chat: soschat.no (kl 18:30-22:30 alle dager)
 

 
 



Sorggrupper: www.sorggrupper.no

Sorggrupper Kristiansand: Kirken tilbyr sorggrupper for
voksne ved tap av ektefelle/samboer, barn eller
foreldre/søsken. Gruppestart foregår kontinuerlig når det er
nok deltakere med noenlunde likt tap. 

Kristiansand kommune: Tilbud til pårørende

Mestringskurs (post@mestringskurser.no)
Sorggrupper for etterlatte etter selvmord

5-8 deltakere + 2 ledere i hver gruppe. 
Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. 
 
Påmelding til Inger Johanne Bolstad 
Telefon: 45 02 29 88
(Les mer: www.kristiansand.kirken.no) 

Kristiansand kommune har tilbud for alle pårørende 
over 18 år uavhengig av hvem du er pårørende til. 

Drop-in  tilbyr samtaler og veiledning, Her kan du møte
opp uten avtale. Drop-in holder til i første etasje i
Aquarama, og har åpent torsdager kl 10-15. 

 
Kontaktinformasjon: 
Telefon: 48 15 05 22
E-post: nina.tanggaard.lomeland@kristiansand.kommune.no
 
For mer informasjon:
www.kristiansand.kommune.no/parorende
 
 
 

mailto:post@mestringskurser.no
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Det å savna
Det er eit privilegium

å kjenna savn.
Vondt, ja
og tungt.

Men det fortel
om ein nærleik

som var.
Om varme, lys

og latter.
Det å savna er
den andre sida

av det å ha fått.
Å ikkje kjenna

savn, ville vera å
aldri ha elska.

Bente Bratlund


