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Læsevejledning

Denne manual er et redskab til sundhedsprofessionelle, der har kontakt til patienter med hjemmeboende
børn. Manualen er mest henvendt til sundhedsprofessionelle på sengeafdelinger; men sundhedsprofessionelle, der arbejder i ambulatorier, vil også kunne bruge meget af det, der står i manualen. Manualen
giver sundhedsprofessionelle viden om børns og unges sorg- og krisereaktioner samt vejledning i, hvordan pårørende børn og unge og deres forældre får den nødvendige psykosociale støtte og rådgivning
på hospitalet, når alvorlig sygdom, ulykke eller dødsfald rammer en familie.
Manualen er bygget op på følgende måde:
Introduktion
Baggrund for manualen herunder beskrivelse af den sundhedsprofessionelles opgave over for pårørende børn og unge, forklaring af centrale begreber og sundhedsprofessionelles egenomsorg.
Metoder til kommunikation med og støtte af pårørende børn og deres forældre
Afsnittet er inddelt i tre hovedafsnit:
1. Støtte i den akutte situation.
2. En samtalemodel for, hvordan sundhedsprofessionelle systematisk kan afdække familiens situation (ressourcer og udfordringer) samt de pårørende børn og unges reaktioner, behov og
netværk. På baggrund heraf kan forældrene rådgives.
3. Råd og forslag til, hvordan sundhedsprofessionelle kan udføre og gribe forskellige typer af samtaler an med pårørende børn og unge.
Viden
Baggrundsviden om børns og unges forståelsesniveau, reaktioner og behov for støtte, der danner
basis for metoderne til at støtte pårørende børn og unge.
Dilemmaer
Forskellige konkrete dilemmaer, som sundhedsprofessionelle kan komme ud for samt forslag til
hvordan, de kan gribes an.
Støttemuligheder til familier og børn
Sidst i manualen er: oversigt over henvisningsmuligheder; kontakt til kommunen; forslag til litteratur; samt et appendiks med beskrivelse af underretningspligten under serviceloven og tavshedspligten under sundhedsloven.
Manualen indeholder også en række løse laminerede rådgivningsark, der er konkrete redskaber, du
som sundhedsprofessionel kan anvende i afdækningen af behov og netværk. Yderligere følger der med
manualen en pixi-udgave samt fire aldersinddelte pjecer henvendt til forældrene. Pixi-udgaven er en
kondenseret version af manualen, hvor du som sundhedsprofessionel i din daglige praksis hurtigt kan få
overblik over, hvordan du kan støtte pårørende børn og unge. Brugen af pixi-udgaven forudsætter, at du
allerede har en grundlæggende viden om børn som pårørende. Pjecerne kan udleveres til forældrene og
giver information om, hvordan forældrene kan støtte deres børn, når alvorlig sygdom rammer. Pjecerne
kan rekvireres hos Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte eller downloades på hjemmesiden www.
nårmorellerfarbliversyg.dk, hvor der også vil være adgang til at downloade manualen og pixi-udgaven
samt andet relevant materiale. På hjemmesiden kan både forældre og du som sundhedsprofessionel få
mere viden om børn og unge som pårørende til alvorligt syge forældre. Desuden er der på hjemmesiden et univers for pårørende børn og unge, hvor de bl.a. kan se små videoklip med andre børn, der selv
har en alvorligt syg forælder, læse eller få oplæst de mest almindlig følelser og få hjælp til at bearbejde
situationen. Du kan derfor også gøre familien opmærksom på hjemmesiden.
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Foto: Colourbox
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med en alvorlig syg forælder er mere begrænset. Dog tyder det på, at børn og unge, der lever med en kritisk syg forælder, kan opleve lige
så alvorlige konsekvenser for trivslen, som hvis
forælderen døde. Dette skyldes hovedsagelig
angst og usikkerhed omkring fremtiden.

BAGGRUND
Hvert år oplever ca. 42.000 børn (0-18 år),
at deres mor eller far bliver indlagt med en
alvorlig sygdom, og ca. 2.000 oplever at miste en forælder. Når et barn oplever, at en
forælder dør eller er alvorligt syg, udsættes
barnet for et forhøjet niveau af psykosocial belastning. Det er en periode med sorg
og angst samtidig med, at begge forældre
er både følelsesmæssigt og praktisk overbelastede. Barnets fundament af tryghed
og faste rutiner rystes, og tabet eller truslen
om tabet af de nære omsorgsrelationer kan
udløse en krise og åbner altid for sorg. Børn
har endnu ikke de nødvendige ressourcer til
at klare sig selv, og det er derfor afgørende,
at de bliver mødt af ansvarlige og forstående voksne.

Sundhedsstyrelsens Nationale anbefalinger
for sundhedspersoners møde med pårørende
til alvorligt syge (2012) anbefaler netop at behovsdifferentiere hjælpen og støtten til pårørende børn. Denne manual sigter mod at ruste
sundhedsprofessionelle til at leve op til disse
retningslinjer, både hvad angår viden, og hvad
angår handlinger for at sikre den rette hjælp og
støtte til pårørende børn og unge.
Manualen bygger yderligere på:

Hvor meget hjælp, det enkelte barn har brug
for, vil naturligvis være individuelt; og de fleste
børn og unge vil kunne klare sig med den hjælp
og støtte, som de får fra familie og netværk.
Det er blevet påvist, at blandt børn og unge,
der har mistet en forælder, vil ca. 20-30 pct.
have brug for yderligere hjælp til at håndtere
sorgen, og for ca. 10 pct. af de efterladte børn
og unge vil sorgen være så gennemgribende,
at de har behov for en intensiveret og professionel hjælp. Viden om børn og unge, der lever
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•

International evidensbaseret viden på
området.

•

Mange års erfaringer fra Norge, hvor
sundhedsprofessionelle ved lov er pålagt at have opmærksomhed på og at
håndtere pårørende børns behov.

•

Input fra fagpersoner med stor viden og
erfaring på området.

•

Feltnoter fra observationer på en række
hospitalsafdelinger samt interviews med
sundhedsprofessionelle.

INTRODUKTION

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man skelner mellem forskellige behov
hos børn/unge som pårørende og at hjælpen derved behovsdifferentieres.
1.

Noget alle børn og unge skal tilbydes

2.

Noget mange børn og unge skal tilbydes

3.

Noget få børn og unge skal tilbydes

ALLE BØRN/UNGE
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sundhedspersoner:
Afklarer om der er børn/unge som er pårørende til den alvorligt syge person, og identificerer
fakta og omgivelser vedr. barnet/den unge.
•

Afholder en samtale med forældrene/nærmeste omsorgsgiver og evt. barnet/den unge
selv, hvor særlige forhold og eventuelle reaktioner afklares, og det afklares i hvilken grad
barnet/den unge har behov for støtte og inddragelse.

•

Giver forældrene/nærmeste omsorgsgiver råd og vejledning til at klare situationen og til
at videregive alderssvarende information til barnet/den unge.

•

Sørger for at støtten og inddragelsen af børn og unge er aldersvarende og på barnets/
den unges præmisser.

MANGE BØRN/UNGE
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sundhedspersoner:
•

Informerer barnet/den unge og forældrene om, hvor barnet/den unge kan møde ligestillede, fx gennem børne- og ungegrupper og netværk.

•

Hjælper unge pårørende med at finde den svære balance mellem at leve et ungdomsliv
og støtte/være sammen med den syge.

•

Giver barnet/den unge mulighed for et sygdomsfrit rum, hvor der bl.a. kan tales med andre end den syge om følelser vedrørende sygdommen.

•

Inddrager efter behov barnets/den unges nærmiljø, fx dagtilbud, SFO og skole.

•

Henviser efter behov barnet/den unge og dets forældre til mulige professionelle støttende tilbud.

FÅ BØRN/UNGE
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at sundhedspersoner:
•

Sikrer tidlig koordinering med relevante aktører med myndighedskompetence (fx kommunen) på de områder, hvor børn har særlige behov.

•

Vurderer, om sundhedspersoner skal påtage sig en mere aktiv rolle for at sikre, at sårbare
børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp ud fra en vurdering af forældrenes/
nærmeste omsorgsgivers ressourcer.
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(Anbefalinger til sundhedspersoners møde med
pårørende tilalvorligt syge. Sundhedsstyrelsen; 2012)
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ælders alvorlig sygdom, ulykke eller død. For
læsevenlighedens skyld vil begrebet ’alvorlig
sygdom’ blive anvendt om alle tre hændelser i
manualen, medmindre andet er nævnt.

BEGREBER
Afsnittet beskriver betydningen af nogle
centrale begreber, der bliver anvendt i manualen.

TILKNYTNINGENS BETYDNING NÅR EN
FORÆLDER BLIVER ALVORLIGT SYG

Krisebegrebet
En krise er defineret som en stærk forstyrrelse
af en families eller et individs normaltilstand.
Kriser indtræffer ved kritiske vendepunkter
i livet, f.eks. når en families normale måde at
fungere på bryder sammen som følge af særligt belastende hændelser såsom alvorlig sygdom, ulykke eller dødsfald. Kriser adskiller sig
fra problemer og svære udfordringer, idet kerneoplevelsen er, at vanlige mestringsstrategier
og problemløsninger ikke slår til. Typisk regredierer børn i krisesituationer, hvilket kan betyde
at de fx forstår mindre og får dårligere sprog.
Kriser forstås typisk som akutte i den forstand,
at krisen opstår umiddelbart efter en belastede hændelse. Den akutte situation vil efterfølgende afløses af en krise- og eller sorgtilstand.
Normalt strækker en krise sig over fire til seks
uger. I denne manual anvendes krisebegrebet
mindre afgrænset fordi krise- og sorgreaktioner samt den støtte der er brug for, kan strække sig ud over den første periode og gøre sig
gældende gennem selv langvarige sygdomsforløb om end oftest mindre intensivt.

