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Forbedringsafdelingen

Når en medarbejder
er i sorg
En guide til ledere på Rigshospitalet

Rigshospitalet · Håndtering af sorg

Vi oplever sorg forskelligt
Det kan være svært at hjælpe en medarbejder i sorg og krise i forbindelse med dødsfald eller alvorlig
sygdom hos et barn, en ægtefælle eller en anden person, som står vedkommende nær. Rigshospitalet
har derfor valgt at lave denne guide specielt til dig, som akut står med en sorgramt medarbejder. Den
er bygget op kronologisk, og du kan bruge den som inspiration og eventuelt til at lave en handlingsplan.
I forbindelse med en medarbejder i sorg, dukker der typisk mange spørgsmål op. Denne guide forholder sig til de mest almene, så som:
•

Hvilken hjælp kan vi tilbyde medarbejderen?

•

Hvordan og hvornår skal kollegerne orienteres?

•

Hvordan kan jeg være omsorgsfuld uden at virke anmassende?

•

Hvordan kommer medarbejderen bedst tilbage på arbejde igen efter orlov eller sygemelding?

•

Hvad er de typiske reaktioner på sorg?

Vær opmærksom på, at sorg opleves forskelligt, og at din medarbejders sorgproces er unik. Derfor er
der ikke en facitliste over de sørgende medarbejderes reaktioner og behov. De vil være forskellige fra
person til person.

Forbedringsafdelingen, Rigshospitalet, juni 2019. Guiden er udarbejdet af ledelses- og organisationskonsulent Irene Andersen og Maise Bibi Stengaard Bang,
Rigshospitalet og journalist Søren Svith, Periskop. Forsidegrafik: Sarah Egbert Eiersholt, Process Ink. Layout: KROSCH. Tak for bidrag til hospitalspræst Christian
Busch, chefpsykolog Anders Korsgaard Christensen, Krisepsykologisk Klinik, NEU og afdelingsterapeut Charlotte Broberg, Klinik for Ergo- og Fysioterapi, HOC.
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Sådan kan du hjælpe din medarbejder
Den første kontakt

Hvis din medarbejder ikke er på arbejde, når vedkommende får beskeden om dødsfaldet
eller den alvorlige sygdom, bør du overveje, hvordan du vil tage den første kontakt.
•	
Overvej hvordan du vil tage kontakt til din medarbejder. Vil du sende en sms, en e-mail
eller ringe vedkommende op?
•	
I den første kontakt skal I ikke lægge store planer, men det er derimod vigtigt at vise
forståelse og fortælle, at du og kollegerne står til rådighed.
•	
Send gerne blomster til medarbejderen, og overvej om afdelingen vil sende en hilsen
eller deltage ved en eventuel bisættelse eller begravelse. Spørg hvad medarbejderen
har behov for.
•	
Find ud af, hvilke muligheder du har for at hjælpe medarbejderen i den første tid.

Før medarbejderen kommer tilbage
Det er en god idé at du som leder i samarbejde med medarbejderen forbereder og forventningsafstemmer,
hvordan han eller hun kommer bedst tilbage på arbejdet.
•	
Vær opmærksom på, hvordan du kan være omsorgsfuld uden at trænge dig på. Mange medarbejdere
i sorg er glade for den omsorg, der er i samtalerne med lederen. Nogle giver dog samtidigt udtryk for,
at samtalerne kan virke stressende. Aftal derfor tydeligt med medarbejderen, hvor ofte du kontakter
vedkommende, og hvad formålet er – om det eksempelvis er noget, du skal, eller om I har mulighed
for at aftale noget andet.
•	
Hvornår og på hvilken måde vil du gå i dialog med din medarbejder om tilbagevenden? Hvad ønsker
medarbejderen? Hvad er realistisk?
•	
Overvej om det giver mening, at din medarbejder kommer til et uformelt møde et stykke tid efter tabet.
Et møde, hvor I ikke lægger store planer, og hvor du ikke stiller krav til medarbejderen. Vis forståelse og
fortæl, at du og kollegerne står til rådighed.
•	
Tal om hvilke arbejdsopgaver eller funktioner, der er realistiske at udføre ved opstart efter tabet. Vær
opmærksomhed på, at din sorgramte medarbejders arbejde kræver stor koncentration og opmærksomhed, og at det er netop nogle af disse færdigheder, som kan være påvirket af sorgen.
•	
Aftal sammen, hvordan I skal informere resten af medarbejderne. Hvem skal vide hvad? Er det dig som
leder, der informerer, eller ønsker vedkommende selv at gøre det? Sørg for at have lavet klare aftaler og
giv medarbejderen god tid til at overveje, hvordan han eller hun ønsker at informere kollegerne.

