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Sorgrådgivning
- For dig der har mistet en nærtstående

S RG
- hvordan lever du videre
Det at miste en nærtstående
person, for eksempel en forælder,
partner eller et barn, på grund af et
dødsfald, er for de fleste en svær og
belastende begivenhed.
Heldigvis oplever de fleste efterladte med tiden, at de ved hjælp
af deres egne naturlige ressourcer
samt med støtte fra familie og netværk, med tiden lærer at leve med
sorgen, som en naturlig del af livet.
Sorg er dog ikke en fast størrelse,
men kræver sin plads, hvilket til
tider kan føles helt ubærlig. At tale
med andre om tabet og dets følger,
kan gøre sorgprocessen en smule
lettere at bære.

Sorgrådgiveren i
Skanderborg Kommune
tilbyder derfor:
Mulighed for at tale med en sorgrådgiver om de følelser, det kan
være svært at håndtere og dele
med andre.
Rådgivning og støtte i forhold til
individuelle problemstillinger.
Viden om, og støtte til at opsøge,
andre relevante tilbud.
Gruppeforløb

Hvordan foregår det?
Er du interesseret og vil gerne
vide mere, er du velkommen til
at kontakte sorgrådgiveren for at
høre nærmere om tilbuddet. Samtalerne er anonyme, så du behøver

At tale med andre om tabet og
dets følger, kan gøre sorgprocessen en smule lettere at bære.

ikke oplyse dit fulde navn eller cpr.
nr. Under telefonsamtalen finder
vi sammen ud af om de tilbud
sorgrådgiveren giver er det rette
for dig. Derefter aftaler vi, hvor og
hvornår vi kan mødes. Viser det sig
at du har behov for noget andet, vil
du så vidt muligt blive vejledt om
andre relevante tilbud.
Sorgrådgiveren har tavshedspligt,
og der bliver ikke videregivet oplysninger til andre, med mindre du
giver tilladelse til det.

Hvem kan benytte sig
af tilbuddet?
Sorgrådgivningen er et åbent anonymt tilbud for efterladte, fra 18 år
og opefter, som er bosat i Skanderborg Kommune.

Rådgivningen er rettet mod de
der har mistet en nærtstående og
fortsat.
Tynges af sorg, tristhed, savn,
vrede, forvirring, skyld, ensomhed, stress, manglende initiativ,
negative tanker, manglende
accept af dødsfaldet mm.
Har problemer med at engagerer sig i hverdagens gøremål og
aktiviteter.
Oplever manglende social støtte
eller har besvær med at engagerer sig socialt.
Etc.

Tilbuddet er gratis.

Oplever manglende social
støtte eller har besvær med
at engagerer sig socialt.

