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Evaluering af besøg hos ≥ 65-74 årige, 

der ikke har hjemmehjælp eller hjemmesygepleje 

 og har mistet en ægtefælle 

 

 

Mennesker over 65 år udsættes for mange forskellige tab, og man ved at hvert år mister godt 15.000 

danskere deres ægtefælle. Det at miste en ægtefælle er så stort et tab, at det kan medføre depression, 

ensomhed og en øget risiko for selvmord. 

 

Vi har modtaget besked fra pensionskontoret på de borgere, der ikke er kendt i hjemmeplejen, når 

borgerne har ændret civilstand til enke/enkemand.  

 

Formål: 

 At forebygge mistrivsel og selvmord blandt ældre efterladte 

 

 At medvirke til at den efterladte får bedst mulig følelse af sammenhæng, begribelighed, 

håndtérbarhed og meningsfuldhed i sin hverdag 

 

 At understøtte den efterladte i opbygning af ny identitet 

 

 At øge fokus på særligt udsatte ældre.  

 

Metode: 

Tilbud om sorgbesøg ca. 6 uger efter dødsfald ved skriftligt tilbud med fastlagt dato for besøg.  

 

Sorgbesøg – afdække den efterladtes behov for sorgstøtte: 

 Forløber sorgen naturligt eller er der faktorer, der gør, at sorgen bliver kompliceret i form af dårlig 

søvn, manglende madlyst, manglende netværk, manglende sociale aktiviteter, pludseligt opstået tab 

af ægtefælle, økonomisk dårligt stillede med mere 

 

 Stillingtagen til om sorgen er så kompliceret, at der anbefales kontakt til egen læge for evt. 

behandling af depression eller henvisning til psykolog mhp krisebehandling 

 

 Give den efterladte viden, redskaber og motivation til at mestre sorgen 

 

 Understøtte den efterladte i at bibeholde eller opbygge nye relationer 

 

 Understøtte den efterladte i mestringsstrategier til livsglæde og handlekraft. 

 

Tilbud om yderligere besøg eller telefonisk kontakt efter behov 1, 2, 3 – 6 måneder efter 1. besøg. 

 

Midler: 

 Dialog på 1½ time med udgangspunkt i aktiv lytning og en anerkendende tilgang 

 

 Oplysning om aktiviteter i kommunen, med udgangspunkt i den efterladtes aktivitetsniveau og 

behov 

 

 Udlevering af litteratur i form af artikler, et digt og en pjece med henvisning til mere viden om den 

naturlige sorg  

 

 Oplysning om sorggrupper, der giver mulighed for at indgå i et skæbnefællesskab 

 

 Åbent tilbud om kontakt til de forebyggende sygeplejersker i den daglige telefontid. 
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Konklusion: 

I perioden 1. januar til 30. juni 2015 har 16 personer mistet en ægtefælle: 

 

 2 har ikke fået tilbud – den ene var spansktalende, den anden var flyttet til Tyrkiet 

 

 4 kvinder har sagt nej tak 

 

 7 kvinder og 3 mænd har sagt ja tak  

 

 Der er aflagt mellem 1- 3 besøg hos den enkelte  

 

 Alle er efter første besøg tilbudt telefonisk opfølgning 

 

 Nogen har kun haft brug for én opfølgende telefonisk samtale mens andre har fået flere opfølgende 

telefoniske samtaler samt besøg.  

 

I besøgene giver de efterladte udtryk for, at det er dejligt, at vi kan rumme dem i deres sorg, at de kan tale 

om den døde og evt. uforløste konflikter uden hensyntagen til deres øvrige pårørendes følelser og at det 

handler om dem.  

 

De efterladte har som oftest gennemgået forløbet op til dødsfaldet, selve dødsfaldet og den første tid efter. 

Evt. vrede over det sundhedsfaglige system er også dukket op. 

 

Det er vores faglige vurdering at besøget er meget tryghedsskabende for den enkelte.  

 

I samtalen afdækkes deres personlige kompetencer, ressourcer og belastninger samt deres ønsker og håb 

for fremtiden.  

 

Det bør overvejes om fremmedsprogede skal have tilbuddet med tolk og om, hvordan fagpersonalets 

kompetencer er i forhold til evt. fremmedes kultur, religion og sorg.  

For nuværende udfører vi kun besøg hos personer, der forstår og taler dansk. 

 

På baggrund af den dialog, vi har haft med de efterladte, der har taget imod tilbuddet, skønnes det relevant 

at fortsætte med tilbuddet i sin nuværende form.  

 

Da sorgen som udgangspunkt varer et år, men forløbet er individuelt, bør tilbuddet evalueres igen, når det 

har eksisteret i 1½ år. 

 

Litteraturhenvisning: 

Når to bliver til én, PAVI januar 2013 

Sorg – når ægtefællen dør, PAVI april 2015 

Det dobbelte KRAM, Et salutogent arbejdsgrundlag for temagruppen om Mental Sundhed i Sund By  

Netværket 

Pjece: ”Når to bliver til én, og man føler sig som en halv”, udarbejdet af de forebyggende sygeplejersker i  

Rødovre Kommune, juni 2015 


