Screeningsark til Livet med sorgen: Hvor godt virker individuel versus gruppebaseret
kognitiv adfærdsterapi mod komplicerede sorgreaktioner hos ældre efterladte og gennem hvilke
forandringsmekanismer virker terapien?
På bagsiden er et screeningsdiagram, som følges ved udfyldelse af screeningsarket.
Sæt kryds når du vurderer at kriteriet er opfyldt.

Inklusionskriterier
Er 65 år gammel eller derover
Har mistet en nærtstående person (f.eks. ægtefælle, partner eller barn)
Dødsfaldet af nærtstående person fandt sted for mere end 6 måneder siden
Udviser tegn på en eller flere af følgende komplicerede sorgreaktioner:
1. Forlænget sorglidelse (f.eks. længes voldsomt efter afdøde, gennemgribende optaget
af den afdøde og dødsfaldet)
2. Depression (f.eks. konstant trist, ked af det, socialt tilbagetrukket, nedtrykt og
opgivende.)
3. Angst (f.eks. virkelig bange, ekstreme bekymringer og nervøsitet)
4. Posttraumatisk stress (f.eks. ufrivillig genoplevelse af tabet, undgåelse af tabsrelateret
situationer, ting m.m.)

Eksklusionskriterier
Har ikke tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne profitere af behandlingen
Er ikke i stand til at transportere sig selv til klinikken i København K eller Odense
Har svær psykopatologi (f.eks. skizofreni, psykose, personlighedsforstyrret) som kan hindre at
vedkommende profiterer af behandlingen
For dårligt kognitivt fungerende til at kunne profitere af behandlingen (f.eks. Alzheimers
demens)
Lider primært af misbrugsrelaterede problematikker
Akut selvmordstruet

Screeningsdiagram
Trin 1: Er inklusionskriterierne opfyldt?

(dvs. tegn på komplicerede sorgreaktioner ved
ældre efterladt, som har mistet nærtstående
person for mere end 6 måneder siden)

Hvis nej

Henvis ikke borgeren til
Det Nationale Sorgcenter

Hvis ja

Trin 2: Vurder om borgeren opfylder ét eller
flere af eksklusionskriterierne.

Hvis ja

Henvis ikke borgeren til
Det Nationale Sorgcenter

Hvis nej

Trin 3: Henvis borgeren til Det Nationale
Sorgcenter med henblik på at tilbyde
behandling.
Psykologisk behandling til efterladte voksne
+65 år - Det Nationale Sorgcenter

Ved tvivl om en specifik borger opfylder nogle af inklusions/eksklusionskriterierne, er du meget
velkommen til at ringe på + 45 40 56 67 66 og lægge dit telefonnummer. Så vil du blive ringet
op og kan modtage anonym rådgivning inden vi evt. modtager henvisningen.
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