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Sammanfattning
Sorg är ett allmänmänskligt fenomen som uppstår i samband med en förlust av något slag.
Förlusten kan ha olika skepnader, det kan vara förlust av arbete, hälsa eller förlust av närstående i samband med skilsmässa eller död. Vi har alla vårt eget privata sätt att sörja. Det kan
därför vara svårt att jämföra sitt sörjande med andras. Tidsaspekten kan t.ex. variera. För en
person kan sorgprocessen komma i gång omedelbart, för andra kan det dröja innan man ”får
tid” att börja sörja. I de fall då sorgen tar över och blir till ett hinder att gå vidare i livet, med
de förändrade förutsättningar som råder, kan man tala om komplicerad sorg.
Föreliggande arbete har komplicerad sorg och dess behandling som tema. Aktuell forskning
inom området redovisas i form av en litteraturgenomgång. Vidare beskrivs en modell för
behandling av komplicerad sorg i grupp. Resultatet redovisar förslag till diagnoskriterier, en
modell för kognitiv konceptualisering av komplicerad sorg och utfall av CBT-behandling
(Cognitive Behavioural Therapy) av komplicerad sorg i ett begränsat antal studier. Av resultatet dras följande slutsatser:
1. Komplicerad sorg är ett tillstånd skilt från depression, posttraumatiskt stressyndrom
(PTSD) och andra ångestsyndrom.
2. Det saknas evidens för att CBT är effektivt vid normalt sörjande.
3. Aktuell forskning uppvisar lovande resultat av CBT vid komplicerad sorg.
4. För att säkerställa evidensen för effektiv CBT vid komplicerad sorg krävs ytterligare
forskning med väldesignade RCT-studier och med mätinstrument och skattningsskalor särskilt utvecklade för komplicerad sorg.
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Bakgrund
Det är främst fyra händelser i vår omedelbara närhet som lyft fram sorgen i det offentliga
rummet och det är mordet på vår dåvarande statsminister Olof Palme 1986, bussolyckan i
Norge 1988, passagerarfartyget Estonias förlisning 1994 samt tsunamin i Sydostasien 2004.
Före dessa händelser uppfattades sorgen mest som en privat angelägenhet som togs om
hand i slutna rum. En effekt av dessa nationellt uppmärksammade händelser var människors öppna sörjande på offentliga platser.
Sorg är ett normalt allmänmänskligt fenomen. Enligt Freud (1995) uppstår sorgen som en
reaktion på en oåterkallelig förlust. Sorgen har en uppgift, och det är att varaktigt skilja den
sörjande från objektet. I Freuds fall definieras objektet som en viktig person men det kan lika
gärna handla om ett annat betydelsefullt objekt i en människas liv. Bowlby (1994) har studerat den normala sorgen hos friska vuxna. Hans slutsatser är att sorgen ofta varar betydligt
längre än de sex månader som tidigare ansågs som normalt. Vidare argumenterar han för att
vad man tidigare ansett vara patologiska reaktioner istället är vanligt förekommande i normalt sörjande. Exempel på detta är ilska riktad mot tredje person, självet eller den döda,
oförmåga att fatta att den döda är död och en tendens att söka efter den döda i hopp om
återförening.
I ett svenskt projekt som riktar sig till normalt sörjande änkor redovisas flera intressanta iakttagelser, bl.a. så kallade ”änkesyner” (Grimby, 2007). Detta är helt normalt förekommande
fenomen hos över 80 % av den undersökta populationen och innebär att den sörjande har
sinnesförnimmelser av den döda makens närvaro, som om han levde. Upplevelsen skulle
felaktigt kunna uppfattas som hallucinatoriska fenomen av psykotiskt valör. Sorg är ett allmänmänskligt fenomen som de flesta av oss kan ta sig igenom på ett konstruktivt sätt. För
andra tar sorgen överhand och blir en destruktivt dominerande faktor i deras liv.
Mitt intresse för sorg är personligt och professionellt; personligt genom egna erfarenheter av
flera förluster av viktiga personer; professionellt genom mitt arbete som behandlare i en
grupp för personer med komplicerad sorg. Min egen sorg har jag fått förmånen att bearbeta
dels i egen gruppterapi, dels i samband med min utbildning till psykodramatiker. Sorg, mer
eller mindre komplicerad, har också varit ett viktigt tema för de flesta personer jag mött i
dessa sammanhang.
Denna rapport i Mementumserien utgör en lätt omarbetad version av en steg 1-uppsats vid
utbildningsföretaget KPT-Svealand, Örebro.

