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Sorg Kari E. Bugge Hent PDF Forlaget skriver: Sorg er kjærlighetens pris. Vi sørger når vi mister noen vi er
glad i, eller når noen vi er glad i lider. Sorg kan romme store utfordringer og belastninger, så det er viktig å få

god støtte over lengre tid ved sykdom, dødsfall og annet tap. Boken gir helse- og sosialpersonell faglig
grunnlag for å møte sørgende på gode måter. Den har to hoveddeler: En teoretisk del som omhandler nyere
kunnskap om sorg og sorgteori, forhold som påvirker sorg, og kulturelle forskjeller. Og en praktisk del om
hvordan sorgstøttetiltak kan rettes mot oppfølging av barn, unge og voksne ved ulike typer tap. Eline

Grelland Røkholt er pedagogisk-psykologisk rådgiver og arbeider med barn og unge i sorg. Kari E. Bugge er
sykepleier, førstelektor og fagsjef i Norsk Sykepleierforbund. Oddbjørn Sandvik er psykolog og arbeider med
mennesker som har opplevd mange typer tap. Hege Sandanger er spesialsykepleier og arbeider med etterlatte.
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