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HISTORISK

• Skal psykologer engasjere seg på dette 

området? 

• 1980-tallet plasserte traumer på kartet 

internasjonalt

• Gode behandlingsmetoder har kommet 

gradvis 

• Sorg fremdeles et stebarn
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NOEN FAKTA OM PTSD

• De fleste vil i løpet av livet oppleve en potensielt 
traumatiserende hendelse (PTE ) og 
epidemiologiske studier viser at rundt 25 % vil 
utvikle PTSD

• Noen situasjoner som tortur og voldtekt gir 
problemer for et flertall

• Traumeperspektivet brukes nå for å forstå 
personer og familier som opplever somatisk 
sykdom – f.eks. vil rundt 10 til 30 % av foreldre 
til barn med kreft oppleve betydelig med 
posttraumatiske problemer

• PTSD finnes hos pasienter (og familier) etter 
hjerneslag, innleggelse på intensivavdelinger, 
organtransplantasjon, hjerteoperasjon, 
hjertesvikt, etc.





HELSEMESSIGE 

KONSEKVENSER AV PTSD

• ACE-studiene viser en sterk innvirkning på 

voksenhelse av traumatiske 

barndomsopplevelser

• Det er til dels svært alvorlig 

sykdomsutvikling som er assosiert med 

PTSD
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SORGENS HELSEKONSEKVENSER

• Ikke godt nok dokumentert om normal 

sorg har slike konsekvenser, eller om de 

negative helsekonsekvensene opptrer der 

sorgen blir komplisert

• I det følgende illustreres noen av de 

alvorlige konsekvensene som er påvist

• Spesielt fokus på foreldre som mister barn
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• Insidensen av akutt hjerteinfarkt ble forhøyet 

21.1 ganger (95%CI 13.1 to 34.1) innen 24 

timer av en nær persons død, og sank så 

stødig hver påfølgende dag 
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Å MISTE ET BARN

• Etterlatte foreldre i Skottland hadde dobbelt så 

stor risiko for å dø i de første 15 årene etter sitt 

barns død som andre foreldre

• Etterlatte mødre i England var fire ganger så 

utsatt for å dø de første 15 årene etter sitt barns 

død enn foreldre som ikke mistet barn

• For mødre var risikoen for å dø øket i de 35 år 

studien dekket

Kilde: Harper, O’Connor, & O’Carroll (2011) 
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Å MISTE ET BARN

• Li og medarbeidere har med danske registerdata vist at 

foreldre, spesielt mødre som har mistet barn, dør 

tidligere enn de som ikke har mistet

• I en stor registerstudie fra  Sverige er det vist at mødre 

som mistet barn i alderen 10 til 17 år hadde 31 % større 

dødelighetsrisiko enn mødre uten tap. Den var spesielt 

høy etter unaturlige dødsfall (48 % større)

• Dødelighetsrisiko også noe forøket for mødre som mistet 

voksne barn mellom 18 og 25 år (15 %)

Kilde: Li et al. (2003), Rostila, Saarela, & Kawachi (2011)
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Å MISTE FORELDRE ELLER 

SØSKEN

• Svensk registerstudie har vist klar økning i 

dødelighetsrisikoen for barn som mister foreldre (Rostila 

& Saarela, 2011). Ny studie av Li et al (2014) bekrefter 

disse funnene.

• Rostila gruppen (2010, 2013) har også vist økt 

dødelighet etter tap av søsken 

• Dansk registerstudie (Skytte Jakobsen & Christiansen, 

2011) viste at unge (10-23 år) som mistet foreldre 

dobbelt så ofte som en kontrollgruppe forsøkte å ta sitt 

liv 

• Grenklo og medarbeidere (2013) har vist at barn som 

mistet foreldre i kreft utviste dobbelt så mye selvskading 

(20 %) som kontrollbarn
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ØKONOMISKE KOSTNADER VED TAP

• I Skottland ble en gruppe etterlatte nøye 

matchet med en kontrollgruppe

• Tap av ektefelle var forbundet med øket 

dødelighet og lengre sykehusopphold

• Øket bruk av helsevesenet ble beregnet til 

en årlig kostnad på rundt 20 millioner pund

Kilde: Al et al. (2014)
© Dyregrov 2015



WILCOX OG MEDARBEIDERE (2015)

• Svenske data: alle mødre og fedre med 

barn i alderen 16-24 år i 2004 

(n=1,051,515) 

• Av disse 537 selvmord, 716 ulykker og 

549 naturlige dødsfall (n=1802)

• Sykefravær over 30 dager

– 10 ganger øket risiko pga psykiatriske 

diagnoser etter selvmord og ulykker

– 5 ganger øket risiko etter naturlige dødsfall

– Få forskjeller mellom mødre og fedre 
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SORG OG KOMPLISERT SORG -

KONSEKVENSER

• Høynet risiko for fysiske og mentale problemer

• Øket risiko for kreft, hypertensjon, 

hjerteproblemer og selvmordstanker

• Økt funksjonell forringelse (sosialt, familiært og 

yrkesmessig)

• Negativ helseatferd (økt alkohol- og 

røykeforbruk)

• Redusert livskvalitet

• Tidlig død
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KAN HELSEMESSIGE KONSEKVENSER 

FOREBYGGES, DEMPES ELLER 

KURERES?

• Ja, det finnes gode behandlingsmetoder 

som for mange vil bety sterk bedring i 

psykisk helse. Vi må anta at det også vil 

skje bedring i somatisk helse

• Forebygging av skjevutvikling er mer 

omdiskutert, men flere nyere studier tilsier 

at det er mulig både mht. traumer og tap  
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SITUASJONEN I NORGE

• Mens traumer har blitt viet stor oppmerksomhet 

(og store midler er bevilget) er sorgforskning et 

stebarn

• Det har vært bortimot umulig å få 

helsedepartement og politikere til å prioritere 

forskning og utvikling på sorgområdet

• Uten støtte fra Egmont-fondet de senere år ville 

f.eks. vårt miljø ha gått til grunne

• Det trengs et løft av sorgområdet, både mht. 

forskning og bedret kunnskap blant behandlere 

om tidlig oppfølging og effektive sorgterapier
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