I en familie er alle individer følelsesmæssigt
forbundet med hinanden, og det der sker med
et familiemedlem, påvirker også de andre familiemedlemmer på godt og ondt. En forælders
alvorlig sygdom er derfor en omvæltning for
hele familien, og påvirker ikke bare familieindividerne rent personligt, men også de indbyrdes forhold i familien. Når en forælder bliver
alvorligt syg, sker der ofte ændringer i familiemønsteret, men også i hverdagen. Hverdagen
kan blive mindre forudsigelig og vil ofte være
præget af usikkerhed, uvished og forandringer.
Der kan ske forandringer i adfærd og overskud
hos både den syge og den raske forælder. Dette giver ofte bekymringer og ængstelse særligt
hos børnene i familien.
Selvom de fleste børn og unge er robuste,
afhænger deres evne til at klare sørgelige og
dramatiske begivenheder af samvær med ansvarlige og omsorgsfulde voksne, særligt deres
forældre. Hvordan et barn ellen en ung klarer situation afhænger ikke så meget af selve
sygdommen, men mere af, hvordan forældrene og andre voksne omkring barnet og den
unge håndterer situationen. Børn og unge vil
have behov for at mærke ekstra følelsesmæssig tryghed og omsorg fra deres nærmeste
omsorgspersoner. De har brug for ekstra opmærksomhed, omsorg og sikkerhed for, at der
er voksne, som er til stede for dem, som lytter
til dem, og som taler med dem om deres tanker og følelser. De har endnu ikke de nødvendige erfaringer og ressourcer til at klare sig selv.
Hvor meget hjælp, det enkelte barn eller unge
har brug for, er naturligvis meget individuelt og
afhænger af mange forskellige faktorer.

Traumatisk hændelse
I særlige tilfælde kan en krise medføre et så
højt og pludseligt stressniveau, at den får traumatisk karakter. Den akut opståede stress under en traumatisk hændelse er så voldsom, at
nervesystemet oversvømmes og sanseintegrationen forstyrres. Dette er en vigtig mekanisme, da den udgør en form for selvbeskyttelse. Man kan simpelthen ikke tage hændelsen
og dens betydning ’fuldt ind’. Det kan betyde,
at den traumatiserede efterfølgende føler sig
fragmenteret og har svært ved at huske det,
som skete i en meningsfuld og integreret helhed. Det kan fx ske, når man oplever pludselig,
uventet død, livstruende ulykker, og i sjældnere
tilfælde ved alvorlig sygdom.

Et barns forældre er de primære omsorgsgivere
og et barn har en stor loyalitet over for sine
forældre. Grundlæggende vil børn derfor have
brug for, at det er deres forældre, der formår at

Alvorlig sygdom, ulykke og død
Manualen har fokus på pårørende børn og
unge, når de bliver konfronteret med en for-
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være til stede for dem og varetager deres behov. Der er ofte en direkte sammenhæng mellem forældrenes stresstilstand, reaktioner og
håndtering af situationen og barnets stressniveau, reaktioner og evne til at håndtere situationen. Børn og unge sammenligner og justerer
deres følelser og reaktioner i forhold til den feedback, de får fra forældrene og omgivelserne.

Illustration 1: Barnets netværk
Barnets netværk kan kategoriseres i tre
grupper, der alle kan influerer på hinanden. Alle tre har afgørende betydning for
barnets velfærd og trivsel - særligt efter
en traumatisk hændelse, krise, alvorliglig
sygdom m.m.

Når forældrene formår at være rolige og afklarede, viser de deres barn, at de godt kan klare
situationen, og at barnet kan regne med deres
støtte. Men forældrene står i en stresset situation med alvorlig sygdom, ulykke eller død
tæt inde på livet og med mange udfordringer
af praktisk, eksistentiel, social og økonomisk
karakter. Når forældre selv er følelsesmæssigt
påvirkede af situationen, er det ikke altid nemt
at finde ro og afklarethed og give fysisk og
følelsesmæssig nærhed. Det er derfor vigtigt
også at have fokus på at inddrage netværket
omkring familien og barnet, da det kan hjælpe
med at give den nødvendige støtte og omsorg
til barnet og aflaste forældrene. Netværket er
desuden vigtigt at få inddraget, idet barnet eller den unge ikke kun har sin livsverden inden
for familiens rammer, men også er en del af et
større netværk. Også her vil barnet eller den
unge have brug for at blive set og forstået.

Venner og bekendte
Professionelle: Skole, børnehave,
sundspersonale mv.
Familie

Barnet
Venner

Fam

ilie

Professionelle
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Din største opgave som sundhedsprofessionel
vil være at give forældrene sparring, støtte og
rådgivning, så de bedre forstår deres børns reaktion og behov og derved bedre bliver i stand
til at være de bedst mulige forældre for deres børn i en tid, som er vanskelig for alle. For
at kunne udføre denne opgave kan det være
nødvendigt først at sætte sig ind i familiens
samlede situation og ressourcer. Du bør som
sundhedsprofessionel også have øje for, om
det vil være gavnligt at inddrage andre dele af
netværket som hjælp til at støtte børnene og
de unge. I særlige tilfælde vil din opgave også
være at informere om, hvor familien kan finde
yderligere støtte og hjælp.
I forhold til børnene og de unge vil du som
sundhedsprofessionel kun se dem, når de er
på besøg på hospitalet, og din mulighed for at

DIN OPGAVE SOM
SUNDHEDSPROFESSIONEL
Som sundhedsprofessionel har du en særlig
mulighed for at identificere pårørende børn til
de alvorligt syge patienter, når de kommer på
hospitalet. Det er vigtigt hurtigt at få identificeret pårørende børn og skabe overblik over
familiesituationen, så der hurtigst muligt kan
etableres hjælp og støtte, som familien har
brug for, for at blive i stand til bedst muligt at
håndtere den nye situation. Du vil som sundhedsprofessionel kunne hjælpe langt de fleste
børn gennem rådgivning og information til
deres forældre, og ved at vise børnene og de
unge opmærksomhed, når de er på hospitalet.

Din opgave som
sundhedsprofessionel er:
1. Proaktivt at bidrage til at skabe mest mulig sikkerhed og
tryghed i den akutte situation for familien
2. Systematisk at støtte forældrene ved at give dem information og rådgive dem om, hvordan de bedst støtter
deres børn, samt have fokus på, om barnet har brug for
mere hjælp, end der kan gives på hospitalet.
Gennem samtaler med den ene eller begge forældre kan du
afdække barnets behov, og på baggrund heraf give forældrene behovsafstemt information og rådgivning om:
i. Den samlede familiens situation, herunder familiens ressource og udfordringer
ii. Børns krise- og sorgreaktioner
iii. Støtte, herunder kommunikation til og med børn
iv. Inddragelse af netværk
3. Løbende at vise børn og unge opmærksomhed, når de er
på hospitalet og tale med, inddrage og vise omsorg for
børnene og de unge, når de har brug for det.
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støtte dem direkte er derfor begrænset til disse
besøg. Når børnene og de unge er på hospitalet, er det vigtigt, at du er opmærksom på
dem, giver dig til kende og får dem til at føle
sig velkomne. Ved behov er det vigtigt at tilbyde samtale og omsorg.

EGENOMSORG
Sundhedsprofessionelle, der arbejder med
mennesker, som udsættes for alvorligt sygdom,
ulykke, eller død, udsættes for store belastninger. Når der er børn involveret, er der tale om
en særlig belastning. De fleste mennesker har
et instinktivt behov for at tage vare på børn,
særligt børn, der står i en svær situation. Man
kan synes, at sådan en situation bør et barn
ikke stå i, og at det er uretfærdigt.

Det er ikke en nem opgave systematisk at
være opmærksom på, om patienten har børn,
for ofte kommer børnene slet ikke eller meget
sjældent på hospitalet. Det er dog vigtigt, at
du som sundhedsprofessionel systematisk og
proaktivt spørger patienten eller den anden
forælder til deres børn, for at sikre, at alle får
den nødvendige hjælp.

Mange sundhedsprofessionelle oplever i perioder at føle sig udmattede og kan blive i tvivl
om, hvorvidt de gør deres arbejde godt nok.
Det er først og fremmest ledelsens ansvar at
sørge for, at rammerne er i orden, så du kan
levere den bedst mulige støtte og omsorg, når
familier er i krise. Dette indebærer blandt andet, at ledelsen anerkender behov for kollegial
sparring og supervision samt opfølgning efter
særligt belastende hændelser. Dette afsnit vil
fokusere på, hvad du selv kan gøre.

Det kan være svært som sundhedsprofessionel
at få åbnet for en samtale om familien og børnene, da frygten for at virke for pågående eller
at overskride patientens eller familiens grænse
for indblanding i private forhold kan holde en
tilbage. Som sundhedsprofessionel kan man
også være usikker på, om man får åbnet for
Pandoras æske og hverken har tiden eller evnerne til at tage ordentlig hånd om familien.
Frygten for utilsigtet at stresse patienten og
eller dennes familie kan også holde en tilbage.
Det kan hjælpe at vide, at en af forældrenes
største bekymringer er, hvordan de får talt med
deres børn om situationen, hvordan deres børn
vil reagere, og hvad de kan gøre for at støtte
dem bedst muligt. De fleste familier har ikke på
forhånd erfaring med, hvordan man taler med
børn eller unge og hinanden om alvorlig sygdom og død eller om de reaktioner, der er forbundet med dette. Forældre oplever det derfor
som et stort ansvar at foretage de rigtige valg
i forhold til deres børn, og de føler sig usikre
og bange for, at deres børn kan tage skade af
situationen og deres håndtering af den. Forældre ønsker som oftest rådgivning i, hvordan de
inddrager og støtter deres børn, men vil for det
meste være tilbageholdende med at bede om
hjælp. De vil måske ikke forstyrre og kan tro,
at de sundhedsprofessionelle ikke har tid til at
tale med dem om den slags. Du må derfor ikke
misforstå en manglende efterspørgsel på råd
og hjælp fra forældrene som et tegn på, at de
selv klarer situationen og har styr på det hele.
Det skal naturligvis afstemmes med den enkelte familie, hvor meget information og råd de
ønsker at modtage.

Det er uundgåeligt, at man som sundhedsprofessionel i arbejdet med alvorligt syge kommer
til at føle sig utilstrækkelig og opleve afmagt.
Dels fordi problemerne ikke altid kan løses den syge kan ikke gøres rask, den døde kan
ikke komme tilbage, og smerten kan ikke fjernes, og dels fordi der ikke er ubegrænsede ressourcer til rådighed, herunder tid.
Mange finder det alligevel meningsfuldt og
oplever, at de selv bliver rigere på livet ved at
hjælpe mennesker i alvorlig krise. Denne meningsfuldhed er dog ikke altid uden pris. På
den personlige front kan det være opslidende
at have et job, som kræver høj grad af empati, indlevelse og rummelighed. I perioder kan
du måske opleve, at dit sociale overskud ikke
rækker ud over arbejdet, og sådan må det ikke
være for længe ad gangen. Det er afgørende,
at du ser det som en del af dit professionelle
virke, at du passer godt på dig selv, og herigennem forebygger udbrændthed, stress og
depression som følge af dit arbejde. Det er derfor vigtigt, at du sørger for at holde dig mentalt
stærk og sund, og finder ud af, hvor du oplever
at blive ”tanket op”. Sport, natur, yoga, mindfulness og meditation kan have en stressreduce-

15

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE FORÆLDRE - EN MANUAL

rende effekt; men mange mennesker har deres
helt egne måder at reducere ubehag og tunge
følelser på.

tager arbejdet med hjem, og det kan aflaste at
få mulighed for at sige højt, hvad man gjorde i
situationen, og hvad man stod overfor af overvejelser og dilemmaer.