Behandling i grupp av komplicerad sorg
Runt om i landet finns stödgrupper av olika slag för sörjande, främst i Svenska kyrkans och
Röda Korsets regi men också genom privata initiativ, exempel på det senare är privata institut som erbjuder certifieringskurser i sorgbearbetning. I Stockholm finns en mottagning för
sörjande som drivs via en förening, Sjukvårdsföreningen för Öfre Norrmalm. Inom offentlig
verksamhet saknas på de flesta håll specialiserade enheter för behandling av komplicerad
sorg. En sökning med Google på sökorden ”sorgbehandling” och ”sorgmottagning” och som
avgränsas till svenska sidor ger endast en träff för landstingsbedriven verksamhet och det är
sorgbehandlingsgruppen i Örebro (http://www.orebroll.se/psykhab/page____26600.aspx).
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Verksamheten har funnits i Örebro läns landsting i 10 år, först som ett projekt vid Medicinkliniken på Universitetssjukhuset och finansierat av Cancerfonden. Sedan 2008 ingår verksamheten som en del i Psykoterapigruppen inom Psykiatrin. Metoden är ursprungligen
hämtad från Danmark där den utvecklats av Davidsen-Nielsen och Leick (2001). Gruppen
består av åtta deltagare och två behandlare och är halvöppen, d.v.s. då en deltagare slutar
kommer en ny in. Sedan starten har ca 60 personer genomgått behandlingen och endast tre
personer har avbrutit i förtid. Den genomsnittliga behandlingstiden är två år. Gruppen träffas en eftermiddag i veckan i tre timmar, den sista halvtimmen består av en gemensam fikastund och är, enligt metoden, lika viktig som den egentliga behandlingssessionen. Under
sommaren görs ett åtta veckors uppehåll och under jul- och nyårshelgerna ca tre veckors
uppehåll. Inför behandlingen skrivs ett kontrakt där deltagaren bl.a. åtar sig att fullfölja behandlingen utan avbrott.
Målgruppen utgörs av personer med komplicerad sorg. Som hjälp vid bedömningen används frågeformuläret Inventory of Complicated Grief (ICG-95) (Prigerson et al., 1995). Formuläret innehåller 19 items och syftar till att påvisa komplicerad sorg. De personer som är
aktuella får genomgå ett ca två timmars bedömningssamtal som innefattar noggrann anamnes med särskilt fokus på den aktuella förlusten. Inklusionskriterier är förlust genom dödsfall, att dödsfallet inträffat minst ett år innan bedömningssamtalet och ICG-95 > 25. Behandlingen fokuserar fyra områden som deltagaren ska arbeta med: 1) Att inse att den döda är
död. 2) Att arbeta sig igenom sorgens smärta och alla känslor. 3) Att anpassa sig till den nya
livssituationen. Dessa tre uppgifter är nödvändiga att först bearbeta för att så småningom
göra det möjligt att ta itu med den fjärde och sista uppgiften: 4) Att leva vidare helt och fullt,
här och nu, med bibehållna minnen av den döda. Metoden är strukturerad och omfattar ett
antal fasta ritualer. Som exempel kan nämnas hemuppgifter efter varje tillfälle och att notera
dessa i en särskild dagbok, att ta med ett eller flera fotografier av den döda som visas upp för
övriga gruppdeltagare, att skriva brev till den döda som också läses upp i gruppen och som
beskriver upplevelsen av diagnosbesked, dödsögonblicket, begravningen, goda och eller
konfliktfyllda minnen av den döda, oavslutade situationer etc. Det som sedan fokuseras är
det som händer känslomässigt med deltagaren under redovisningen. Gruppledarna uppmärksammar känslouttryck som ilska, sorg, glädje, förvirring etc. hos deltagaren som uppmanas att stanna upp och vara kvar i känslan.
I syfte att utforska dessa sorgens känslor används tekniker huvudsakligen hämtade från gestaltpsykoterapi (Perls, 1972; Hostrup, 2002) och psykodrama (Blatner, 1984; Berglind, 1998;
Baim, Burmeister & Maciel, 2007). I dessa ursprungliga psykoterapeutiska teorier och metoder återfinns både kognitiva (ex. reflektion över alternativa strategier) och beteendeinriktade
(ex. exponering) inslag.
De avslutande ritualerna omfattar dels ett avskedsbrev till den döda där deltagaren formulerar ett farväl till de delar av sorgen som utgjort hinder att gå vidare i livet, dels ett avskedsbrev till sorggruppen som helhet och dessutom till ledare och deltagare i tur och ordning.
Behandlingen är huvudsakligen individuell men sker i grupp. Efter sex månader sker uppföljning i form av ett omfattande frågeformulär. Avskedsbrev och uppföljningsformulär arkiveras för framtida forskning.
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Problemformulering
Sorgbehandlingsgruppen utgör en del av psykiatrins verksamhet och som sådan är det viktigt att dess metoder och inriktning vilar på en acceptabel vetenskaplig grund. Utifrån detta
framträder flera frågeställningar:
Finns evidens för fenomenet komplicerad sorg till skillnad från vad som kan betraktas vara
normala sorgreaktioner? Vilken typ av terapi kan bedömas vara verksam? Utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom (Socialstyrelsen,
2009) angående kognitiv beteendeterapi (KBT) som förstahandsval vid näraliggande diagnosgrupper som lättare depressioner och ångesttillstånd: vad kan hittas i litteraturen om
KBT vid komplicerad sorg?

Syfte
- att med hjälp av aktuell forskning beskriva fenomenet komplicerad sorg och
- att undersöka förekomst och resultat av KBT-behandling vid diagnosen komplicerad sorg.

