
Høytiden er her!
Et lite webinar om

Sorg og savn

midt oppi

Julegleden
Webinar 07.12.22

Roar Dons

StiftelsenLillebrors Minne og Senter For Livsglede AS



Kunne vi ikke bare avlyse jula!

•Mange gruer seg

•Det såre blir sårere

•Smerten blir sterkere

•Ensomhet blir mer påtrengende

Jul er det samme som familielykke, hygge, glede.

Alt legges opp til denne kollektive glede

Dette vekker sorgen knyttet til den som nå mangler

Kontrasten blir stor



Roar Dons

• Embetseksamen psykologi UIB 1994

• Styrkebaserte tilnærminger til endring

• Positiv psykologi, funksjonell medisin

• Arbeids psykologisk testerfaring fra 2008

• Psykologfaglig rådgiver AFEM Senteret

• Etablerte Senter For Livsglede 2020



Roar Dons, arbeidsområder

• Arbeidsrettet rehabilitering - karriereveiledning

• Bruk av arbeidspsykologiske testverktøy – predikere 
konsekvenser av rekrutteringer med tanke på 
jobbengasjement, motivasjon, stress, sykelighet og 
utbrenthet. 

• Markman og Dons – inspirere etterlatte etter selvmord, brå 
død  å ta tilbake sine liv

• Fjelltun og Dons - Formidle kunnskap om traumer-
konsekvenser og heling

• Utviklet et gruppebasert program for utvikling av 
motivasjon, resiliens og livsglede. «Jeg Velger Gleden»



Oppdagelser og innsikter

• Vi er i høy grad styrt av biologiske prosesser som har til 
hensikt å holde oss i live

• Våre trekk, tendenser, verdisystem og personlighet 
representerer en vellykket tilpasning til det miljøet vi 
vokste opp i – dette vil styre oss på godt og ondt

• Svært mange mennesker har eksistensielle utfordringer 
på grunn av hendelser tidlig i livet – særlig hendelser 
knyttet til avvisning og krenkelser. 

• Vi er ikke passive objekt som skal motta terapi! Vi er 
aktive subjekt som kan inspireres til å finne nye løsninger 
for vår situasjon 

• Det vi skal bli gode til og mestre - må det trenes på!



Ofte to hovedutfordringer

•1 Påminnelser om tapet

•2 Hensyn til andre som vil ha hygge, krav om 
deltagelse

Konsekvens: 

Smerten blir sterkere samtidig med at den er 
«upassende»



Utenfor – Innenfor kontroll

Utenfor kontroll:

• Det faktum at den umistelige ikke er her

• At det feires jul

• Andre menneskers handlinger og behov

• Været juleaften, osv. osv.

Delvis nnenfor kontroll:

• Egne tanker og beslutninger

• Legge planer for hva jeg vil, ønsker



Satt opp for overlevelse

• Sentralnervesystem, sanseapparat og hormonsystem som 
har til hensikt å sikre overlevelse individuelt, og føre arten 
videre

• Oppdage og håndtere fare 

• Bidra i tilknytning og relasjon

• Drifter som sult, tørst og  
seksuell aktivering



To kognitive system

• System 1

• Hurtig

• Refleksiv

• Hurtig mønster 
gjenkjenning og 
kategorisering

• Grunnleggende 
tenking

• System 2

• Sakte

• Reflektiv

• Abstrakt tenking

• Logisk

• Analyse

• Kompleks tenking



Kamp – flukt: 
Kognitivt system 1 tar over

Frontallappen

Hemmes for å 

sikre instinktiv 

respons

Amygdala

Røykdetektoren 

som

setter i gang det 

autonome 

nervesystemet

Informasjon 

fra 

omgivelsene

Hendelser lagret 

___

___

___

___

Kontinuerlig 

scanning der 

innkommende 

informasjon 

sjekkes mot 

erfaringer

Tilbakemelding i 

form av en 

følelse



https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2014/07/regulering-som-

nokkelbegrep-og-toleransevinduet-som-modell-i-en-ny

Redd - Sint

Nedstemt – Trist -

Innaktiv

Rolig, fredfylt

Tilgang til 

planleggeren



Planlegging – Ta kontroll

• Når vi går inn i situasjoner som vekker følelser 
mister vi lett kontroll – Blir offer

• Når vi har lagt klare planer har vi større mulighet 
for å styre det som skal skje – Blir offensiv

• Når vi planlegger tar vi utgangspunkt i egne behov 
Det vil ofte, i første omgang handle om vår sorg



Tenk instrukser eller prosedyrer

• I mange jobber lages det instrukser og prosedyrer 
som kommer til anvendelse når vi ikke lenger kan 
stole på tenkehjernen vår.