Som sundhedsprofessionel kan du til tider blive overvældet eller overrasket over dine egne
reaktioner og kan blive mindet om egen dødelighed. Det kan også være, du oplever, at der
er situationer, du har sværere ved at håndtere
end andre, måske fordi det aktiverer noget i din
egen historie, som du kan være mere eller mindre bevidst om.
Det kan være en god ide på en arbejdsplads
at have en fast kollega, som man kan tage en
snak med, før man går hjem fra arbejde, når
man har været udsat for en særlig belastende
situation. Det kan gøre, at man i mindre grad

Huskeregler
•

Husk dig selv på, at det er normalt at reagere følelsesmæssigt i vanskelige situationer,
og øv dig i at rumme, forstå og acceptere disse følelser.

•

Tænk over, hvad reaktionerne skyldes, fx at patienten mindede dig om én, du kender.

•

Vær opmærksom på emner, der kan gøre dig mere følsom over for stress, fx yngre
patienter, patienter med små børn.

•

Overvej dit eget forhold til alvorlig sygdom, ulykke og død.

•

Husk at du ikke kan eller skal fjerne den emotionelle smerte hos andre, men hjælpe
dem med at bære den.

•

Det at være professionel handler ikke om ikke at ”føle noget”, men om at øve sig i selv
at ”føle med nogen” og ikke ”som nogen”.

•

Forkæl dig selv ekstra i perioder med høj belastning på jobbet.

•

Del vanskelige situationer med en kollega, som du stoler på.

•

Foretag dig ting i din fritid, som virker afstressende for dig.

•

Hav ritualer: Forestil dig fx at du, når du går gennem døren fra din arbejdsplads, efterlader arbejdet der. Ved dødsfald: tænd fx et lys, når en patient, du har været knyttet til,
dør.

•

Få hjælp, når du har brug for det.

•

Husk at rose dig selv. Du gør et stort stykke arbejde for mennesker i en meget svær
situation.
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Foto: Colourbox

Denne del af manualen præsenterer tilgange, du som sundhedsprofessionel kan anvende, når du taler med forældre
og deres børn. Redskaberne er delt op i henhold til de tre
opgaver, som er præsenteret i afsnittet Din opgave som
sundhedsprofessionel.
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STØTTE I DEN AKUTTE

KRISE

I akutte krisesituationer er din opgave som
sundhedsprofessionel at skabe sikkerhed og
tryghed for barnet eller den unge og forældrene.

SKAB EN TRYG OG ROLIG SITUATION OMKRING BARNET ELLER DEN UNGE
• Lad ikke barnet eller den unge være alene, men så vidt muligt sammen med sin familie/nærmeste.
•

Vurdér om let berøring kan trøste barnet eller den unge.

•

Hav blik for sammenhængen mellem barnet eller den unges reaktioner og forældrenes, og
husk, at det vigtigste for barnet eller den unge er forældrenes håndtering af situationen.

GIV BARNET ELLER DEN UNGE INFORMATIONER OG FAKTA OM HÆNDELSEN
• Giv information om, hvad der sker eller skal ske og om, hvad du gør.
•

Indgyd realistisk håb.

•

Hold dig til fakta og information, spørg ikke unødigt til følelser og tanker.

•

Lyt og besvar barnets eller den unges spørgsmål.

RET MISFORSTÅELSER OG BESVAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL
• Arbejd aktivt for at finde ud af, hvordan barnet eller den unge opfatter situationen og ret
eventuelle misforståelser.
KOMMUNIKÉR ROLIGT OG GIV OMSORG
• Kommunikér og agér roligt.
•

Vær i øjenhøjde.

•

Giv almindelig menneskelig omsorg.

•

Spejl og rum barnet eller den unges følelser. Sig fx ”Jeg kan se, du er bange og ked af det.
Det kan jeg godt forstå.”

AFLED BARNETS ELLER DEN UNGES SANSER VED TRAUMATISKE HÆNDELSER
• Ved stærke reaktioner kan du aflede barnet eller den unge ved fx at sætte ham eller hende til
at se fjernsyn eller spille computer.
ANDEN HJÆLP
• Opfordr familien til at videreføre den rolige og trygge situation derhjemme ved at opretholde
de daglige rutiner fx måltider, faste sengetider, højtlæsning m.m.
•

Hjælp barnet eller den unge og forældrene med at identificere, hvilken hjælp de har brug for
i situationen. Fortæl, at det kan være godt at inddrage netværket. Tilbyd evt. at hjælpe med
20det.
at inddrage netværket, hvis forældrene ikke magter
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SYSTEMATISK AFDÆKNING AF BEHOV OG
NETVÆRK VED KRISE OG SORG

1.

Når en eventuelt akut krise er overstået, er en
helt central opgave i arbejdet med pårørende
børn at støtte og rådgive forældrene om, hvordan de bedst kan hjælpe deres børn. Det kan
både gælde den syge forælder og den raske
pårørende forælder. Hensigten er at gøre forældrene mere trygge i den måde, hvorpå de
agerer over for deres børn ved at rådgive og
informere dem om, hvad de kan gøre, hjælpe
dem med at forstå barnets reaktioner samt bekræfte dem i det, som de gør godt. Dette kan
have stor betydning for, om barnet føler sig
trygt og inkluderet, får hjælp til at forstå det
der er sket og kan mestre hverdagen.

2.

3.
4.

Som sundhedsprofessionel skal du primært hjælpe forældrene med at tage
vare på barnet eller den unge.
Samtaler direkte med barnet eller den
unge om forælderens sygdom bør så vidt
muligt planlægges og ske i samråd med
forældrene.
Hjælpen til barnet eller den unge skal
have fokus på barnet eller den unge som
del af et større netværk.
Arbejdet skal ske inden for rammerne af
tavshedspligten og underretningspligten
(se Appendiks)

Inden selve modellen præsenteres kan du i nedenstående boks læse lidt om, hvordan du kan
forberede dig til en samtale med forældrene
om børnene og familiens situation. Rådene er
særligt velegnede til samtale nr. 2: Den afdækkende samtale.

Den gode hjælp fra dig som sundhedsprofessionel til familier med pårørende børn starter
altid med at du viser interesse og omsorg i den
aktuelle situation. Ingen børn og ingen familier
er ens, og det er derfor svært at vide, hvordan
netop de har det, og hvilken rådgivning de har
brug for, før du får talt med dem. For at løfte
opgaven er samtalemodel (se s. 20) udviklet
med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om støtte til pårørende børn ( jf. s.9).

Samtaleforberedelse
1. Forbered samtalen
Beslut, om du skal tale med den syge eller begge forældre
eller andre relevante personer. Find ud af, hvornår det vil være
bedst for forældrene at I afholder samtalen. Tænk over, hvilke
mulige reaktioner, der kan komme fra forældrene, og hvordan
du kan forholde dig til disse (fx vrede eller afvisning).

Modellen er et tilbud, der bør tilbydes alle patienter med børn, men det er naturligvis op til
den enkelte patient og familie, om de ønsker at
tage imod tilbuddet. Modellen kan hjælpe dig
som sundhedsprofessionel med systematisk at
få identificeret og sat fokus på børn og unge
som pårørende, og på baggrund heraf at kunne yde den nødvendige støtte til forældre og
deres børn.
Behovene og situationen for den enkelte familie vil være forskellige, og det vil derfor ikke
altid være nødvendigt, at du gør brug af hele
modellen. Modellen er bygget op om tre hovedsamtaler. Der er ikke vindtætte skodder
mellem de tre samtaler, og du kan, alt efter
hvad der passer bedst, slå nogle samtaler sammen eller dele samtalerne mere op. Du behøver således ikke anvende modellen slavisk. Det
centrale er, at du får støttet og rådgivet forældrene i henhold til de forskellige temaer i modellen, alt efter behov.
Modellen bygger på fire præmisser i arbejdet
med børn som pårørende

2. Begynd samtalen på en god måde
Fortæl, hvor lang tid du har afsat til samtalen, og at formålet er
at finde ud af, hvordan børnene har det, og hvordan det er at
have en syg forælder. Giv forældrene tid til at tænke undervejs.
Vær rolig og hav øjenkontakt. Bemærk både dit eget og forældrene kropssprog for at afgøre, om du har god kontakt. Indled
med de nemme spørgsmål, der ikke er for konfronterende, for
at få startet samtalen på en blid og omsorgsfuld måde. ”I denne samtale skal vi ikke tale så meget om dig og din sygdom,
men om hvordan det er at være forælder, mens du er syg. Har
du selv gjort dig nogen tanker om det? ”
3. Gennemfør samtalen
Almindeliggør og generalisér i løbet af samtalen. Pres ikke
forældrene for meget, prøv at forstå dem. Vær ærlig, oprigtig
og lyttende. Det er ikke nødvendigt at fremstå som ekspert.
Afslut samtalen, hvis modstanden er for stor. Er du bekymret,
så sig det. ”Alle børn ønsker det bedste for deres forældre. Både
store og små børn er sårbare over for forskellige stemninger.
De vil ikke være en byrde, er meget loyale og finder hurtigt ud
af, hvilke spørgsmål voksne kan tåle. Oplevelsen af, at noget er
hemmeligt eller ikke bliver talt om, kan gøre det sværere for
børnene. ”
”Hvad tror du, dit barn tænker om situationen?”
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4. Afslut samtalen
Beregn tilstrækkelig tid til at afslutte samtalen og opsummere,
hvad I har talt om. Aftal eventuel opfølgning. ”Nu har vi talt lidt
om en række udfordringer, og vi skal til at runde af nu. Nu kan
du bruge lidt tid til at tænke mere over det, vi har snakket om.
Vi kan fortsætte snakken i næste uge og du er altid velkommen
til at spørge, hvis du er tvivl om noget.”

SAMTALEMODELLEN

1

Den indledene samtale
Indledende samtale med forældrene (begge, den syge eller den raske forælder). Formålet med samtalen er at
indhente de faktuelle oplysninger vedrørende barnet eller den unge.

2

Den Afdækkende samtale
Den Afdækkende samtale med forældrene. Samtalen har fokus på, hvordan de pårørende børn trives, deres reaktioner og eventuelle behov samt rådgivning til forældrene
om, hvordan de på baggrund af de identificerede behov bedst støtter deres børn.

I.