Metod
Urval
Undersökningen baseras på en litteratursökning med hjälp av databaserna Medline, Cinahl
och PsychINFO. Huvudsökord har varit ”Cognitive, or and Behavioral, Therapy (CBT)” som
kombinerats med ”Complicated grief”, ”Bereavement” och ”Chronic Sorrow”. Sökningen
har avgränsats till att omfatta januari 2000 t.o.m. november 2008 samt endast svenska, danska, norska, tyska och engelskspråkiga artiklar. Böcker, avhandlingar och recensioner har
exkluderats. Efter en kombination av sökresultaten i de tre databaserna och exkludering av
dubbletter återstår 32 artiklar (se bilaga 1). Redovisningen avgränsas till att omfatta artiklar
som generellt behandlar komplicerad sorg hos vuxna samt teoretiska artiklar som har sin
utgångspunkt i diagnostisering av komplicerad sorg. Efter denna sista sortering återstår åtta
artiklar (se bilaga 2).
Ett problem i urvals- och bedömningsprocessen är att det engelska begreppet CBT (Cognitive Behavioural Therapy) i internationell litteratur är ett paraply-begrepp för minst tio olika
skolor och att de olika skolorna poängterar olika orsaksfaktorer i relation till psykiska störningar (Farmer & Chapman, 2008). I Sverige har man tidigare skilt mellan KBT (kognitiv
beteendeterapi) och KPT (kognitiv psykoterapi). Båda dessa inriktningar återfinns internationellt inom ramen för CBT. Genom att organisera de olika kognitiva och beteendeinriktade
psykoterapeutiska skolorna i en gemensam intresseförening, Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT), sker numer en successiv anpassning till internationella förhållanden. Fortsättningsvis jämställs KBT och KPT med CBT.
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Klassificering och värdering
Artiklarna har indelats och bedömts enligt en modell hämtad från SBU (Statens beredning
för medicinsk utvärdering) beskriven av Hellzén, Johansson och Pejlert (1999) samt av Forsberg och Wengström (2008). Studierna har indelats i följande grupper (Hellzén et al., 1999):
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), d.v.s. en prospektiv studie där man gjort ett slumpmässigt urval av personer till en eller flera experimentgrupper och en kontrollgrupp, Hellzén
et al. (1999) benämner dessa (C).
Prospektiv studie (P), d.v.s. en jämförelse mellan experimentgrupper och kontrollgrupp men
utan randomisering.
Litteraturöversikt eller Review (L), d.v.s. en systematisk litteraturgranskning och analys.
Därutöver tillkommer gruppen Teoretiska studier (T) d.v.s. artiklar som bygger på teoretiskt
material utan egna empiriska data.
Kontrollerade randomiserade studier anses ha högre bevisvärde (evidens) än ickerandomiserade och prospektiva studier ger bättre evidens än retrospektiva studier (Forsberg
& Wengström, 2008). I föreliggande arbete har C-, P- och L-studier kvalitetsbedömts enligt
en tregradig skala, 1=hög, 2=medel och 3=låg. Hög kvalitet definieras som väl planerade och
genomförda studier med adekvat beskrivning av protokoll, material och metod samt med
tillräckligt stort antal patienter. Frågeställningen ska vara väldefinierad och de statistiska
metoder som använts ska vara adekvata. Retrospektiva studier ska omfatta tillräckligt lång
uppföljningstid. I rewiew-artiklar ska patientmaterialet vara tydligt redovisat helst i tabellform. Låg kvalitet defineras som studier med för få patienter, för många delstudier vilket
bedöms ge otillräcklig statistisk styrka, stora bortfall och bristande bortfallsanalys samt tveksamma statistiska metoder. Rewiew-artiklar utan källhänvisningar och med ofullständigt
underbyggda slutsatser bedöms vara av låg kvalitet (Hellzén et al., 1999, sid 48). Rena teorioch fallstudier har inte kvalitetsbedömts.