3

Rigshospitalet · Håndtering af sorg

For nogle kan det være en god idé, at medarbejderen selv sender en mail ud til kollegerne og
kort informerer om situationen, og fx om vedkommende har lyst til at tale om sorgen eller ej.
For andre fungerer det godt at aftale med lederen, hvad der skal stå. Nogle har brug for at pakke
sorgen væk og have et frirum på arbejdet. Andre har brug for, at der bliver spurgt ind til den
syge eller afdøde.
Se eksempel på en e-mail i dette temanummer
af Landsforeningen Spædbarnedøds medlemsblad: http://kortlink.dk/y83p

•	
Forbered de øvrige medarbejdere på, at kollegaen kommer tilbage. Kopier eventuelt
Når din kollega er i sorg (se side 9) og send den per e-mail, eller del den ud til kollegerne.
Fx er det vigtigt, at de viser, at de kender til deres kollegas sorg. Lad ikke forestillinger om
medarbejderens reaktion stå i vejen for at gøre noget. Det værste er at lade som ingenting.

Når medarbejderen begynder på arbejde igen
Den første tid er særlig sårbar, og derfor er det vigtigt at have afstemt forventningerne omkring tilbage
vendelse på arbejde, men også på længere sigt er det vigtigt at følge op.
•	
Hvis medarbejderen har været sygemeldt eller på sygeorlov, er det realistisk og almindeligt, at med
arbejderen starter langsomt – enten på nedsat tid, med færre arbejdsopgaver eller evt. begge dele.
•	
Aftal jævnlige møder i startfasen, så I kan tilpasse medarbejderens arbejdsopgaver efter behov.
•	
Vær forberedt på at en sorgramt medarbejder kan svinge meget mellem at have det godt, og være
sorgramt, da sorgen kan svinge meget. Det kan betyde, at der bliver et behov for at regulere opgaverne.
Planlagte pauser kan være en stor hjælp.
•	
Sæt dig ind i typiske sorgreaktioner (se side 6), så du kan støtte din medarbejder bedst muligt. Sundhedspersonale, som er vant til at hjælpe andre, er ikke altid lige så gode til at hjælpe sig selv eller bede
om – og tage imod – hjælp. Måske vil vedkommende ikke selv sætte reaktionerne i sammenhæng med
sorgen, men blot føle sig utilstrækkelig. Nogle medarbejdere kan samtidigt føle, at de skal forsvare, at
de stadig er i sorg. Det kan være en stor støtte at føle sig set og anerkendt i sorgen, og det kan spare
medarbejderen for en længere sygemeldingsperiode, hvis der bliver sat ind med omsorg og professionel
hjælp.
•	
Måske har medarbejderen ikke lyst til at tale om sorgen lige, når vedkommende vender tilbage, men
derfor kan han eller hun godt have brug for at tale om det noget tid efter. Forvent ikke, at en medarbejder i dyb sorg banker på din dør af sig selv. Så vis interesse og hold opmærksomheden på medarbejderen – også på længere sigt.
•	
Vær opmærksom på, hvordan de øvrige medarbejdere tager imod kollegaen.
•	
Er der nogen efterreaktioner fra dig selv eller dine øvrige medarbejdere, du bør tage hånd om? Det kan
ske, at du selv eller en kollega bliver voldsomt berørt af en kollegas tab. Hold fokus på medarbejderen i
sorg, og sæt hans eller hendes behov først.
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Hvornår skal medarbejdere tilbage på arbejde?
Nogle dage kan opleves som gode, og så kan der følge en dårlig dag. Derfor findes der heller ikke et ”rigtigt”
tidspunkt at vende tilbage til arbejdet på. Nogle håber, at arbejdet kan give dem et frirum væk fra sorgen.
Andre savner tilhørsforholdet til kollegerne og deres omsorg, og andre igen kan ikke forestille sig at kunne
arbejde og oplever angst, udmattelse, præstationspres mv.
Mange oplever, at det kan være svært at mærke sig selv og sine behov, når man er i sorg. Derfor er det først