Familiesamtale med forældre og deres børn. Samtalen kan afholdes, såfremt
forældrene ønsker din hjælp som sundhedsprofessionel til at formidle
viden om sygdommen.

II

.
Løbende opfølgende samtaler med forældre og evt. deres
børn. Formålet er at følge op på den afdækkende samtale
og løbende yde støtte og rådgivning på baggrund af de
ændringer, der sker i sygdommen og prognosen.

3

Den Afsluttende samtale
Afsluttende samtale med forældre og evt. deres børn ved
udskrivning eller død. Formålet med samtalen er at
hjælpe forældrene med
at støtte deres børn i
tiden umiddelbart
efter udskrivning
eller død.

NB! Selve udførelsen af rådgivningen i modellen kan tage udgangspunkt i Vidensafsnittet. I de løse laminerede rådgivningsark,
der følger med manualen, kan du ligeledes
finde hjælp til rådgivningen, men i en kondenseret form. Der vil være løbende henvisninger til både vidensafsnittet og rådgivningsarkene.
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1
Oplysningerne bør indhentes ved både akut og
planlagt indlæggelse. Ved genindlæggelse bør
det tjekkes, om disse oplysninger allerede foreligger; hvis ikke, bør de indhentes.

INDLEDENDE SAMTALE
Formålet med den indledende samtale er at
indhente de faktuelle oplysninger om barnet
eller den unge. Samtalen kan finde sted enten
ved en eventuel forsamtale med patienten og
eventuelt den raske forælder, eller forholdsvis
hurtigt efter indlæggelse. Omstændighederne
for samtalen kan derved være forskellig alt efter om situationen er akut indlæggelse, planlagt indlæggelse eller genindlæggelse.

2
AFDÆKKENDE SAMTALE

Ved en akut indlæggelse er din første opgave
som sundhedsprofessionel, hvis barnet ikke er
med på hospitalet, at:
•

Finde nærmeste pårørende til patienten og
afklare, om patienten har børn

•

Give telefonisk eller direkte besked til denne pårørende, herunder:
• Give relevant information om det,
der er sket.
• Afklare, hvem der bør informere
barnet.
• Afklare, hvem der kan tage ansvaret
for at passe barnet her og nu.

Formålet med den afdækkende samtale er at
afklare: hvordan de pårørende børn trives, deres reaktioner og eventuelle behov. På denne
baggrund kan du rådgive forældrene om, hvordan de bedst hjælper deres børn, og du kan
støtte op om familiens egne løsninger. Hvis patienten har teenagebørn bør det afklares med
forældrene om teenageren ønsker at være med
til samtalen. Samtalen kan også danne grundlag for at vurdere, om barnet eller den unge har
brug for yderligere hjælp (fx kontakt med en
psykolog på hospitalet eller andetsteds, information om støttegrupper og/eller kontakt til
kommunen mv.).

Indhent faktuelle oplysninger
vedrørende barnet

Samtalen er bygget op over fire emner, som
skal sikre, at du som sundhedsprofessionel får
spurgt ind til de væsentligste temaer, der kan
sikre, at barnet eller den unge klarer sig bedst
muligt gennem en forælders alvorlige sygdom.
Du behøver ikke følge rækkefølgen slavisk, og
som samtalen skrider frem vil du formodentlig
hoppe mellem de forskellige emner.

Din opgave som sundhedsprofessionel under
den indledende samtale er at afklare om patienten har børn (viden kan fås ved at spørge,
kigge i journal, spørge ledsager, se i registre)
og – hvis patienten har børn – at indhente følgende oplysninger om barnet:
•

Barnets alder, navn, køn

•

Hvor går barnet i skole eller daginstitution?

•

Hvem har forældremyndighed over barnet?

•

Andre forældre og kontaktinfo

•

Hvor er barnet og med hvem under patientens (forælderens) indlæggelse?

•

Har barnet viden om, at forælderen er syg
og er/skal på hospitalet?

A. Familiesituationen, herunder ressourcer
og udfordringer.
B. Viden om sygdommen og tidligere
erfaringer.
C. Barnet eller den unges reaktioner
D. Netværk og omsorgsreaktioner
DEN AFDÆKKENDE SAMTALES 4 EMNER
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2

?

forsat... Spørgsmål, til de fire emner i den afdækkende samtale, som du kan lade dig inspirere af.

MODEL OVER DEN AFDÆKKENDE SAMTALE

Hvor kommer I fra, bor tæt på eller langt væk?

A

Hvem bor hjemme hos jer?
Hvordan er familien sammensat, er I gift, skilt, sammenbragt
familie osv.?
Hvordan vil du beskrive jeres familie?
Hvad er vigtigt for jer som familie?
Hvordan oplever I det som familie at være i denne svære
situation?

Familiesituationen,
ressourcer
og udfordringer

Kan I finde ud af at snakke med hinanden om sygdommen
derhjemme?
Hvad gør I i familien for at hverdagen fungerer?
Har I fået eller bedt om hjælp fra folk i jeres netværk?
Hvis ikke, hvad skyldes det?
Hvad gør du som forælder for at passe på dig selv?

Har dit barn nogen at tale med, som kender til og forstår
situationen, og får barnet talt med denne/disser person(er)?
Hvem er det?
Tror du, at dit barn har brug for andre/flere at tale
med?

Netværk og
omsorgsreaktioner

Hvad gør du/I for at støtte og hjælpe dit barn?
Er der andre ting, som du/I tænker, dit barn kan have brug
for, for at håndtere situationen bedst muligt?

D

I hvilken grad har du/I overskud til og mulighed for at lave
lektier, lege eller udføre andre aktiviteter (som inden sygdommen) med dit/jeres barn?
Oplever du/I, at det er svært at imødekomme dit/ jeres
barns behov?
Hvem hjælper eller kunne hjælpe jer i jeres netværk?
Har du/I inddraget skolen eller daginstitutionen?
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Herunder er en række forslag til, hvordan du som sundhedsprofessionel helt konkret
kan spørge forældrene om deres børns reaktioner, indekseret i de fire emner.
NB! Bemærk at spørgmålene er til inspiration. De behøves ikke at bruges slavisk.

B

Hvilke tanker eller overvejelser har du/I haft i forhold
til jeres børn,? Og hvordan inddrager du/I børnene i
situationen?
Hvilke bekymringer gør du/I dig/jer om dine/jeres børn
i forbindelse med sygdommen?
Har dit/jeres barn tidligere erfaringer eller oplevelser
med alvorlig sygdom?
Hvad, hvornår, hvem?

Viden om
sygdommen og
tidligere erfaringer

Hvad ved dit/jeres barn om sygdommen?
Snakker I om sygdommen der hjemme?
Har dit/jeres barn været vidne til ubehagelige oplevelser i forbindelse med sygdommen?
Fx set far falde om, set mor være i kramper, være
vidne til ulykken

Hvordan er dagliglivet for dit/jeres barn mht. regler,
rutiner og struktur?
Er det, som det ’plejer’?

Barnet eller den
unges reaktioner

Synes du/I, at dit/jeres barn har ændret sin måde at være
på i hjemmet, fx er blevet mere eller mindre hjælpsom
eller social eller mere tryghedssøgende?
Hvordan oplever du/I, at dit/jeres barn tackler eller
reagerer på sygdommen og den situation, som det medfører? (Påtager barnet sig fx ekstra opgaver i hjemmet, er
over-betænksom, bliver mere vred eller ked-af-det mv?)

C

Hvordan fungerer dit/jeres barn i vuggestuen, børnehaven eller skolen med hensyn til trivsel, skolepræstationer,
koncentration og fravær?
Har dit/jeres barn overskud til at være sammen med
venner og eller tage venner med hjem?
Viser dit/jeres barn tegn på, at han/hun er bange, usikker
eller meget bekymret?
Viser dit/jeres barn tegn på uro eller adfærdsvanskeligheder?
Hvilke tanker gør du dig/I jer om dit/jeres barns måde at
reagere på?
Er du tryg ved den måde, dit/jeres barn reagerer på og
håndterer dagligdagen?
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2

unge har af viden om forælderens sygdom, og
hvorvidt barnet eller den unge tidligere har haft
erfaringer med alvorlig sygdom. Tidligere erfaringer med sygdom kan influere på, hvordan de
voksne kan fortælle om sygdommen.

forsat...

A: Familiesituationen herunder ressourcer
og udfordringer

På forrige side kan du finde inspiration til, hvordan du kan spørge ind til emnet under sektion
B.

Formålet er at spørge ind til familiens samlede situation, for at få et indblik i hvilken familie
de er, hvilke ressourcer og hvilke udfordringer,
familien har. Indblikket i familiesituation kan
hjælpe dig som sundhedsprofessionel i din
vurdering af om familien og barnet har brug
for mere hjælp end du som sundhedsprofessionel kan bidrage med og om der eventuelt er
behov for at inddrage andre sociale instanser
til at hjælpe og støtte familien, barnet eller den
unge. Oplysningerne tjener også som nyttig
baggrundviden for de efterfølgende emner,
der mere relaterer sig til barnet eller den unge.

OBS
ALT EFTER FORÆLDRENES SVAR KAN DU
GIVE DEM VIDEN OM:
•
•

På forrige side kan du finde inspiritation til,
hvordan du kan spørge ind til emnet under
sektion A.

•

OBS

Vigtigheden af at inddrage og fortælle
børnene om selve sygdommen
Hvordan forældrene kan fortælle deres
børn om sygdommen eller ulykken
Hvilken viden om sygdommen, barnet eller den unge har brug for

(Læs mere i afsnittet Inddragelse og information
ved krise og sorg og rådgivningsark 3

ALT EFTER FORÆLDRENES SVAR KAN DU
GIVE DEM VIDEN OM:
•
•
•

Familiesamtalen
Hvis forældrene ikke selv har overskud til at få
snakket med deres børn om sygdommen eller
ønsker din hjælp som sundhedsprofessionel til
at uddybe eller fortælle om sygdommen, kan
du aftale en familiesamtale, hvor både forældrene og deres børn er til stede. Inden en sådan
samtale er det vigtigt, at du som sundhedsprofessionel afstemmer og aftaler med forældrene,
hvad der siges til børnene.

Inddragelse af netværk
Vigtighed af forældrenes egenomsorg
Håndtering af forældrenes egne følelser
og reaktioner

(Læs mere på siderne 64-65); rådgivningsark 6)

Familiesamtalen kan have forskellige former:
a) Du hjælper som sundhedsprofessionel forældrene med at fortælle barnet eller den unge
om sygdommen, og hvad den kan betyde for
hverdagen i familien.

B: Viden om sygdommen og tidligere erfaringer.

b) Hvis barnet eller den unge allerede har viden

Formålet er at afklare, hvad barnet eller den
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om sygdommen, kan du som sundhedsprofessionel svare på sundhedsfaglige spørgsmål fra
barnet eller den unge.

