
Bilag 17a. Runde 1 og 2 resultater  
   

Vigtige risikofaktorer* for voksne og ældre        

  Hvor vigtig en rolle spiller 
denne risikofaktor ? PÅRØRENDE 

  Lille Moderat Stor 

Faktorer der har med den pårørendes person eller baggrund at gøre  
  

  

Den pårørende har en personlighedsforstyrrelse af moderat til svær grad 10% 70% 20% 

Den pårørende har tidligere lidt et eller flere tab 0% 57% 43% 

Den pårørende har tidligere haft en psykologisk lidelse (Fx depression eller 
angst) 

7% 21% 71% 

Den pårørende har en ængstelig, undgående/usikker tilknytningsstil 0% 33% 67% 

Faktorer der har med relationen til den døende at gøre 
  

  

Den pårørende er ægtefælle/partner eller forælder til den døende 0% 58% 42% 

Den pårørende er meget afhængig af sin ægtefælle som er døende 0% 50% 50% 

Faktorer der har med social støtte at gøre 
  

  

Den pårørende oplever ikke at få tilstrækkelig social støtte 15% 31% 54% 

Den pårørende er utilfreds med sin sociale støtte 17% 42% 42% 

EFTERLADTE 
 

Faktorer der har med dødsfaldet at gøre 
  

  

Dødsårsagen var mord 0% 45% 55% 

Den efterladte var til stede og i livsfare, men overlevede ulykken/situationen 
der forårsagede dødsfaldet 

0% 60% 40% 

Dødsfaldet var voldsomt 8% 38% 54% 

Dødsfaldet skete pludseligt/var uventet 9% 64% 27% 

Dødsfaldet var voldsomt, og den efterladte fandt den afdøde 8% 17% 75% 

Den efterladte mener, at dødsfaldet kunne have været forebygget 17% 67% 17% 

Faktorer der har med den efterladtes person eller baggrund at gøre  
  

  

Den efterladte har tidligere lidt et eller flere tab 0% 57% 43% 

Den efterladte har en personlighedsforstyrrelse af moderat til svær grad 10% 70% 20% 

Den efterladte har tidligere haft en psykologisk lidelse (Fx depression eller 
angst) 

7% 21% 71% 

Den efterladte har en ængstelig, undgående/usikker tilknytningsstil 0% 33% 67% 

Faktorer der har med den efterladtes sorgreaktion at gøre 
  

  

Den efterladte oplever stærke symptomer på depression 0% 55% 45% 

Den efterladte påtager sig skylden for dødsfaldet 0% 50% 50% 

Den efterladte har stærke post traumatiske reaktioner (så som 
uønskede/ubehagelige påtrængende billeder af den afdøde) 

10% 30% 60% 

Faktorer der har med relationen til afdøde at gøre 
  

  

Den efterladte var ægtefælle/partner eller forælder til afdøde 0% 58% 42% 

Den efterladte var meget afhængig af sin nu afdøde ægtefælle 0% 50% 50% 

Faktorer der har med social støtte at gøre 
  

  

Den efterladte oplever ikke at få tilstrækkelig social støtte 15% 31% 54% 

Den efterladte er utilfreds med sin sociale støtte 17% 42% 42% 

* mindst 80% af respondenterne har vurderet at de er vigtige 
   



 