Resultat
De åtta granskade artiklarna (se bilaga 2) fördelar sig geografiskt enligt följande: tre från Nederländerna, tre från USA, vardera en från Israel och Schweiz. Två artiklar är teoristudier, tre
är prospektiva randomiserade kontrollerade studier, två är review-artiklar samt en är av
typen prospektiv jämförande interventionsstudie.
En viktig princip i bedömningen av artiklarnas kvalitet har varit huruvida särskilda screeningsinstrument för komplicerad sorg använts i de empiriska undersökningarna. De instrument som förekommer i den undersökta litteraturen är Inventory of Complicated Grief – 95
(ICG-95) samt Impact of Event Scale (IES). Det förstnämnda återfinns i tre av artiklarna samt
den sistnämnda i en. ICG-95 är utvecklad av Prigerson et al. (1995), och IES av Horowitz,
Wilner och Alvarez (1979). Instrumenten fångar upp den komplicerade sorgens kännetecken
enligt de nedan beskrivna förslagen till kriterier i DSM-V. Dessutom använder Boelen et al.
(2007) i en studie även ett instrument som fångar upp tecken på okomplicerad sorg, Texas
Revised Inventory of Grief, TRIG (Faschingbauer, Zisook & DeVaul, 1987). I resultatredovisningen förekommer enstaka referenser till artiklar som inte tagits med i bilaga 2 men som
befunnits vara av värde för att kunna belysa något av den pågående kontroversen inom
forskningsfältet.
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Komplicerad sorg – en ny diagnos i DSM-V?
En vanlig indelning av den komplicerade sorgens kännetecken är kroniska, fördröjda eller undvikande, överdrivna och maskerade sorgereaktioner (Davidsen-Nielsen & Leick, 2001; Worden,
2006). Dessa anses vara allt för oprecisa och behöver operationaliseras ytterligare för att
kunna skilja ut komplicerad sorg från andra tillstånd med liknande eller överlappande
symptomatologi. Ännu saknas möjligheten att ställa diagnosen komplicerad sorg i de två
klassifikationssystemen ICD-10 och DSM-IV, i stället används diagnoserna egentlig depression, PTSD eller anpassningsstörningar (Horowitz et al., 1997; Lichtenthal, Cruess & Origerson, 2004; Boelen, 2006).
Det pågår ett målmedvetet arbete i syfte att identifiera tillräckligt validerade diagnoskriterier
för komplicerad sorg. Ambitionen är att kunna publicera dessa i kommande DSM-V (Horowitz et al., 1997; Neimeyer 2006; Prigerson & Maciejewski, 2006). De olika forskargrupperna
har ännu inte uppnått full konsensus kring hur kriterierna ska utformas. Prigerson och Maciejewski (2006) som länge legat långt framme i arbetet med diagnoskriterier och diagnostiska skattningsinstrument föreslår följande indelning:
A. Kronisk och oavbruten smärtsam längtan efter den döda.
B. Minst fyra av följande åtta symtom måste föreligga flera gånger dagligen, och av en sådan intensitet att de upplevs som mycket störande:
1. Svårigheter att acceptera dödsfallet
2. Bristande tillit till andra
3. Överdriven, omåttlig bitterhet över dödsfallet
4. Svårigheter att se framåt och skapa en ny tillvaro i den förändrade livssituationen
5. Upplever en brist på sammanhang (i förhållande till andra)
6. Livet känns tomt och meningslöst utan den döda
7. Upplever framtiden som hotfull
8. Ångestfylld oro och irritation
C. Ovanstående symptom förorsakar tydliga och ihållande störningar socialt, i yrkeslivet eller andra
viktiga livsområden.
D. Ovanstående symptom och störningar måste äga en varaktighet i minst sex månader.
(Författarens översättning)
Redan tio år tidigare publicerades ett annat förslag till indelning (Horowitz et al., 1997):
A. Händelsekriterium: förlängd sorgereaktion efter förlust av make/maka, sambo eller annan närstående av minst 14 månaders varaktighet (12-månadersgränsen undviks p.g.a. vanligen förekommande
intensifierade känsloreaktioner i samband med årsdagen)
B. Symptomkriterium: inom den senaste månaden förekommer minst tre av följande sju symptom av
sådan allvarlig grad att de innebär hinder i vardagliga aktiviteter
Påträngande symptom:
1. Oönskade minnen eller påträngande fantasier relaterade till förlusten
2. Perioder av smärtsamma känsloupplevelser relaterade till förlusten
3. Starkt påträngande längtan efter den döda
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Undvikande beteenden och anpassningssvårigheter:
4. Stark tomhets- eller ensamhetskänsla
5. Överdrivet undvikande av personer, platser eller aktiviteter som påminner
om den döda
6. Sömnstörningar
7. Påtagligt bristande intresse för arbete och andra aktiviteter som sociala,
vårdande eller rekreerande
(Författarens översättning)
Man kan notera att i Prigerson och Maciejewski´s (2006) förslag saknas kriterier som berör
undvikande beteenden. Enligt Neimeyer (2006) behöver detta inte innebära att undvikande
beteenden är oväsentliga i sammanhanget. Eftersom förekomsten av undvikande beteenden
har högre evidens i samband med PTSD kopplade till traumatiska förluster, men att de inte
är signifikanta tecken på komplicerad sorg, är det mer fruktbart att betrakta dem som tecken
på komorbiditet mellan PTSD och komplicerad sorg. Undvikande beteenden kan finnas hos
vissa men inte alla personer med komplicerad sorg. En annan skillnad är tidsaspekten.

En modell för kognitiv konceptualisering av komplicerad sorg
Jordan och Neimeyer (2003), som tidigare kritiserat den traditionella sorgbehandlingen har i
en litteraturreview visat på att psykoterapeutiska interventioner har effekt vid diagnosticerad komplicerad sorg medan ingen signifikant effekt kan påvisas vid sorg i allmänhet. En
slutsats av detta blir att det är viktigt att finslipa de diagnostiska verktygen för att identifiera
vad som är komplicerad sorg (Currier, Neimeyer & Berman, 2008). Ett steg i denna riktning
är studier publicerade av den holländska sorgforskaren Boelen (Boelen, 2006; Boelen, van
den Hout & van den Bout, 2006; Boelen, de Keijser, van den Hout & van den Bout, 2007; Boelen, 2008). I en teoretisk studie presenteras en modell för kognitiv konceptualisering av komplicerad sorg (Boelen et al., 2006):
Bakgrundsvariabler

”Kärnprocessen”

Individuella
sårbarhetsfaktorer
(t.ex. förförståelse,
intellektuell förmåga)

Bristfällig
integration av
förlusten i den egna
självbiografin

Förlustens särskilda
kännetecken
(t.ex. relationens
egenskaper, hur
dödsfallet inträffade)

Förlustens
konsekvenser
(t.ex. omgivningens
reaktioner, sekundära
förluster)

Negativa
grundantaganden
och felaktiga
tolkningar av
känslomässiga
reaktioner på
sorgen

Undvikande strategier
inför situationer som
upplevs som
ångestskapande eller
går in i ett mönster av
passivitet
(depressivitet) inför
omvärlden och som
förhindrar en
anpassning till den
nya livssituationen

Kliniska resultat

Ihållande
komplicerad sorg
Separationstörning
(saknad, sökande efter,
ständigt uppehållande
i ensamhetskänsla)
Traumatisk reaktion
(t.ex. bristande tillit,
känsla av att livet
blivit meningslöst,
känsla av förlamning
eller chock)

