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En undersøgelse af trivsel  
og sorgreaktioner  

blandt voksne efterladte 

Enhed for Sorgforskning 
TABstudiet udføres af ’Enhed for Sorgforskning’, der 

hører under Psykologisk Institut ved Aarhus Univer-

sitet.  

Der mangler stadig viden om, hvad der kendetegner 

sorgreaktioner, når en nærtstående person dør. Et 

af fokusområderne for enheden er derfor at belyse 

tabsoplevelsen i forhold til forskellige typer af tab i 

forskellige aldersgrupper. 

Enhedens primære formål er derfor at bidrage til og 

fremme viden om naturlige og komplicerede sorgre-

aktioner hos børn, unge, voksne og ældre.  

 

Forskningsgruppen 
Forskningsenheden ledes af lektor Maja O’Connor, 

der har mange års erfaring med både forskning og 

behandling af efterladte. Projektansvarlig for spørge-

skemaundersøgelsen i TABstudiet er Marie Lundorff 

(psykolog, ph.d. studerende), der gennem flere år 

har arbejdet på forskellige forskningsprojekter. En-

delig er Maja Johannsen (psykolog, ph.d.) ansvarlig 

for det støttetilbud, der tilbydes som en del af vores 

undersøgelse. Maja har tidligere erfaring med lig-

nende forskningaprojekter såvel som klinisk uddan-

nelse i den støttetilbud, vi tilbyder.  

Besøg os 

 

Du kan finde yderligere oplys-

ninger om TABstudiet og vores 

forskningsenhed på:  

 

http://psy.au.dk/forskning/

forskningscentre-og-klinikker/

enhed-for-sorgforskning/ 

Kontakt os 

Har du spørgsmål angående 

projektet eller din deltagelse 

heri, er du altid velkommen til at 

kontakte os via 

 

tabstudiet@psy.au.dk eller 

tlf. 93 50 86 83 

TABstudiet - The Aarhus Bereavement Study 
Enhed for Sorgforskning 

Psykologisk Institut 
Aarhus Universitet 
Bartholins Allé 11 
8000 Aarhus C 

 
E-mail: tabstudiet@psy.au.dk 

Tlf.: 93 50 86 83 



Dataopbevaring og -

håndtering 

Al data, som indgår i projektet vil blive behand-

let og opbevaret i overensstemmelse med Da-

tatilsynets retningslinjer. Data vil kun indgå på 

gruppeniveau, hvilket vil sige, at man ikke kan 

identificere nogle enkeltpersoner. Spørgeske-

madata indsamlet i projektet vil blive kombine-

ret med registerdata. Samarbejde med andre 

forskningsinstitutioner vil ske efter gældende 

regler for samarbejds– og databehandlerafta-

ler. 

Det er frivilligt, om du vil deltage, ligesom du til 

enhver tid og uden at oplyse en grund kan 

træde ud af projektet. Det kan du gøre ved at 

sende os en mail eller ringe til os. Kontaktop-

lysninger står på bagsiden af denne folder. 

Vi håber meget på din deltagelse. Ved at være 

med vil  du kunne medvirke til at øge vores 

viden om efterladtes trivsel og livskvalitet bety-

deligt, hvilket vil komme fremtidige efterladte til 

gode. 

Studiets formål 
TABstudiet har til formål at undersøge, hvor-

dan et tab af en nærtstående påvirker trivslen 

hos voksne efterladte. 

Det gør vi blandt andet ved at: 

 Belyse, hvad der gør, at nogle mennesker 

har sværere ved at håndtere et tab end 

andre. 

 Kortlægge omfang af og årsager til vedva-

rende sorg  

 Identificere risikofaktorer for vedvarende 

sorg 

 Undersøge de negative konsekvenser af 

sorg på trivsel, fysisk helbred og forbrug af 

sundhedsydelser 

 

Hvad indebærer  

deltagelse? 
 Vi kontakter dig omkring to måneder, efter 

dit tab for at informere dig om undersøgel-

sen og tilbyde dig at deltage. 

 Du vil blive bedt om at udfylde en række 

spørgeskemaer. 

 Du vil få mulighed for at deltage enten 

gennem et spørgeskema der sendes med 

posten for vores regning eller gennem et 

link til et spørgeskema, som du kan udfyl-

de online. 

 

Tabet af en nærtstående 
Tabet af en nærtstående er for de fleste en svær 

og livsomvæltende oplevelse. Tabet udløser ty-

pisk en periode med sorg, men de fleste efterlad-

te oplever dog, at det med tiden bliver lettere at 

håndtere tabet. 

En andel af efterladte oplever dog, at sorgen fort-

sætter med at være meget belastende i lang tid 

efter tabet, hvilket kan gøre det svært at trives og 

fungere i hverdagen. Derfor er det særligt vigtigt, 

at der bliver forsket i eventuelle årsager til samt 

behandling af disse problemer. 

 

Vores studie 
TABstudiet skal undersøge sorgreaktioner blandt 

efterladte, der mister en ægtefælle eller samle-

ver. Forskning viser, at denne type tab er blandt 

de sværeste af komme sig over, idet ens partner 

typisk er ens nærmeste fortrolige. 

Udover at undersøge tabet af en partner, ønsker 

vi også at belyse, hvordan det opleves at miste 

en forælder i voksenalderen. Den eksisterende 

litteratur har hovedsageligt fokuseret på, hvordan 

dette tab påvirker små børn, men forskning tyder 

på, at tabet af en forælder har en stor betydning 

for de efterladte børn igennem hele livet — også i 

voksenlivet. 

Kvaliteten af undersøgelsen er helt afhængig af, 

at mange ønsker at deltage. Vi håber derfor, at 

du vil tage dig tid til at læse denne folder og efter-

følgende også deltage i vores undersøgelse. 

 

Fokus på hverdagen ef-
ter tabet 
For nogle efterladte kan det være særligt svært 

igen at komme til at trives og have det godt ef-

ter tabet. Derfor vil vores projekt også sigte 

mod at udvikle støttetilbud, der kan øge trivsel 

og livsglæde hos de efterladte, der oplever at 

være særligt ramt af deres sorg. 

Dette tilbud vil selvfølgelig være helt frivilligt og 

uden omkostning for den enkelte.  