Afdækning og information om reaktioner kan
også danne grundlag for en vurdering af, om
barnet eller den unge reagerer for voldsomt
eller for lidt og om der derfor er grund til bekymring.

c) Du er til stede som sundhedsprofessionel,
når forældrene fortæller barnet eller den unge
om sygdommen, for at hjælpe i tilfælde af
spørgsmål fra enten forældre eller børn.

Det kan være godt at normalisere reaktionerne
over for forældrene, samt at hjælpe og rådgive forældrene i, hvordan de kan forholde sig
til barnets eller den unges reaktioner. Det er
vigtigt at se familiens håndtering af situationen
som en proces og anerkende, at forældrene
gør deres bedste. (Læs mere på siderne 41-50
& 93 - 100, og se rådgivningsark 4).

Samtale alene med barnet eller den unge kan
være nødvendig, hvis det er en enlig forælder.
Det kan dog kun tilrådes i nødstilfælde, og det
anbefales i givet fald, at barnet eller den unge
har en anden omsorgsperson ved sin side, der
efterfølgende kan være der for barnet eller den
unge. (Læs mere i afsnittet Inddragelse og information ved krise og sorg og rådgivningsark 3

D: Netværk og omsorgsreaktioner
Formålet er at finde ud af, om barnet har nogen at tale med om sine følelser og tanker, om
der er andre i netværket, der kan støtte familien
og barnet ved behov og vurdere om, der er behov for at inddrage andre sociale instanser til
at hjælpe og støtte barnet eller den unge

C: Barnet eller den unges reaktioner
Formålet er at spørge ind til barnet eller den
unges reaktioner med henblik på at informere
forældrene om, at det er normalt at reagere,
og at reaktionerne kan være mangeartede, og
hvordan de eventuelt kan håndtere reaktionerne.

På forrige side kan du finde inspiration til, hvordan du kan spørge ind til emnet under sektion
C.

På forrige side kan du finde inspiration til, hvordan du kan spørge ind til emnet under sektion
C.

OBS

OBS

ALT EFTER FORÆLDRENES SVAR KAN DU
GIVE DEM VIDEN OM:

ALT EFTER FORÆLDRENES SVAR KAN DU
GIVE DEM VIDEN OM:
•

Børns og unges almindelige krise- og
sorgreaktioner.

•

Faktorer, der kan påvirke reaktionerne.

•

Reaktioner, der indikerer, at barnet eller
den unge har svært ved at håndtere situationen.

•

Hvor barnet og familien kan få yderligere
hjælp, hvis de har behov.
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•

Vigtigheden af at tale med børn og unge
om deres tanker og følelser, og hvordan
dette kan gøres.

•

Hvordan de kan støtte barnet eller den
unge i hverdagen.

•

Hvordan netværket kan inddrages, herunder skole og daginstitution.

•

Muligheden for hjælp fra sociale offentlige og private instanser (fx kommunen,
Børn, Unge og Sorg, Kræftens Bekæmpelse m.fl.).
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Først bør det afklares om:
• Barnet eller den unge er i kontakt med
hjælpeforanstaltninger (sagsbehandler,
sundhedsplejerske, skolepsykolog, patientforeninger m.v.)?
•

Løbende opfølgende samtaler
Husk løbende at følge op på de foregående
samtaler, du har haft med forældrene og/eller
familien. Temaer kan være:

Barnet eller den unge har brug for særlig
støtte pga. egen funktionsnedsættelse
eller sygdom?

Herunder er en række forslag til, hvordan du
som sundhedsprofessionel helt konkret kan
spørge forældrene. Som nævnt er spørgsmålene til inspiration og skal ikke nødvendigvis
bruges slavisk. (Læs mere på siderne 59 - 68 og
rådgivningsark 5 og 6)

Denne del af samtalen kan give anledning til en
samtale om at klarlægge netværket omkring
familien og barnet eller den unge. Til dette kan
bruges et netværkskort. Det kan hjælpe forældrene og barnet eller den unge til at finde frem
til, hvem i deres netværk, der kan yde hjælp og
støtte. (se rådgivningsark 6.)
Brug af netværkskortet og spørgsmålene er en
hjælp til at vurdere, hvorvidt der er behov for at
inddrage det formelle netværk, fx kommunen,
i støtten til barnet eller den unge, hvis familien
er særligt belastet eller sårbar. (Læs mere på siderne 93 - 100)
Vejledning på baggrund af forældrenes
ønsker
Hvis forældrene ikke ønsker en systematisk
behovsafklaring, men selv fortæller, hvad de
ønsker af råd og vejledning vedrørende deres
børn fra dig som sundhedsprofessionel, kan du
give dem information i henhold til deres ønsker. Mulige emner kan være: Kommunikation
om sygdommen: Hvad, hvor meget, hvordan?
Normale reaktioner, Hvordan de bedst kan støtte deres barn, Hvordan de bedst kommunikerer
med deres barn, Inddragelse af netværk
(Læs mere under afsnittet Viden og rådgivningsark 3 - 6)
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•

Opfølgning på det, der blev talt om og
eventuelt iværksat i den afdækkende samtale eller familiesamtalen.

•

Spørge om forældrene har brug for yderligere samtale, råd eller vejledning.

•

Løbende at spørge forældrene om, hvordan det går med barnet eller den unge.

•

I tilfælde af ændring i sygdommen og eller
prognosen tale med forældrene om, hvorledes dette bliver formidlet til barnet eller
den unge, samt have fokus på, om det afstedkommer nye behov
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3

AFSLUTTENDE SAMTALE
•

Formålet med den afsluttende samtale er at
give forældrene råd og vejledning om, hvordan
de bedst kan støtte deres barn efter udskrivelse, op til dødsfald og ved eventuelt dødsfald.
Formålet med samtalen vil variere alt efter hvad
der sker med patienten.

akutte kriser samt under støtte under pludselige dødsfald
Skabe små ritualer

(Se siderne 18, 52, 73)

Patienten udskrives til eget hjem/hospice/andet
hospital/ anden afdeling

Hvis patienten udskrives som rask er din opgave som sundhedsprofessionel at støtte forældrene, så de forsat bedst muligt kan støtte
deres børn. Du kan som sundhedsprofessionel
give:

Patienten dør på afdelingen

Formålet med samtalen er, at du som sundhedsprofessionel hjælper forældrene med,
hvordan de bedst muligt kan støtte deres barn i
tiden umiddelbart efter dødsfaldet og ved forventet dødsfald også i tiden op til.

•

Ved forventet dødsfald er din opgave som
sundhedsprofessionel forud for dødsfaldet at
rådgive forældrene om, hvordan de kan hjælpe
deres børn før og efter dødsfaldet.

Information om eventuelle følgevirkninger
og/eller funktionsnedsættelser, der skyldes
sygdommen, således at forældrene kan
fortælle barnet eller den unge, hvilken betydning det vil have for relationen mellem
forælder og barn. Fx at far ikke kan spille
fodbold i haven, eller løbe om kap.

Rådgivning om, hvad der kan være vigtigt
at gøre op til dødsfaldet (Læs mere på siderne 69 -72, og rådgivningsark 7).
Rådgivning om formidling af dødsfaldet
(Læs mere på siderne 54-58 og rådgivningsark 3).
Information om børns umiddelbare reaktioner på et dødsfald (Læs mere på side 73.)
Rådgivning om, hvordan den efterlevende
forælder eller andre i det nære netværk
kan støtte barnet eller den unge i tiden lige
efter dødsfaldet (Læs mere på siderne 5969, 74-78 og rådgivningsark 7).

Hvis patienten udskrives til hjemmet, men stadig skal gå til opfølgning og/eller ambulant
behandling, vil børns og unges behov i vid udstrækning være de samme som hvis patienten
lå på hospitalet. Din opgave som sundhedsprofessionel er da, udover ovenstående punkt, at:

Lige efter et forventet dødsfald er din opgave
som sundhedsprofessionel at:

Hvis forælderen udskrives til anden behandling
vil det vigtigste være at forsikre barnet eller den
unge om, at skiftet til den anden behandlingsafdeling vil være det bedste for forælderen, og
at forælderen vil blive godt behandlet der. Derimod skal du som sundhedsprofessionel være
varsom med at beskrive alt for nøje hvilken behandling, forælderen vil modtage, og hvilken
virkning det vil have på sygdommens forløb, da
det vil være op til den nye behandlingsafdeling
at give denne information. Hav fokus på hvad
du ved, og ikke hvad du tror og lov ikke mere
end du kan holde.

•
•
•
•

•
•

•

Håndtere situationen som beskrevet under
akutte kriser
Skabe små ritualer

Ved akut død kan det være nødvendigt, at du
som sundhedsprofessionel indhenter noget af
den information, der ellers ville blive indhentet
i den indledende samtale. Desuden skal du:
•

Håndtere situationen som beskrevet under
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Følge op på foregående samtaler (særligt
den afdækkende samtale) med forældrene
om deres børn og sikre, at forældrene føler
sig trygge i, hvordan de fortsat kan støtte
deres børn. (Læs mere i afsnittet Viden og
rådgivningsark 3 - 5).

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE FORÆLDRE - EN MANUAL

LØBENDE SAMTALER MED PÅRØRENDE
BØRN OG UNGE

HUSK

Når børn og unge mister en forælder eller lever
med en forælder, der er alvorligt syg, kan man
som voksen let føle sig utilstrækkelig. Det er
helt naturligt at have det sådan. Du kan ikke
ændre ved de barske livsvilkår. Det, du som
sundhedsprofessionel kan gøre, er at være der
for barnet eller den unge og tilbyde samtaler i
en svær tid. Det er ikke en opgave, der nødvendigvis kræver en masse tid, men en opgave der
kræver medmenneskelighed; at du tilkendegiver, at du er der, og viser sin opmærksomhed.

nårmorellerfarbliversyg.dk
På hjemmesiden kan både forældre og
du som sundhedsprofessionel få mere
viden om børn som pårørende.
På hjememsiden er der desuden et univers for de pårørende børn og unge,
hvor de kan bl.a. kan se små videoer af
andre børn, der selv har haft en alvorlig syg forælder og læse eller få oplæst
de mest almindelige følelser. Yderligere
har børnene og familierne mulighed for
at dokumentere deres egen historie.