Figur 1. En modell för kognitiv konceptualisering av komplicerad sorg (Boelen et al., 2006).
(Författarens översättning)
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I den här modellen, menar Neimeyer (2006), har man lyckats integrera de två olika ståndpunkterna med hjälp av ”kärn-processens” beståndsdelar. Han argumenterar vidare för att
en fortsatt konstruktivistisk forskning kan ge viktiga bidrag till stöd för Boelens modell. Den
konstruktivistiska forskningen syftar till att belysa vikten av att restaurera känslan av mening och sammanhang i livet hos personer med komplicerad sorg, något som de förlorat i
samband med förlusten.
Enligt Boelen et al. (2006) och Shear, Frank, Houck och Reynolds (2005) är det klarlagt att
komplicerad sorg är skilt från egentlig depression och PTSD, men där finns också likheter.
Som exempel på sådana likheter kan nämnas att nedstämdhet, förlust av självkänsla och
upplevelser av skuld förekommer både vid egentlig depression och komplicerad sorg. Både
PTSD och komplicerad sorg kan utlösas av traumatiska händelser. Patienter från båda kategorierna kan uppleva känsla av chock, hjälplöshet och påträngande minnesbilder. Ytterligare
ett karakteristiskt tecken är förekomsten av undvikande-beteenden.
I tabell 1 redovisas några exempel på vad som urskiljer komplicerad sorg från egentlig depression och PTSD.
Tabell 1. Skillnad mellan egentlig depression, PTSD och komplicerad sorg
Egentlig depression
Komplicerad sorg
Påträngande generell nedstämdhet
Nedstämdhet relaterad till saknaden
efter den döda
Förlust av engagemang och glädje
Engagerad i minnen av den döda
Längtan efter den döda
Önskedrömmar
Påträngande känslor av generell skuld
Skuldkänslor kopplade till relationen
med den döda
Ältande av tidigare misslyckanden
Upptagen av positiva tankar om den
döda
Påträngande minnesbilder av den döda
Undvikande av situationer och personer
som påminner om den döda
PTSD
Utlöst av fysiska hot
Utlöst av förlust
Primär känsla är rädsla
Primär känsla är sorg
Ofta mardrömmar
Sällan mardrömmar
Smärtsamma påminnelser kopplade till
Smärtsamma påminnelser mer
traumat, ofta specifika för den traumatiska
påträngande och oväntade
händelsen
Smärtsam längtan efter den döda

(Shear et al., 2005; Boelen et al., 2006)