realistisk for din medarbejder kort før en eventuel orlov eller sygemelding udløber, at mærke om vedkommende er klar til at påbegynde sit arbejde igen, eller har behov for mere tid.
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Om sorg
Typiske sorgreaktioner
•	
Træthed/udmattelse
•	
Hukommelsesbesvær
•	
Koncentrationsbesvær
•	
Besvær med at kontrollere/styre
opmærksomhed
•	
Gentagne tanker om den person,
man har mistet
•	
Svært ved at lære nyt
•	
Svært ved at holde overblikket
•	
Lyde og sanseindtryk trætter mere
•	
Søvnproblemer
•	
Kort lunte
•	
Appetitændringer
•	
Svimmelhed
•	
Hovedpine og mavesmerter
•	
Manglende energi
•	
Lettere til tårer
•	
Nedsat lyst til social kontakt
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Eksistentieller reaktioner
Overvejelser om, hvem jeg er nu, hvad jeg vil med mit liv,
hvad der giver mening og hvilke værdier, der er vigtige for
mig. Det kan gøre, at den enkelte ændrer sig som menneske, og at livssituationen redefineres, hvilket kan kræve stort
energiforbrug. Tabet får betydning i alle sociale relationer.
Reaktioner er individuelle
Den enkeltes oplevelse af og måde at udtrykke sorgen på
er altid unik. Det, der føles rigtigt for den ene, er det ikke
nødvendigvis for den anden.
Specielt for sundhedspersonale
I forbindelse med alvorlig sygdom blandt nærtstående, kan
det være en ekstra belastning at kende til sygdomsforløb,
prognoser m.m. Vær opmærksom på ikke at komme med
viden om sygdomsforløbet uopfordret.
Sundhedspersonale risikerer at komme tilbage til en
hverdag med sygdomsforløb, som minder om dem, deres
pårørende har været igennem
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Sorgen ændrer sig over tid
Sorgen her og nu: Oftest er sorgen sværest at håndtere i det første stykke tid efter dødsfaldet. Gradvist vil
den ændre sig i takt med, at den efterladte bliver bedre til at håndtere de nye livsvilkår. Det sker ikke i et lige
fremadskridende forløb. Det er helt normalt at gå ud og ind af sorgen.
Sorg og tiden efter: På lang sigt vil de fleste blive bedre til at rumme sorgen og leve med den. Sorgen vil
dermed fylde mindre. I perioder, for eksempel omkring mærkedage og højtider, kan sorgen helt naturligt
fylde igen.

Hvornår er det legitimt at sørge?
Vi kan have forskellige opfattelser af, hvornår vi bør eller ikke bør sørge, hvor længe vi bør sørge, og hvor
meget sorgen må fylde i et menneskes liv.
Fx er det almindeligt at opfatte det som legitimt at sørge over tabet af et nærtstående familiemedlem, mens
det er mindre legitimt at sørge over tabet af en god ven eller kollega, selv om den sørgende kan være ramt
lige så hårdt. Derfor kan vi i nogle tilfælde komme til at underkende sorgen f.eks. over tabet af en ven eller
kollega, mens vi i andre tilfælde kan komme til at overdrive sorgen over tabet af et familiemedlem.
Som leder er det derfor vigtigt, at du er opmærksom på at spørge til medarbejderens sorg uden en forud
fattet mening om, hvor meget eller hvor lidt det er ”normalt” at sørge i en konkret situation.
Sorg er nemlig lige så individuel som et fingeraftryk.
Den sorg, din medarbejder oplever, afhænger af, hvordan vedkommende har været knyttet til den person,
han eller hun har mistet. Den afhænger også af medarbejderens egen personlighed og tidligere erfaringer
med sorg. Sorgen over et pludseligt tab kan være anderledes end den sorg, man oplever ved at have mistet
efter lang tids sygdom. I sidstnævnte tilfælde kan der forud være gået en lang periode med angst for og sorg
over et forventet tab.