Det vil naturligvis være begrænset, hvor meget
du som sundhedsprofessionel kan være der
for barnet eller den unge, da du typisk ikke har
daglig kontakt med barnet. Der kan dog alligevel opstå situationer, hvor det som sundhedsprofessionel kan være godt at vide, hvordan
man kan tale med og hjælpe et barn eller en
ung.
I dette afsnit præsenteres forskellige typer af
samtaler, som du kan have med et pårørende
barn eller ung.
Når børn er på besøg på hospitalet

Som sundhedsprofessionel er det vigtigt, at du
er opmærksom på børnene, når de er på besøg, at du får dem til at føle sig velkomne, og
at du forsøger at skabe tryghed og tillid. Det
er vigtigt, at det er dig som sundhedsprofessionel der giver dig til kende overfor barnet eller
den unge og starter en samtale. Efterfølgende
kan du spørge, om barnet har nogle spørgsmål.
Nogle enkle råd er:

30

•

Fortæl hvem du er, og hvad du laver.

•

Udvis venlighed og vær bekræftende.

•

Vis evt. rundt på afdelingen.

•

Spørg de ældre børn, hvordan de har det,
idet de ofte føler sig overset på hospitalet
og gerne vil spørges.

•

Vurdér om de har behov for samtale og tilbyd det om muligt.
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•

Acceptér afvisninger, men sig at du spørger
fordi du bekymrer dig om barnet eller den
unge og vil vende tilbage en anden gang.

•

Skab de bedst mulige rammer for at børnene kan være sammen med forældrene.

Særligt kan det være vigtigt for de lidt ældre
børn, at du som sundhedsprofessionel husker
at spørge ind til, hvordan de har det. De lidt
ældre børn har en god fornemmelse for, hvad
der sker omkring dem. De kan derfor også
lettere føle sig overset på hospitalet og alene
med deres tanker og følelser. Du kan fx sige
’jeg har set, at du kommer en del og besøger
din mor, og jeg kom til at tænke på, hvordan du
har det med alt det her?’

Ved besøg på hospitalet kan børn evt. hjælpe med små alderssvarende opgaver - som at
hente et glas saftevand, hjælpe med at skubbe
en kørestol eller lignende. Det, at hjælpe til, kan
gøre, at en eventuel følelse af afmagt hos barnet eller den unge mindskes.
Hvis det er muligt kan du som sundhedsprofessionel lade de mindre børn lege med hospitalsting, fx bandager, dropposer eller andet. Det
kan hjælpe barnet med at bearbejde både indtryk, oplevelser og følelser i forbindelse med
en forælders alvorlige sygdom.

Råd til samtaler, der involverer følelser
I en samtale med børn og unge, er det vigtigt at tage børnenes og de unges tanker og overvejelser alvorligt, samt at
være villig til at indgå i en dialog på barnets og den unges alderssvarende niveau.
Lyt og vær nysgerrig
Når du taler med barnet eller den unge, så lyt og udvis nysgerrighed. Indtag en spørgende ’jeg ved det jo ikke’-position. Vis, at du er interesseret i barnet eller den unge og hans eller hendes liv.
En måde at hjælpe samtalen i gang på er ved at give udtryk for, at det ikke er unormalt at reagere som barnet eller den
unge gør, og at det er normalt at have de følelser og tanker, som han eller hun har. Fx kan du sige: ’Mange børn bliver
vrede, når deres far bliver syg’ eller ’mange børn tænker på, om det er deres skyld, at deres mor blev syg’.
Indgyd tryghed
Vis, at du er der for barnet eller den unge og at han eller hun kan stole på dig. Udstrål et følelsesmæssigt engagement,
der hverken er for stærkt eller for svagt. Hvis barnet eller den unge kan mærke at han eller hun kan stole på dig, er det
nemmere at åbne op.
Udvis empati, anerkend, giv rum og respektér barnets følelser
Tillæg barnets eller den unges perspektiv værdi før du eventuelt selv kommer med alternative forklaringer. Alle børn
har i forbindelse med forældres alvorlige sygdom, ulykke eller død brug for, at der er nogen, der forstår dem. Respektér
og tag børnenes og de unges følelser alvorligt. Prøv ikke at tage deres følelser væk eller negligere dem. Udvise empati,
anerkendelse og give rum for de svære følelser.
Husk dig selv på du skal aflaste ikke aflede.
Det, at sige følelserne højt og mærke, at en voksen kan rumme og anerkende følelserne, kan i sig selv være nok til, at
barnet føler sig hørt og forstået - og dermed lette barnet. Du kan trøste barnet, og du kan fortælle barnet, at det ok at
have de følelser, som barnet har (’du må godt være vred’), og forklare, at det er normalt (jeg kender en dreng, der havde
en meget syg far, og han blev vred). Du kan også forsikre barnet om, at det med tiden bliver bedre, selvom det kan være
svært at tro på lige nu, og du kan fortælle barnet, at du godt kan forstå, at det er hårdt og svært.
Få flere råd i vidensafsnittet (s. 35)
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SAMTALER MED BØRN OM DERES
HVERDAGSLIV

SAMTALER OM DET EKSISTENTIELLE
Samtaler af eksistentiel karakter vil være forbeholdt de lidt ældre børn (ca. 13-18 år), da det
kræver et vist niveau af forståelse og refleksion at kunne tænke over de mere eksistentielle
aspekter af livet. Skolebørn vil dog også kunne
stille spørgsmål ved det retfærdige i de hændelser, som de bliver udsat for, fx: ’Hvorfor er
det lige min mor, som har fået kræft? ’. De kan
derfor også ofte deltage i samtaler om mening
og meningsløshed.

Spørg ind til barnet eller den unges hverdag
for at skabe en god relation til barnet eller den
unge og få et godt udgangspunkt for en eventuel senere snak om svære emner.
Inspirationsspørgsmål:
•

’Hvad klasse går du i?’

•

’Går du til noget efterbørnehave/skole?’

•

’Hvad kan du lide at lege med? ’

•

’Hvad hedder dine bedste venner og hvad
laver du sammen med dem? ’

•

’Har du et kæledyr? ’

•

’Hvad hedder din bamse? ’

•

’Har du søskende? ’

•

’Hvem er der i din familie? ’

•

’Hvor bor du? ’

•

’Har du dit eget værelse? ’

Børn og unges religiøsitet

Børn i førskolealderen
Barnets religiøse tænkning er intuitiv. Verden
opleves som levende, den har vilje, følelser og
ønsker – ligesom barnet selv. Barnets kan opleve sig som ét med solen, naturen og med Gud,
hvis barnets primære omsorgspersoner også
udtrykker tanker, der rettes mod Gud. I barnets
søgen efter mening og forsøg på at forstå sammenhænge, kan ’Gud’ afprøves som svar på de
mange spørgsmål. Barnets forestilling om Gud
som almægtig hænger ofte sammen med dets
forestilling om forældrenes almægtighed.
Børn mellem syv og tolv år
Barnets religiøse tænkning er konkret. Barnet
grubler ofte over de store livsspørgsmål og
opdager, at dets forældre ikke er almægtige,
men laver fejl. Det kan gøre børn bange, fordi
de oplever, at de ikke er sikret mod, at ondt
kan ske, og at sygdom og død kan ramme. Disse egenskaber overføres lidt efter lidt på Gud,
hvis barnet vokser op i en familie, hvor der ofte
tales om Gud. Mange børn bevarer en følelsesmæssig forundring over mange ting, og omgiver mange ting i tilværelsen med en gådefuld
mystik.

SAMTALER MED BØRN OG UNGE, DER ER
KEDE AF DET ELLER ER I SORG
Når du taler med et barn eller en ung i krise, er
et godt råd, at du skal være i sorgen sammen
med barnet eller den unge. Det gør du ved at
spørge til deres følelser og tanker. I samtalen
skal du huske, at din funktion er at aflaste, ikke
aflede den sørgende.
Inspirationsspørgsmål:
•

’Hvad tænker du på? ’

•

’Hvornår savner du mor/far? ’

•

’Hvad savner du? ’

•

’Hvad længes du efter? ’

•

’Hvad er rart? ’

•

’Hvad er svært? ’

Teenagere og unge
Teenagere og unges religiøse tænkning er abstrakt. Gud kan opfattes som en åndelig realitet, og kan opfattes som én, man kan have et
personligt forhold til - en ven. Gud vil ofte både
være nær og fjern. Forholdet til Gud kan være
præget af store omskiftelser og usikkerhed,
ligesom identitet og tilhørsforhold kan have
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at jeg skal opleve det? ’. Nogle børn kan have
et personligt livssyn, der gør, at mening med
er noget, der sker, og det skal naturligvis respekteres.
Du skal dog være forsigtig med at foreslå en
mening med, da det kan være meget svært,
hvis ikke umuligt, at komme med et bud på,
hvad meningen er med at et barns forælder
eksempelvis bliver alvorlig syg. Derimod kan
det være en god idé at spørge ind til meningen
i det, der sker. Eksempelvis: ’Det er meningen,
at jeg skal være mere sammen med min far.”
eller ”Det er meningen, at jeg skal blive bedre til
at huske på alle de gode ting i mit liv’.
Ofte, når børn eller unge rejser meningsspørgsmål på et overordnet plan som fx ’hvad
er meningen med livet? ’, er det ikke et spørgsmål, der kræver et svar, men et smerteudbrud
eller en klage, og dermed et ønske om trøst.
Du kan hjælpe barnet eller den unge ved at
dele tvivlen og ved fx at sige: ’Jeg ved ikke,
hvad meningen er, eller om der er en mening
med det! ’. Eller: ’Måske er livet hverken retfærdigt eller uretfærdigt, måske er det der bare,
indtil det ikke er der mere’.
Det kan være en god idé at lede mening
med-spørgsmål over til mening i-spørgsmål og
derigennem åbne for en snak med barnet eller
den unge om, hvorvidt han eller hun kan finde
en mening i situationen.

samme bevægelige karakter for teenagere og
unge.
Ved dødsfald kan det for mange børn og unge
være forbundet med stor trøst at tænke på, at
den mistede befinder sig i himlen, hos Gud, på
en stjerne eller lignende. Der er ofte også stor
trøst forbundet med tanken om, at den mistede, trods død, støtter og holder øje med barnet
og den unge. Børn og unge kan have efterlivsforestillinger, som er trøstende, og som giver
dem ressourcer til at klare en kaotisk tid med
følelsesmæssig belastning.
Den religiøse, eksistentielle, åndelige samtale

Inspirationsspørgsmål
Herunder er oplistet nogle spørgsmål, som du
kan hente inspiration i, hvis du står i en situation, hvor et pårørende barn har brug for en
snak af eksistentiel karakter.
•

’Hvad fylder mest for dig lige nu? ’

•

’Hvad giver mening lige nu? ’

•

’Hvad gør dig glad? ’

•

’Hvad kan du godt lide at lave? ’

•

’Hvad trøster dig, når du har det svært? ’

•

’Hvem har du, der kan trøste dig, når det er
svært? ’

•

’Tror du på en Gud? ’

•

’Hvilken betydning har det for dig, at du har
en tro? ’

SPØRGEMETODE TIL AT ÅBNE FOR EN
SAMTALE MED ET BARN ELLER EN UNG

Ved dødsfald
’Hvor tror du mor/far er nu? ’
’Tror du, der er andre, der passer på din mor/ far,
nu når hun/han ikke er her mere?’