CBT vid komplicerad sorg
En systematisk sammanställning av resultatet redovisas i bilaga 1. Samtliga undersökta artiklar av C och P-design (se sid. 8) framhåller positiva behandlingsresultat föregivet att undersökningsgrupperna är noggrant diagnostiserade för komplicerad sorg. Shear et al. (2005) är
de enda som beskriver en specifik metod för behandling av komplicerad sorg. Metoden inbegriper flera CBT-liknande deltekniker som imaginär exponering, exponering in vivo, psyko-edukativa inslag, beteendeaktivering och hemuppgifter. I metoden ingår också inslag
som kan härledas till psykodrama och gestaltpsykoterapi som exempelvis samtal med den
döda, rollbyten samt ”story-telling” där behandlaren särskilt uppmärksammar då patienten
närmar sig områden som väcker starka känslor. Metoden jämförs med en mer traditionellt
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genomförd interpersonell psykoterapi (IPT). Resultatet påvisade en bättre effekt för komplicerad sorgterapi än för IPT. Shear har sökt efter presumtiva deltagare via kontakter med behandlare, annonsering i media, och genom att personer själva sökt sig till forskningsledarna.
Därefter har man via intervjuer och screeningsinstrument bedömt vilka som faller inom inklusionsområdet. Författarna redovisar bortfallen i flödesscheman med förtydligande i texten. Man diskuterar också studiens begränsningar utifrån bortfallen i de båda undersökningsgrupperna vilket bl.a. gör att tolkningarna av resultaten bör vara försiktiga.
I en annan studie av samma forskargrupp (Germain et al., 2006) undersöks effekterna av
komplicerad sorgterapi jämfört med IPT på sömnstörningar. Inga säkerställda effekter kunde
påvisas. Samtidigt argumenterar man för att sömn är en viktig indikator vid komplicerad
sorg och att befintliga screeningsinstrument saknar items som mäter detta.
I en tredje studie används en kombination av kognitiv rekonstruering enligt Aron Beck samt
imaginär och in vivo-exponering (Boelen et al., 2007). Resultatet påvisar bäst effekt av en
terapi som inleds med kognitiv rekonstruering följt av exponeringssessioner.
I en fjärde studie undersöks effekten av CBT-behandling via e-post (Wagner, Knaevelsrud &
Maercker, 2006). Experimentgruppen erhöll behandling enligt tre faser: 1. Exponering för sorgens känslor. 2. Kognitiv rekonstruering och 3. Integrering och återställande. Interventionen sker
via terapeutens instruktionsmejl till patienten. I den första fasen får patienten i uppgift att
skriva två essäer så innehållsrikt som möjligt och omständigheterna runt dödsfallet, i första
person nutid. Därefter ska patienten fokusera på det påträngande minne som är mest smärtsamt och påträngande och som han eller hon inte vill vara i närheten av – och skriva ner detta. Fas 2 innebär en kognitiv rekonstruering av negativa tankar genom att skriva ett uppmuntrande och positivt brev till en vän som antas vara i samma situation. I samma fas ingår
att påbörja ett sökande efter nyorientering med hänsyn till den förändrade livssituationen.
Avslutningsfasen innebär ett sammanfattande och avslutande brev till en viktig person i deras liv, en vän, anhörig eller till den döda. Bortfallen redovisas i flödesscheman med förtydligande i texten. Deltagarna har rekryterats från websidor med anknytning till sorg och sörjande samt psykologi, i diskussionen saknas bortfallsanalys – vilket får anses reducera studiens kvalitet.
Två av det studerade artiklarna är av rewiev-karaktär. Matthews och Marwitt (2004) anger
som syfte för sin studie att ge en översikt av kunskapsläget kring teori, interventionsmekanismer samt användningen av CBT vid sorg i allmänhet, och komplicerad sorg i synnerhet. I
teoriavsnittet redovisas de två huvudlinjerna kring vilka kriterier som ska gälla för komplicerad sorg som en specifik diagnos (se sid. 9). I den andra delen presenteras en specifik modell av coping-strategier för sörjande, The Dual Process Model (DPM) (Stroebe & Shut, 1999).
Modellen är dialektisk på så sätt att den sörjande förutsätts ha nytta av att både konfrontera
och undvika kognitiva och känslomässigaprocesser kopplade till sorgen. Den sista delen
fokuserar på teoretiska och empiriska data kring CBT vid komplicerad sorg och mot bakgrund av DPM. Återigen noteras att det saknas empiriska studier kring specifikt konstruerade och definierade CBT-manualer vid behandling av komplicerad sorg. Däremot finns rikligt
med studier där enskilda kognitiva och beteendeinriktade tekniker används som interventioner. Bland flera exempel på dylika som redovisas i artikeln kan särskilt nämnas ”Guided
Mourning” en behandlingsmodell som introducerades av Mawson, Marks, Ramm och Stern
(1981) och som också redovisats i två RCT-studier. Viktiga tekniker i modellen är exponering
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av smärtsamma minnen, upprepade beskrivningar av svåra situationer förknippade med
sorgen, besöka platser som man tidigare undvikit, skriva om den döda samt säga farväl till
den döda. Tekniken att ”skriva om eller att berätta om” knyter an till Neimeyer´s konstruktivistiska teorier om vikten av att den sörjande lyckas återerövra en känsla av mening i sin
förändrade livssituation. Detta i sin tur kan, enligt artikelförfattarna, kopplas till CBT enligt
Beck, till anknytningsteori (Bowlby) och till begreppen assimilation/ackommodation (Piaget). Avslutningsvis poängterar man att CBT uteslutande bör reserveras för personer med
komplicerad sorg. Man stöder sig här på att all känd forskning (d.v.s. fram till 2004) visat att
behandling med kognitiva- och beteendeinriktade metoder varit effektiv endast i sådana fall
och inte vid sörjande i allmänhet.
Artikeln är resonerande, knappast granskande. Den refererade litteraturen är inte kvalitetsgranskad på ett systematisk sätt då granskningsprotokoll saknas, likaså saknas redovisning
av sökning och urval.
Malkinson (2001) inleder sin artikel med en mer systematiserad genomgång av behandlingsforskning särskilt fokuserad på CBT. Författaren behandlar både RCT-studier och reviewer.
Förhållningssättet är kritiskt och tar upp brister och förtjänster vad gäller metod och design i
de artiklar som refereras till. Bristerna handlar bl.a. om oklara beskrivningar av vilka behandlingsmetoder som använts, avsaknad av kontrollgrupper, avsaknad av specifika mätoch skattningsinstrument för komplicerad sorg, stora bortfall i urvalet etc.
I sitt resultat drar Malkinson (2001) slutsatsen att det i första hand är komplicerade sorgtillstånd som ska erhålla särskild terapi och då företrädelsevis CBT. Hennes grundantagande är
att komplicerad sorg kännetecknas av förvrängt tänkande där överdrivna känslomässiga
reaktioner är kopplade till negativa automatiska tankar om självet, världen och framtiden.
Resonemanget kring den komplicerade sorgens ursprung och beskaffenhet stöds huvudsakligen av referenser till Beck och Ellis. En annan slutsats av den tidigare sorgforskningen är att
empati och allmänt kärleksfullt omhändertagande samt tillgänglighet och närvaro i kontakten med den sörjande är överordnad vilken specifik behandlingsstrategi som används.
I den avslutande delen redovisar Malkinson (2001) ett förslag till behandlingsstrategi vid
akuta sorgereaktioner (något motsägelsefullt kan tyckas…) samt vid komplicerad sorg. Behandlingen består av två delar dels ABC-modellen dels REBT-modellen båda utvecklade av
Ellis (1991). ABC-modellen innebär i korthet en noggrann utforskning av den utlösande händelsen där patienten får i detalj berätta om dödsfallet (A), att behandlaren genom detta kan
identifiera patientens förvrängda tankar (B) vilka kan ligga till grund för patientens dysfunktionella känslomässiga reaktioner (C).
Rational Emotive Behavior Therapy (REBT) använder flera välkända CBT-interventioner
som kognitiv rekonstruering, exponeringar imaginära och in vivo samt hemuppgifter. Vid
komplicerad sorg poängteras särskilt en teknik där den dysfunktionellt sörjande uppmanas
att externalisera och verbalisera sin inre dialog med den döda ”som om” denne levde. Detta
kan ske genom att patienten får tala direkt till den döda eller skriva brev som sen läses upp
som om den döda fanns i rummet. Malkinson (2001) ger ett exempel från sin egen praktik
där en sörjande syster skriver ett brev till sin bror som suiciderat, och som hon får som hemuppgift att läsa upp högt vid hans grav. På detta sätt hjälps patienten att kunna skilja ut rationella och irrationella tankar och tolkningar kring sig själv, den döda, omvärlden och fram-
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tiden. Hon ges också möjlighet att känslomässigt uppleva skillnaden mellan depression och
sorg.