•Det samme kan vi gjøre i forkant av situasjoner vi 
vet blir vanskelige



Kartlegg – skaff oversikt

• Lag oversikt over dagene som kommer

• Hva skal skje når, hvor og med hvem?

• Lag liste over hvilke utfordringer du gruer deg til

• Innenfor – utenfor kontroll?

•Planlegge hvordan du kan møte det som er utenfor 
kontroll

•Planlegge handlinger som er innenfor kontroll – hva 
vil du gjøre, oppleve?



WOOP skjema
•Wish(ønske) Hva ønsker du å oppnå, skape, få til? 

(trenger å få alenetid daglig gjennom høytiden)

?_______________________________________

•Outcome (Oppnåelse) Hva er belønningen? (Jeg får 
hentet mere energi +++)

? _______________________________________

•Obstacles (hindringer) Når en hindring oppstår, hva vil 
du gjøre?

Planer:  Dersom …… skjer  Da vil jeg ….....

Dersom …… skjer  Da vil jeg ….....



Retten til å være meg selv
•Retten til å få egne behov møtt

•Retten til å sørge på min måte

• Jeg må først finne ut hvilke behov jeg har

•Dernest forhandle med mitt sosiale system



Retten til å sørge på min måte
Først finn viktige behov

eksempelvis:
• Jeg har behov for å snakke om mine bekymringer
• Jeg har behov for å være alene
• Jeg har behov for å føle og uttrykke mine følelser
• Jeg trenger å minnes 
• Jeg trenger aksept for å få ha det som jeg har det
• Jeg trenger pauser fra sorgen og oppleve noe godt
• Jeg trenger fri fra å ta valg og beslutninger og planlegge
• Jeg trenger å ha det enkelt
• Osv osv osv



Min måte å sørge på

Mine behov Mine rettigheter Jeg vil

Jeg har behov for å snakke 
om mitt tap

Jeg har rett til å snakke om 
mitt tap uten å bekymre meg 
for at andre blir ubekvem

Jeg vil ta kontakt med 
mennesker som tillater meg 
å snakke åpent om min sorg

Jeg trenger å sørge på min 
unike måte

Jeg har rett til å ikke leve opp 
til andre sine forventninger 
om hvordan jeg skal sørge

Når jeg føler press fra andre 
vil jeg forklare dem at deres 
forslag ikke er nyttige for 
meg

Jeg trenger å ta pause fra 
sorgen for å få mer energi

Jeg har rett til å ha gleder i 
livet mitt

Jeg vil tillate meg selv 
øyeblikk av glede uten å føle 
skyld. Selv om jeg sørger har 
jeg lov til å oppleve glede



Min sorg plan

1 Når jeg er trist, kan jeg gjøre følgende for å få det bedre:

•

•

2 Dette er noen mennesker jeg kan snakke med som får meg til å føle 
bedre

•

•

3 Jeg planlegger å ta vare på meg selv gjennom å:

•

•

4 Noen gode tanker jeg kan tenke som hjelper meg til å føle bedre:

•



Planlegg for emosjonell selvomsorg

• Lær å si «nei»

• Legg inn alenetid i kalender – Date med deg selv

•Tillat følelser å komme uten å vurdere

• Lær noe nytt, hobbyaktiviteter o.l

•Belønn deg selv for å fullføre små oppgaver

•Koble seg fra teknologi (epost, sosiale medier ..)



Planlegg for fysisk selvomsorg

• Gå en tur

•Varmt bad, kaldt bad, dusj

•Gjør noen tøye øvelser

•Badstue

•Drikk mer vann

•Spis noe godt og sunt

•Få tilstrekkelig søvn, hvile

•



Planlegg for sosial selvomsorg

• Unngå mennesker som tapper deg for energi

• Ta kontakt med noen du vet er gode å være med

• Ta initiativ til en viktig samtale

• Oppsøk mennesker som har opplevd det samme 
som du

• Holde kontakt med fjernere forbindelser (skype, 
facetime o.l.)

•



Når vi må forhandle

• Det finnes forskjellige behov – alle har ønsker

• Lett å havne i bebreidelse

•Bebreidelse starter krig!

•Viktig å snakke i første person entall – jeg opplever, 
ønsker, trenger, føler – er det mulig å…? Kunne vi…?

•Utsagn i første person entall starter samtaler!