Særligt vedrørende ledere i sorg
De samme mekanismer er i spil, når en leder oplever sorg, og lige som for en medarbejder
er det vigtigt, at lederen støttes af sin leder. Der skal laves en plan for tilbagekomsten med
særligt fokus på at skabe et frirum og afgrænse opgaverne, da ledelsesopgaven ofte kan
være udadvendt. Vær også opmærksom på, hvordan I vil informere medarbejderne.
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Hjælp til din medarbejder og dig selv
Her kan din medarbejder få hjælp

Du kan med fordel tale med din medarbejder om, hvilke muligheder han eller hun har for at få hjælp fra
Rigshospitalet og andre steder. Vær opmærksom på, at sundhedspersonale, som er vant til at hjælpe andre,
ikke altid er lige så gode til at hjælpe sig selv eller bede om – og tage imod – hjælp.
Rigshospitalets præst eller imam
Rigshospitalets præster og imam kan tilbyde en personlig samtale om sorg til ansatte, som har mistet en
nærtstående. Præsterne og imamen har tavshedspligt, og skriver ikke journal. Det er ikke et krav, at de ansatte er medlemmer af en kirke eller har en anden religiøs overbevisning for at få en samtale med præst eller
imam.
Kontakt til præsterne
Rigshospitalet Blegdamsvej:
Rigshospitalet Glostrup:

tlf. 35 45 40 03(kirken)
tlf. 38 63 33 67

Kontakt til imamen
Rigshospitalet Blegdamsvej og Glostrup:

tlf. 35 45 42 06

Egen læge
Egen læge er en relevant part i forhold til samtaler og evt. sygemelding og/eller henvisning til psykolog.
Patient og pårørendeforeninger
Det følgende er nogle af de vigtigste sorgvejvisere og patient- og pårørende foreninger, der kan yde hjælp og
støtte gennem sorgen:
Nationalt Sorgcenter – sorgvejviser: https://www.sorgvejviser.dk/sorgtilbud/
Nationalt Sorgcenter – hjælp til børn der mister: https://sorgcenter.dk/om-os/
Kræftens Bekæmpelse: http://kortlink.dk/cancer/y87a
Hjerteforeningen: http://kortlink.dk/hjerteforeningen/y877
Landsforeningen for efterladte efter selvmord: http://efterladte.dk/
Livslinjen: http://kortlink.dk/livslinien/y87b
Forældreforeningen Vi har mistet et barn: http://www.mistetbarn.dk/
Landsforeningen Spædbarnsdød: https://spaedbarnsdoed.dk/

Her kan du som leder få hjælp
Hvis du har brug for hjælp til at håndtere situationen med en medarbejder i sorg, kan du i første omgang
kontakte din egen leder for at få sparring. Du kan også kontakte:
•
•
•

Hospitalspræsterne eller imamen
Forbedringsafdelingen, hvor konsulenter kan tilbyde ledercoaching
Krisepsykologisk Klinik:
tlf. 35 45 78 50

Læs mere
I pjecen ”Tilbage til arbejde igen – når du har mistet” kan du bl.a. få inspiration til
at planlægge en gradvis tilbagevenden til arbejdet. http://kortlink.dk/spaedbarnsdoed/y87e
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Når din kollega er i sorg
– gode råd til dig som kollega

Som kollega til en, der er i sorg og krise i forbindelse med dødsfald eller alvorlig sygdom hos barn, en ægtefælle eller en anden person, som står vedkommende nær, kan du komme i tvivl om, hvordan du bedst skal
forholde dig. Det kan være vanskeligt at vide, hvad du kan sige eller gøre for at støtte din kollega i en svær
tid. Er din relation til din kollega tæt, er du formentlig også selv berørt af situationen.