Diskussion
Inför det här arbetet gjordes en snabbinventering i kurslitteraturen efter begreppet komplicerad sorg. Resultatet var nedslående. Malmquist (2006) nämner patologisk sorg under rubriken borderline personlighetsstörning och Borell och Stenmark (2006) tar upp exponering i
samband med sorgbearbetning vid PTSD hos patienter med schizofreni. Kåver (2006) ger
elva sidhänvisningar till sorg och två till sorgearbete. I inget fall behandlas sorg som särskilt
fenomen utan nämns endast i förbifarten i olika sammanhang. Dyregrov (2008) (dock ej kurslitteratur), en av pionjärerna i Norden då det gäller forskning kring psykologiska processer
vid katastrofer, har ett avsnitt i en av sina senaste böcker om det pågående arbetet med att få
in diagnosen komplicerad sorg i kommande DSM-V. Även om den här lilla innehållsförteckningssurveyen inte kan sägas vara en undersökning av hög vetenskaplig kvalitet, så visar
den ändå samma tendens som i ovanstående litteraturgenomgång. Komplicerad sorg kopplas huvudsakligen samman med andra diagnosgrupper som depression och PTSD.
Vid en jämförelse av de CBT-tekniker som beskrivits i litteraturen så överensstämmer den
mycket väl med de som används i sorgbehandlingsgruppen i Örebro (se sid. 5). I Örebrogruppen tillkommer rena psykodrama- och gestaltpsykoterapeutiska inslag som i scensättning, rollbyte, spegling, sociala atomer (familjeskulpturer), tomma stolen, beröring, gemensamma reflektioner etc. Samtliga dessa tekniker kan kopplas till begreppen exponering och
kognitiv omstrukturering då de syftar till att på olika sätt göra det möjligt för deltagaren att
kunna både berätta och visa sin historia och sitt sammanhang så som det upplevs vara nu,
och dessutom hur det skulle kunna upplevas och vara på ett idealt sätt. Exponering såtillvida att man ges möjlighet att gå in i situationer och tidigare händelser som man har undvikit
och inte vågat utforska. En viktig skillnad jämfört med traditionell CBT är att det inte finns
ett fastställt antal behandlingstillfällen utan att deltagaren får vara kvar i gruppen till dess
det känns ”färdigt”. Ingen av de genomgångna artiklarna studerar behandling i grupp så
någon slutsats om för- och nackdelar med en sådan behandlingsform kan inte dras. Vår kliniskt beprövade erfarenhet säger oss dock att gruppen bildar en stödjande och på sikt läkande struktur för den enskilda deltagaren.

Slutsatser
Syftet med uppsatsen har varit att utifrån litteraturen beskriva fenomenet komplicerad sorg
och att undersöka huruvida CBT uppvisar effekt vid behandling av komplicerad sorg. Med
reservation för litteraturens begränsade omfattning kan följande linjer skönjas:
1. Komplicerad sorg är ett tillstånd skilt från depression, PTSD och andra ångestsyndrom.
2. Det saknas evidens för att CBT är effektivt vid normalt sörjande.
3. Aktuell forskning uppvisar lovande resultat av CBT vid komplicerad sorg.
4. För att säkerställa evidensen för effektiv CBT vid komplicerad sorg krävs ytterligare
forskning med väldesignade RCT-studier och med mätinstrument och skattningsskalor särskilt utvecklade för komplicerad sorg.
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Bilaga 1. Litteratursökningsschema
1.
Database: Ovid MEDLINE(R) <1996 to November Week 3 2008>
Search Strategy: Avgränsning: År 2000 – november vecka 3 2008
-------------------------------------------------------------------------------1 exp bereavement/ (4112)
2 Cognitive Therapy/ (7358)
3 1 and 2 (32)
4 limit 3 to (danish or english or german or norwegian or swedish) (32)
5 from 4 keep 1-32 (32)
2.
Database: CINAHL - Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature
<1982 to November Week 3 2008>
Search Strategy: Search for: limit 3 to yr="2000 - 2008"
-------------------------------------------------------------------------------1 bereavement/ or grief/ or chronic sorrow/ (5365)
2 Cognitive Therapy/ (3864)
3 1 and 2 (37)
4 limit 3 to yr="2000 - 2008" (32)
5 from 4 keep 1-32 (32)
3.
Database: PsycINFO <1806 to November Week 4 2008>
Search Strategy: Search for: limit 5 to all journals
-------------------------------------------------------------------------------1 grief/ or bereavement/ (8130)
2 cognitive behavior therapy/ or cognitive therapy/ (14401)
3 1 and 2 (74)
4 limit 3 to yr="2000 - 2009" (51)
5 limit 4 to (danish or english or german or norwegian or swedish) (49)
6 limit 5 to all journals (32)
7 5 not 6 (17)
8 from 6 keep 1-32 (32)
4.
Database: Ovid MEDLINE(R), PsycINFO, CINAHL
Search Strategy:
-------------------------------------------------------------------------------1 "CBT *complicated grief".mp. [mp=ti, ot, ab, nm, hw, tc, id, it] (0)
2 (CBT and complicated grief).mp. [mp=ti, ot, ab, nm, hw, tc, id, it] (2)
3 from 2 keep 1-2 (2)
4 find similar to Treatment of Complicated Grief: Integrating Cognitive-Behavioral Methods with
Other Treatment Approaches. (340)
5 from 4 keep 1-4 (4)
6 remove duplicates from 4 (259)
7 from 6 keep 1-10 (10)
8 from 6 keep 1-10 (10)
9 from 6 keep 11-20 (10)
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Population

Boelen et al.
2007,
Holland (3)

n=54(39) därav
n=23(16)(CR+ET)
n=20(16)(ET+CR)
n=11(7)(SC)

P, minimization, jämförande
interventionsstudie,
MANOVA, ANOVA,
ANCOVA, Chi2-test.