•Vær villig til å lytte godt til de andre – Vi kan lytte ut 
alt den andre vil si,  og fortsatt kunne si nei

•Passiv  - Sikker  - Agressiv



Eksempel på mestrings plan
del 1: Mine tidligere kilder til mestring

1. Tenk tilbake på en tidligere vanskelig situasjon du 
kom deg gjennom



Mestringsplan del 1 
Støttespillere

2. Tenk over hvem som var de viktige støttende 
menneskene som bidro til at du holdt deg oppe:

Kan skrives inn i øverste venstre kvadrant i skjema  A



Mestringsplan del 1 
Strategier

3. Kan du huske hvilke strategier du brukte som 
hjalp deg gjennom vanskelige tanker og følelser 
(eks: meditere, gå tur, musikk, masasje, o.l.):

Kan skrives inn i øverste høyre kvadrant i skjema A



Mestringsplan del 1 
Visdom

4. Hvilken visdom hjalp deg over vanskene? (eks: fra 
dikt, sang, ordtak, livsmotto, noe du har lært 
gjennom livet, kloke utsagn fra besteforeldre eller 
andre)

Kan skrives inn i nedre venstre kvadrant i skjema A



Mestringsplan del 1 
Løsningsorientert atferd

5. Hvilke problemløsningsatferder benyttet du? 
(eks: søke ny informasjon, planlegge, forhandle, 
be om hjelp, m.m)

Kan skrives inn i nedre høyre kvadrant i skjema A



Mestringsplan del 2 
Min mestringsplan

6.  Beskriv den utfordringen du står overfor (eks: det 
blir snart jul) Beskriv, tenk over hva blir vanskelig:



Mestringsplan del 2 
Min mestringsplan

6. Beskriv den utfordringen du står overfor (eks: det 
blir snart jul) Beskriv, tenk over hva som blir 
vanskelig:

7. Hent frem ressursene som bidro til at du      
håndterte en tidligere utfordring på: støttespillere, 
strategi, visdom, løsningsorientert atferd.

Se gjennom skjema A og overfør det som kan 
benyttes til skjema B

Lag en plan ut fra det du nå ser

Du finner noen eksempler i skjema c



Skjema A Tidligere kilder til mestring

Støtte

Som holdt deg oppe:

Strategier

Som fikk deg i bevegelse:

Visdom

Som trøstet og gav 

håp:

Løsnings orientert atferd

Det du gjorde:



Skjema B Min mestringsplan
Støtte

Som kan holde deg 

oppe:

Strategier

Som kan holde deg i 

bevegelse:

Visdom

Som trøster og gir håp:

Løsnings orientert atferd

Det du kan gjøre:



Skjema C eksempel
Støtte

Som kan holde deg oppe: 

ringte min venn…

Snakket med onkel…

Kontaktet en likeperson

Strategier

Som kan holde deg i 

bevegelse:

Gikk turer i skogen

Puste teknikker

Gjorde hobby aktiviteter

Fikk masasje

Visdom

Som trøster og gir håp:

Husket på at vansker 

kommer og går

La vekt på og fokuserte 

på det som tross alt 

gikk bra 

Løsnings orientert atferd

Det du kan gjøre:

Sa tydelig i fra hva jeg trengte

Ba om hjelp

La en plan for hva som skulle 

skje



Brev til den som er borte

Her er noen eksempler på startsetninger:

• Jeg ønsker jeg hadde spurt deg …..

•Om du hadde vært her nå ville jeg forsøkt å ….

•Om jeg fikk en siste sjanse til å møte deg ville jeg 
sagt…..

• Jeg er sint for….

• Jeg angrer for at…..

• Jeg håper du vet hvor takknemlig jeg er for…..



Livs diplomet

Tenk over det livet du fikk med personen du hadde 
og svar på følgende spørsmål:

•Navn på den kjære

•Hvilke tre ord beskriver nn best?

•Hvilke råd, sitater eller uttalelser husker du nn for?

•Hvordan likte nn å tilbringe sin tid?, hobbier? Hva 
likte dere å gjøre sammen?

•Hva elsker du eller verdsetter mest med nn



Livs diplomet forts.

•Hva er favorittminne fra tiden dere hadde sammen?

•Tenk over gavene denne personen gav deg 
(inkludert livsvisdom) Hvilke av disse gavene betyr 
mest og hvorfor?

•På hvilken måte har nn sine gaver bidratt til at du 
har blitt den personen du er i dag?



Hvordan overleve julen?