Gode råd:
•	
Tal sammen om, hvordan du og dine øvrige kolleger ønsker at tage imod din kollega ved et møde
eller første arbejdsdag.
•	
Vis, at du kender til kollegaens sorg. Anerkend det. Det værste er at lade som ingenting.
•	
Sig hellere, ”Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige” end slet ikke at sige noget til din kollega i sorg.
•	
Tag gerne initiativ – måske har din kollega ikke overskud til at tage kontakt.
•	
Spørg direkte, hvad kollegaen har brug for af dig, og gør det i en en-til-en snak.
•	
Kom med konkrete tilbud om at tale sammen, eventuelt gå en tur.
•	
Tag det ikke personligt, hvis du bliver afvist, men tilbyd din hjælp igen på et senere tidspunkt.
Det kan tage tid.
•	
Giv kun gode råd, hvis du bliver bedt om det.
•	
Vid, at din kollega kan bevæge sig ind i og ud af sorgen.
•	
Vis, hvis du selv er berørt af tabet, men lad din kollega være i fokus.
•	
Tal med kolleger/venner/familie om dine egne reaktioner.

Generelt om sorg
Sorgen her og nu: Oftest er sorgen sværest at håndtere i det første stykke tid efter dødsfaldet.
Gradvist vil den ændre sig i takt med, at den efterladte bliver bedre til at håndtere de nye livsvilkår. Det sker ikke i et lige fremadskridende forløb. Det er helt normalt at gå ud og ind af sorgen.
Sorgens udtryksformer: Det er meget individuelt, hvilke fysiske og psykiske reaktioner, adfærd
og følelser, der følger med. Den enkeltes oplevelse af og måde at udtrykke sorgen på er altid
unik. Det, der føles rigtigt for den ene, er det ikke nødvendigvis for den anden.
Mulige sorgreaktioner: Chok, smerte, uvirkelighedsfølelse • Tristhed, meningsløshed og tomhedsfølelse
• Skyldfølelse, vrede og ”hvad-nu-hvis”-tanker • Længsel • Problemer med søvn, koncentration og
hukommelse • Optagethed af mening, kontrol og tryghed • Træthed og udmattelse.
Sorg og tiden efter: På lang sigt vil de fleste blive bedre til at rumme sorgen og leve med den.
Sorgen vil dermed fylde mindre. I perioder for eksempel omkring mærkedage og højtider, kan
sorgen helt naturligt fylde igen
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Rådgivning fra Forbedringsafdelingen
Det er muligt for ledere at få sparring og hjælp til at håndtere situationen med en medarbejder i sorg fra Forbedringsafdelingen.
Du kan kontakte en konsulent fra Forbedringsafdelingen, Enhed for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling:
•

 orten Westerbjerg Andersen, chef for Enhed for arbejdsmiljø og ledelsesudvikling
M
(morten.westerbjerg.andersen@regionh.dk, tlf. 24 42 87 09)

•

Caroline Nik Marcussen (caroline.nik.marcussen@regionh.dk, tlf. 21 52 22 64)

•

Maise Bibi Steengaard Bang (maise.bibi.steengaard.bang@regionh.dk, tlf. 21 12 54 62)

•

Mette Bærntsen (mette.baerntsen@regionh.dk, tlf. 29 74 73 91)

•

Morten Korshøj Andersen (morten.korshøj.andersen@regionh.dk, tlf. 61 24 71 37)

Forbedringsafdelingen
Enhed for Arbejdsmiljø og Ledelsesudvikling
Blegdamsvej 9, 2100 Kbh Ø