Resultat

Kvalitet

Modell för kognitivbeteende konceptualisering av komplicerad sorg
(KS)

ICG-95, TRIG, SCL-90,
semistrukturerad intakeintervju

T
Förkortningar
CR=Cognitive Restructuring
ET=Exposure Therapy
SC=Supportive Counseling

Mementum

Instrument

T

Boelen 2008,
Holland (2)

20

Design

Förkortningar
ICG-95= Inventory of
Complicated Grief
TRIG=Texas Revised
Inventory of Grief
SCL-90=Symptom
Checklist

Båda CBT-grupperna
(ET, CR) visade bättre
resultat än i stödgruppen
(SC), ”ren” exponering
(ET) effektivare än ”ren”
kognitiv omstrukturering
(CR), 6CR samt 6ET mer
effektivt än 6ET och
6CR.
Modell för CBTbehandling

Välgjord
design, stort
bortfall med
litet urval.
Medel (2)

Bilaga 2.
Översikt av kvalitetsgranskade artiklar över KBT-behandling vid komplicerad sorg

Mementum 20

Författare, år,
land (artikelnr)
Boelen et al.
2006,
Holland (1)

Författare, år,
land (artikelnr)
Germain et al.
2006,
USA (15)

Population

Design

Instrument

Resultat

Kvalitet

n=95 bortfall=28
n=67 därav
n=33 CGT
n=34 IPT

RCT, kontrollerad randomiserad
studie, oberoende t-test, ANOVA, Chi2-test,

PSQI=Pittsburg
Sleep Quality Index,
CGI-scale=Clinical
Global Improvement
Scale,
ICG-95

Malkinson 2001,
Israel (17)

80 referenser anges.

L, uppgifter om litteratursöknings- och gransknings design
saknas. Fyra review-artiklar
anges och fem behandlingsstudier har protokollförts.

Information togs från
data som insamlats
till en annan frågeställning.
I ö noggrann design,
RCT, ordinärt urvalsantal, ca 30% bortfall.
Hög (1)
Låg (3)

Matthews och
Marwit 2004,
USA (18)

64 referenser anges.

L. icke-systematisk litteraturstudie, uppgifter om litteratursöknings- och granskningsdesign
saknas.

Undersöker om Complicated Grief Therapy (CGT) (enl Shear) och Interpersonal Psychotherapy (IPT) förbättrar
sömnen hos pat med komplicerad sorg.
Inga signifikanta effekter kunde uppmätas. I ingen av de studerade kriterierna
för CG kunde item för sömnstörning
återfinnas. CGT ger signifikant bättre
resultat än IPT vid CG.
Författaren drar tre slutsatser: 1. Utvecklandet av terapeutiska interventioner har varit starkt knutna till teoribildningen kring vad som är normal eller
komplicerad sorg. 2. De undersökta
studierna visar positiva effekter av beteende- och kognitivabeteendeinterventioner vid komplicerad
sorg. 3. De flesta studier saknar specifika mätinstrument för komplicerad sorg.
Författarna finner stöd för att KBT i
modifierad form är effektiv vid komplicerad sorg.

Protokoll saknas

Låg (3)
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Författare, år,
land (artikelnr)
Shear et al. 2005,
USA (22)

Population

Design

Instrument

Resultat

Kvalitet

n=218 bortfall=116
n=102 därav
n=51(49) CGT
n=51 (46) IPT

RCT, jämförande studie, frågeställning huruvida CGT är effektivare än
IPT vid komplicerad sorg. CMH-test,
2-tailed t-test, Wilcoxon x2-test, bortfallsanalys genomförd

ICG-95, CGI-scale,
BDI=Beck´s Depression Inventory,
BAI=Beck´s Anxiety
Inventory, WSA=Work
and Social AdjustmentScale

Hög (1)

Wagner et al.
2005 Schweiz
(28)

n=143 bortfall=88
n=55 därav
n=29 behgrp
n=26 kontrollgrp

RCT, MANOVA, ANOVA,
Cohens-d, Chi2-test, bortfallsanalys
saknas

IES=Impact of Event
Scale, BSI=Brief
Symptom Inventory,
SF-12=Short Form of
SCL-90,
BIQ=Biographical Information Questionnaire

Signifikant bättre effekt för
komplicerad sorgterapi
(CGT) med KBT-inslag än
för interpersonell terapi
(IPT). Ngt bättre effekt för
pat som samtidigt behandlas
med antidepressiva. Då
gruppsammansättningen var
mkt heterogen krävs ytterligare forskning för att nå
evidens för diagnosen komplicerad sorg oberoende av
bakgrundsfaktorer och typ
av förlust.
Gruppen som erhöll internetbaserad KBT-behandling,
via e-post,
uppvisade signifikant förbättring jämfört med kontrollgruppen. 85% var positiva till internetbehandling i
stället för face to face.

Design
RCT=Prospektiv, randomiserad kontrollerad studie
P=Prospektiv studie
L=Litteraturreview
T=Teoriartikel
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Mementum

Kvalitetsnivåer
1=Hög
2=Medel
3=Låg

Medel (2)

Mementum är psykiatrins rapportserie sedan 1994. Under åren 1999 och 2000
var Mementum gemensam för FoU-verksamheten inom Psykiatri och habilitering, Örebro läns landsting. Från och med 2001 är Mementum åter endast en
psykiatrisk rapportserie och utges av Psykiatriskt forskningscentrum.
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