Metoden kan anvendes til at åbne for en samtale med barnet eller den unge. Metoden kan
anvendes på alle børn og unge både af dig
som sundhedsprofessionel og af forældrene.
Man skal være opmærksom på, at især små
børn går ud og ind af det svære, og at det
derfor kan være svært at fastholde deres opmærksomhed i længere tid. Derfor skal man
gribe muligheden, når den er der, og vende
tilbage til emnet senere.

At tale om mening og meningsløshed

Det kan hjælpe at tænke mening som delt i mening med og mening i. Spørgsmål om mening
med går som regel på et overordnet formål, eksempelvis ’hvad er meningen med, at min mor
er alvorligt syg? ’, ’hvad er meningen med, at
min far skal dø? ’ eller ’hvad er meningen med,

Metoden er inddelt i 5 trin. (se næste side)
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?

SPØRGEMETODE TIL AT ÅBNE FOR EN SAMTALE MED ET BARN ELLER EN UNG

1.

Beskriv for barnet eller den unge, hvad du har lagt mærke til. ’Jeg har lagt mærke til, at du
er blevet mere stille på det seneste’ eller ’Jeg har lagt mærke til, at du tit bliver irriteret’.

2.

Del din opfattelse af, hvorfor du tror, det sker. Giv gerne flere eksempler, så barnet eller
den unge kan vælge det, der passer bedst: ’Jeg tror, det handler om, at du er rigtigt bekymret
for …’ eller ’Jeg tror, det handler om, at din fars sygdom fylder meget, og at der derfor er mindre
overskud, og det er rigtig irriterende og hårdt’ eller ’Jeg tror, det handler om, at det er svært at
forstå, hvad det betyder. Det kan også være, fordi du bliver meget ked af det og ikke vil tænke
på det.’
Børn og unge har nemmere ved at forholde sig til dine fortolkninger af situationen, end ved
selv at skulle forholde sig til, hvorfor han/hun fx er irriteret. Evnen til at lave fortolkninger af
ens egne reaktioner og adfærd kræver modenhed, men barnet/den unge kan ofte godt forholde sig til de mulige fortolkninger, som du kan give, og vurdere, om der er en, som er den
rigtige.

3.

Hvad tænker du om det, jeg siger? Invitér barnet eller den unge til at fortælle om de fortolkninger, du har lavet: ’Hvad tænker du om det, jeg har sagt?’ eller ’Lyder det rigtigt, det jeg
siger?’
De mindre børn kan med fordel hjælpes på vej ved at tegne det, som de gerne vil fortælle
eller udtrykke: ’Kan du tegne det, du tænker (om det, jeg har sagt)?’
Når børn tegner, kan nogle af de tanker og følelser, som børn har svært ved at sætte ord på,
komme frem.

4.

Anerkend barnets reaktioner. Anerkend det barnet eller den unge fortæller, og at han/hun
har det på den måde: ’Det er helt normalt at føle sådan’ eller ’Jeg kender (har hørt om) flere,
der havde det på samme måde’ eller ’Det er helt ok at have de følelser og reaktioner’
’Jeg kan godt forstå, du har det sådan, når der er mange nye ting at tænke over, og man bliver
både bange og ked af det, når man får at vide, at mor skal dø. ’

5.

Tal sammen om hvad der kan gøres for at hjælpe barnet eller den unge. Få øje på muligheder for, at barnet eller den unge kan blive hjulpet med at få det bedre igen:
’Vil det være en hjælp, hvis....’ Eller ’Hvad tror du ville gøre det lettere at tale om det, du går og
tænker på’

(Kilde: Kræftens bekæmpelse)
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DINE NOTER
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Foto: Colourbox

Afsnittet beskriver den baggrundsviden, du som sundhedsprofessionel, har brug for, for at kunne rådgive, støtte og
hjælpe både forældrene og barnet eller den unge. Afsnittet er inddelt i fire underafsnit der beskriver hhv. børns og
unges forståelsesniveau, reaktioner, hvordan børn og unge
kan støttes og den særlige situation når døden indtræffer.
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BØRNS FORSTÅELSESNIVEAU OG LIVSVERDEN
Børn og unges forståelsesniveau og livsverden har betydning for, hvordan de forstår
verden, herunder alvorlig sygdom, ulykke
og dødsfald, og det vil derfor også have betydning for den hjælp og støtte, som de har
brug. Børn og unge udvikler sig individuelt;
men der er visse mønstre, der går igen inden for bestemte aldersgrupper. Det er disse generelle træk i børns forståelsesniveau
og livsverden, der beskrives i dette afsnit.

Det er dog vigtigt at påpege, at der kan være
store forskelle på børn og unge også inden for
de beskrevne aldersgrupper, og at grænserne
mellem grupperne er flydende og vil afhænge
af modenhed både følelsesmæssigt og forståelsesmæssigt. Noget af det vigtigste i støtten
til pårørende børn er derfor evnen til at se og
forstå det enkelte individ som en unik person
og sætte sig ind i måden, individet oplever situationen på.

ALDERSINDDELT OVERSIGT OVER BØRN OG UNGES FORSTÅELSESNIVEAU OG LIVSVERDEN

i
Vuggestuebarnet (0-2 år)

Børnehavebarnet (3-6 år)

Skolebarnet (7-12 år)

Teenagere (13-18 år)

Er eksperter i at aflæse
kropssprog og fornemme
når at der er noget galt.

Er præget af egocentrisk
tænkning.

Kan begynde at tænke logisk
og begynder at forstå abstrakte begreber.

Opfatter og forstår nogenlunde som voksne, men har
ikke samme følelsesmæssige
kontrol.

Er følsomme over for
adskillelse fra de næreomsorgspersoner.
Har ringe tidsfornemmelse.
Er følsomme over for ændringer i kendte rutiner og
struktur.
Forstår ikke betydningen af
sygdom og død.
Begyndende sprog men
kan ikke udtrykke følelser
og behov fuldt ud, udtrykker sig via adfærd

Tænker konkret og bruger
sproget konkret, forstår ikke
abstrakte begreber.

Har en stor indlevelsesevne.
Internaliserer normer.

Opfatter ikke døden som
permanent.

Er optaget af retfærdighed.

Har svært ved at forstå sygdom, der ikke kan ses.

Vil gerne accepteres af andre
og ikke være anderledes.

Kan tro at hændelser, der
sker samtidig, er årsag til
hinanden.

Begynder at forstå døden
som definitiv.

Er præget af magisk tænkning.
Er autoritetstro.
Er eksperter i at aflæse
kropssprog og kan fornemme, når der er noget galt.

Begynder at forstå hvad
sygdom er, men det er stadig
svært, hvis den ikke kan ses.
Forstår rækkevidden og
konsekvensen af sygdom og
død.

Er følsomme over for adskillelse fra de næreomsorgspersoner.
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Danner egne normer og moralbegreber.
Har brug for praktisk og
følelsesmæssig løsrivelse fra
forældre.
Har øget trang til selvstændighed, hvorfor venner spiller
en central rolle.
Kan opleve konflikt mellem
individualisering og øget
tilknytning til hjemmet pga.
forælders sygdom.
Forstår sygdom og død og
konsekvensen af det.

VIDEN

(nul til to år)

Vuggestuebørn
Lige fra et barn er helt spæd tilegner, begriber og erfarer barnet
verden gennem sanser og bevægelse. Børn lærer at kende forskelle og ligheder gennem kroppen og sanserne ved fx at røre
ved genstande. Gennem denne sansemotoriske indlæring bliver
barnet gradvist mere bevidst om sine handlinger og får en viden
om, hvad genstande kan bruges til, fx bliver en kop ikke bare
ved med at være en genstand; men bliver til en genstand med en
funktion - man kan drikke af den. Gradvist udvikler små børn objektpermanens, dvs. de danner en bevidsthed om at en genstand
stadig eksisterer, selvom den ikke er indenfor synsvinkel.

F

or spædbørn og små børn er tilknytning, basal selvregulering og tillid
til omverdenen og de primære omsorgspersoner centrale udviklings
temaer. Børn er født som sociale
individer og biologisk forberedt på
samspil. De mindste børn lære gennem samspil med og spejling af forældrene eller andre voksne, og de udvikler derigennem
evner og kompetence og lære at interagere
med sin omverden.

Alt dette kan gøre dem meget utrygge, hvilket
kan komme til udtryk ved fx gråd, skrig, klynken, separationsangst, vrede eller andre udtryk
for frustration. De kan også søge tryghed og
beroligelse ved at være mere opsøgende i forhold til de nære omsorgspersoner.

Spædbørn og helt små børn har ingen fornemmelse af tid og heller ingen kognitiv formåen
til at forstå begreber som død og sygdom. Det
betyder ikke, at de ikke kan fornemme, at noget
er anderledes eller galt. Små børn er eksperter i
at aflæse kropssprog og er derfor dygtige til at
fornemme, hvis de mennesker, som de er tæt
knyttet til, opfører sig anderledes. De er følsomme over for ændringer i de normale rutiner
i hjemmet og over for adskillelse. Struktur og
tryghed (det kendte) er essentielt for de mindste børn. De vil mærke og reagere på en nær
omsorgspersons fravær eller ændrede adfærd.
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(tre til seks år)

Førskolebørn
Førskolebørn opfatter verden anderledes end større børn og
voksne. De er præget af en egocentrisk tænkning, dvs. at de tror,
alle andre opfatter verden, som de selv gør, og at de er centrum
for verden. De er dygtige til at aflæse kropssprog og fornemme, hvis noget er galt eller anderledes. Børn i den alder tænker
og bruger sproget konkret og kan ikke forstå abstrakte begreber
som ’altid’, ’evig’ og ’død’. De kan have svært ved at forstå sygdom, der ikke kan ses, og de forstår ikke døden som noget endeligt, og de kan derfor finde på at sige ting som: ”Kan vi ikke hjælpe
far op af graven igen? ” eller ”Kan hun høre os gennem al den jord? ”

B

ørns konkrete tænkning gør, at det
er en god ide at undgå abstrakte
begreber og omskrivninger. Anvendes fx udtrykket ’at sove ind’,
kan det blive opfattet helt konkret
og føre til forestillinger om, at man
kan dø, hvis man sover, eller føre til
bekymringer, når nogen tager en lur. Et udtryk
som ’mor er rejst til himlen’ kan føre til bekymring om, at mor bliver ramt af flyvemaskiner,
eller at hun fryser gevaldigt deroppe i luften.

i stand til at tænke over muligheder, at stille
spørgsmål for at få stillet sin nysgerrighed og
at indgå i sociale aftalte relationer, fx rollelege.
Barnet begynder også gradvist at blive mere
selvstændigt og i stand til at sætte ord på, hvad
det vil og ikke vil. Det er samtidig meget autoritetstro, fordi det endnu ikke har udviklet normer for, hvad der er rigtigt og forkert.
Simple abstrakte begreber som tal og farver
udvikler førskolebørn efterhånden en forståelse af. Simple logiske sammenhænge begynder
de at forstå i fem-/seksårsalderen, men de er
tilbøjelige til at tro, at samtidige hændelser eller fænomener er årsag til hinanden. To begivenheder, fx et dødsfald og transport til hospitalet, kan blive kædet sammen, og det kan lede
til uheldige forestillinger om, hvad der er sket,
som fx: ”Hvis du ikke var taget ind på hospitalet,
var far ikke død”.

