
Du kan också välja att gå igenom pro-
grammet för sorgbearbetning tillsam-
mans med mig, en strukturerad metod 
som steg för steg tar dig framåt.

Vi träffas i mitt samtalsrum centralt i 
Stockholm. Om det passar dig bättre 
kan vi ses i ett videomöte eller samtala 
under en promenad – ”Walk and Talk”. 
Ibland gör jag också hembesök.

Stödjande samtal vid sorg och andra förluster

SORGEKRIS
Att känna sorg efter en förlust är en del av vår natur och 
ett viktigt verktyg för läkning. Ibland behöver vi vägledning, 
både för att orka med vardagen och för att hitta tillbaka.

Sorgbearbetning sker 
ofta individuellt eller 

tillsammans med dem 
du delar din sorg med. Vi 
brukar ses ca 6-8 gånger 

och kostnaden per 
tillfälle är 1 200 SEK.

Sorgbearbetning handlar om att få pra-
ta om de starka och motstridiga känslor 
som det kan innebära att t.ex. förlora en 
nära anhörig, vara med om en tung se-
paration, drabbas av sjukdom, ovänskap 
eller svår besvikelse. 

Att få uttrycka sina känslor och bli 
lyssnad till är en viktig del i läkningspro-
cessen. Min uppgift är att lyssna på dig, 
hjälpa dig att göra avslut och stötta dig 
att se framåt. Det resultat som sorgbe-
arbetningen vill uppnå är accepterande 
och försoning och en ny känslomässig 
relation till det som hänt dig eller hän-
der dig just nu. 

I grunden handlar  
sorgbearbetning om  
att få hoppet och  
kraften tillbaka. 

Jag är certifierad genom Svenska Insti-
tutet för Sorgebearbetning, metoden 
ligger till grund för våra samtal. Med 
min beteendevetenskapliga utbildning 
och coaching-certifiering genom ICC, 
har jag också en rad andra kompetenser 
för kris och samtal. 

Varmt välkommen  
att höra av dig till mig: 

Anna Hallencreutz 
+46 708 864 662 
anna@hallencreutz.com



Syftet är att alla ska få tillfälle att ut-
trycka sig och bli lyssnade till. 

Målet är att hitta konstruktiva vägar 
framåt i respekt för varandra och med 
den energi vi behöver. 

Stödjande samtal vid sorg och andra förluster

PÅ ARBETSPLATSEN
I arbetsgruppen, i familjen, i skolan…. i livet händer det. 
Sjukdom och dödsfall, hotfulla och utsatta situationer. 

Vi ses i grupper upp till  
ca 6 personer, samtalar 

både fritt ur hjärtat men 
också strukturerat under 

90 minuter. 
Kostnad ca 3 600 kr  

per tillfälle

Det bästa vi kan göra för oss själva, för 
varandra och för vår grupp är att sitta 
ner och prata om det vi känner och 
tänker. 

Att dela våra farhågor, vår sorg och 
kanske ilska och rädsla gör att vi till-
sammans kan hitta fram till bra förhåll-
ningssätt. Erfarenheten visar att om vi 
vågar och orkar sätta ord på känslorna 
hittar vi lättare fram i vår vardag. 

För detta kan vi behöva hjälp av en er-
faren samtalsledare som säkerställer att 
alla kommer till tals, att vi talar om rätt 
saker och att vi hittar konstruktiva vägar 
som bygger oss. 

Kanske behöver vi skapa och komma 
överens om nya eller ändrade regler för 
hur vi ska verka och vara så att vi gör 
vardagen smidigare för oss alla.

Varmt välkommen  
att höra av er till mig: 

Anna Hallencreutz 
+46 708 864 662 
anna@hallencreutz.com

En samtalscoach hjälper 
gruppen att hitta rätt 


