Lars Segerholm vill vara medmnniska och hjlpa andra som har en tillfllig obalans i livet. Han var egentligen p vg in i begravningsbranschen.
- Jag kom p att jag hellre ville gna mig t de efterlevandes situation istllet, sger han.
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Man kan drabbas av sorg p
mnga olika stt, men oftast frknippas den med dd. Men man
kan likvl drabbas av en lika stark
sorg vid en separation, att mista
sitt arbete, tvingas ßytta, byta
skola, byta umgnge, sjukdomar.
En sorg r unik och personlig fr
varje mnniska som drabbas och
hur man bearbetar den r olika
beroende p vilka resurser man
har.
Uttrycket Ótiden lker alla srÓ
r ett vlknt begrepp, men det
r inte tiden som lker utan vad
man gr under tiden som
pskyndar lkningen.
- Det Þnns de som lagt ner
kanske 15-20 r p att tiden
ska lka sren, menar Lars
Segerholm som arbetar med
sorgebearbetning. Men vem vill
att de anhriga ska srja s
att de glmmer bort att leva.
05 Vid en underskning ville 98 %

av de srjande prata om det
intrffade, men 95% av omgivningen trodde det var bst
att inte prata med den srjande
om frlusten, berttar Lars. Fr
de mnniskor som Þnns runt de
srjande kan det ibland vara svrt
att veta vad man ska sga och
oftast vljer man att inte prata
alls om situationen, man byter
samtalsmne nr den srjande
brjat prata om sin sorg eller i ren
vlmening ger rd som inte gr
att flja
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Det Þnns som sagt olika stt att
bearbeta sorgen. Svenska Institutet fr Sorgbearbetning
hller utbildningar fr de som i
sin tur vill hlla Sorgbearbetningskurser. Lars har genomgtt utbildningen och r nu r certiÞerad
fr att f hlla egna kurser.
- Jag var p vg in i begravnings-

branschen, men kom underfund
med att jag var mera intresserad
att jobba med de efterlevandes
situation i stllet, berttar han.
Drfr tog jag kontakt med
institutet.
Under sorgbearbetningskursen
fr man hjlp att skriva avskedsbrev enligt ett visst mnster,
dr man noggrant gtt igenom
relationen eller situationen. I
brevet fr man mjlighet att uttrycka egna knslor och tankar,
be om urskt fr de fel man sjlv
gjort och frlta de fel som man
kanske blivit utsatt fr sjlv. Under tolv veckor trffas man tv
timmar per vecka i grupp eller
enskilt, vilket man knner passar
bst.
- Att f vara med och lotsa
mnniskor genom sorgen och
tillbaka till livet knns som en
stor frmn fr mig d jag anser
att meningen med livet r att det

skall vara gott att leva.
Lars har ven utbildning i alternativa behandlingsformer samt
hller kurser i att Óm bttreÓ och
om ÓutbrndhetÓ.
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% Lyssna och knn in hur
personen mr!
% Mnga srjande har behov
av att prata.
% Kom ihg att sorg vid en
frlust r en normal reaktion
Ð inte ett problem som
mste lsas.
% Var medveten om humrsvngningar, koncentrationssvrigheter och energifrlust.
% G till dig sjlv och tnk efter
hur du skulle vilja bli bemtt i
samma situation. Q
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