Børn i denne alder er desuden præget af en
”magisk tænkning” hvilket betyder, at de har
svært ved at skelne mellem tanken om handlingen og den faktiske handling. De kan have
magiske forestillinger om sygdom, fx at den
er kommet fra skyerne, Gud eller træerne, og
de kan forestille sig, at ikke-smitsomme sygdomme smitter ligesom børnesygdomme. Den
magiske tænkning kan også medvirke til, at de
føler skyld, fordi de kan tolke slemme begivenheder som en følge af deres tanker. En pige,
der natten før sin mors død, bad for, at moren
skulle blive smertefri, kunne fx tro, at hun var
skyld i, at moren døde. Børn i denne alder kan
også have svært ved at forstå, når ting ikke går,
som de havde forestillet sig.

Fra omkring treårsalderen er børn i stand til
selv at fortælle historier om de hændelser og
begivenheder, som de oplever. De begynder at
forstå og fortælle historier om deres eget liv.
Når børn fortæller historier om sig selv, definerer de dermed deres fortid og skaber deres
egen identitet.

Førskolebarnet begynder gradvist at kunne
forstille sig ting og handlinger, som ikke er til
stede her og nu. Det betyder, at barnet bliver

40

VIDEN

(syv til tolv år)

Skolebørn
Skolebørn fra syv til tolv tænker mere logisk end førskolebørn,
men er stadig gode til at aflæse kropssprog. De kan begynde at
forstå årsagssammenhænge og konsekvenser af deres egne og
andres handlinger, når ord og forklaringer bindes op på konkrete handlinger, ting eller oplevelser. Abstrakte begreber som
’længe’, ’død’ og ’altid’ begynder gradvist at blive forståelige, og
de begynder at forstå døden som definitiv. Skolebørn kan dog
stadig have svært ved at forstå uvisheden eller den tidsmæssige
dimension i dødens indtræffen. Et barn på 10 år, som fx hører, at
forælderen er meget syg og kommer hjem for at dø, kan tro at
forælderen dør samme nat.

D

en øgede forståelse skolebørn
har om abstrakte begreber betyder også, at de bliver mere
bevidste om, hvad alvorlig sygdom og død kan betyde for
dem selv og familien, hvilket
kan gøre dem mere angste. Ligeledes kan skolebørn bekymre sig meget om
eget helbred og andres helbred, fx den raske
forældres eller søskendes, hvilket kan gøre bekymringen endnu større.

Børn i denne alder bliver efterhånden bedre til
at have styr på centrale aspekter af deres liv,
og føler større kontrol i deres liv. De bliver efterhånden mere selvstændige og selvhjulpne,
kan i højere grad kontrollere deres følelser og
er bedre til at udsætte deres behov. Løsrivelsen
fra forældrene tager mere fat, og vennerne får
større og større betydning. Det er vigtigt for
børnene at føle sig accepteret og ikke anderledes. Når børn i denne alder mister følelsen af
kontrol, kan det derfor være meget angstfyldt
for dem. En forælders sygdomsforløb kan for
et barn i denne alder let opleves som at miste
kontrol, fordi de oplever mange voldsomme
følelser.

Børnene begynder at kunne skelne mellem
sygdommen og dens årsag, men det kan stadig være svært at forholde sig til en sygdom,
der ikke kan ses. De forstår delvist, at sygdommen er noget, der sidder inde i kroppen, men
forestiller sig stadig at sygdommen opstår pga.
noget udefrakommende fx smitte, luften eller
skadelige stoffer i maden eller vold og ulykke.
Børn i denne aldersgruppe kan være meget
optaget af faktuelle og fysiske ting ved døden
og sygdom.
De bliver gradvist i stand til at sætte sig i andres sted, udvise medfølelse og forstå andre
synspunkter end deres eget. De bliver mindre
autoritetstro, og de kan begynde at handle efter normer, som de har internaliseret i konkrete
situationer. Retfærdighed optager dem, og det
kan være svært for dem at forstå, at ’onde ting’
kan ske for ’gode mennesker’.
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(tretten til atten år)

Teenagere
I teenageårene udvikles evnen til at tænke hypotetisk. Teenagere
kan tænke logisk, drage paralleller og vurdere, om den situation,
de står i, rummer uoverensstemmelser. De kan derfor også forholde sig mere kritisk til det, de bliver fortalt. Teenagere forstår,
ligesom voksne, døden som livets definitive afslutning. De kan
skelne mellem sygdommen og dens årsag, og de kan forholde
sig til sygdommen, selvom den ikke kan ses på den voksnes krop.

T

eenagere kan både have mange
abstrakte ideer om en forældres
sygdom og være optaget af hvordan sygdommen påvirker deres liv.
De kan nemt projektere tanker og
bekymringer ind i fremtiden om,
hvordan deres live vil forme sig
fx uden deres forælder og de kan således let
komme til at tage bekymringerne på forskud.

afskære båndene til forældrene. Venner får en
mere central betydning i identitetsudviklingen.
De erstatter i højere grad forældrene som fortrolige og bliver rollemodeller for, hvordan man
vil være og se ud. Men i krisesituationer er det
ofte forældrene, der bliver de vigtigste. Alvorlig sygdom og død kan hæmme teenageres
udvikling mod selvstændighed, fx hvis de må
påtage sig eller bliver pålagt flere pligter, der
binder dem til hjemmet, og de derfor ikke kan
deltage i aktiviteter med jævnaldrende.

Tankemæssigt er de i stand til at reflektere over
dybere temaer og mere eksistentielle aspekter,
og de er efterhånden i stand til at løse intellektuelle problemstillinger som voksne. Dette
betyder også, at de kan begynde at danne deres egne normer og moralbegreber, hvilket kan
føre til opgør med forældrenes normer.
Selvom teenagere i høj grad ligner voksne kognitivt, har de ikke den samme følelsesmæssige
kontrol som voksne. De kan have svært ved
at kontrollere stærke følelser, hvilket ofte kan
være i konflikt med ønsket og forventningen
om at fremstå voksent og selvstændigt. Teenageårene er også en periode, der er præget af
store kropslige forandringer.
Helt centralt er behovet for at frigøre sig for at
udvikle selvstændighed og derved kunne udtrykke sig som individ med egne behov, følelser og meninger. Men samtidig er de på mange
måder stadig dybt afhængige af deres forældre.
Teenagere står over for udfordringen i at finde
balancen mellem at udvikle autonomi uden at
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BØRNS REAKTIONER PÅ SYGDOM OG DØD

EFTERREAKTIONER

Afsnittet beskriver børn og unges reaktioner på
akutte kriser samt deres krise- og sorgreaktioner.
Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ikke
er nogen reaktioner, som er forkerte, men at de
har et formål, fx at håndtere situationen eller beskytte én selv i situationen.

Børn og unges reaktioner på

Undgåelsesadfærd, genoplevelse af
hændelsen
Krise- og sorgreaktioner
(se oversigten på s. 43)

akutte kriser

Som sundhedsprofessionel vil du møde familier
i akutte kriser, der både kan være med og uden
traumatisk karakter ( jf s 10). Det kan fx være
ved en forælders pludselige dødsfald, en akut
traumatisk begivenhed, der ikke nødvendigvis
medfører død, men ”kun” alvorlige akutte tilstande hos en forælder eller ved modtagelsen
af en alvorlig diagnose.

REAKTIONER I DE FØRSTE TIMER

Hukommelsesforstyrrelser
Hukommelsesfunktionerne kan ændre sig i
akutte krisesituationer, således at nogle ting
huskes godt og andre ting glemmes. Børn og
unge kan fortælle, at de kan huske visse sider
af en situation godt og fortælle om den med
stor detaljerigdom, mens andre detaljer opleves som glemt. Særligt hvis oplevelse har haft
traumatisk karakter, kan nogle indtryk ’brænde sig fast’, i den forstand at særlige billeder
huskes særligt godt. Det er individuelt, hvilke
faktorer ved en hændelse, der huskes, og hvilke der glemmes, og det kan derfor være forskelligt for fx to børn, som har oplevet samme
hændelse.
Der kan også ske det, at der er alt for mange sanseindtryk på en gang, og for at kunne
handle i situationen sker en slags splittelse af
krop og psyke. Kroppen husker fornemmelsen
af angst, belastning og rystelse, mens psyken
ikke kan skabe fornemmelse af at være til stede
i situationen, og følelserne skubbes derfor til
side. Følelserne komme typisk igen, når faren er
ovre. Samtidig kan børn og unge have en større tendens til at udvise angst og andre følelser
i selve situationen, end voksne.

De akutte reaktioner har til formål at beskytte
os i situationen. Hvis barnet eller den unge selv
har været vidne til eller indgået i hændelsen,
vil reaktionerne typisk være voldsommere og
kan have traumatisk karakter. Børn og unge
reagerer forskelligt og individuelt, og samme
hændelse giver ikke nødvendigvis samme type
reaktion hos alle børn og unge. Det kan også
være normalt ikke at opleve de nævnte reaktioner.

AKUTTE REAKTIONER

(For uddybning af den akutte situation henvises til www.børnogkriserpåhospitalet.dk )

REAKTIONER I DE FØRSTE TIMER
Hukommelsesforstyrrelser
Ændret tidsopfattelse
Chok, oplevelse af uvirkelighed
Stærke følelsesmæssige reaktioner: protest,
vrede, lammelse, gråd og skrig
Somatiske reaktioner: kvalme,
hjertebanken, stærk uro og anden fysisk
smerte

Ændret tidsopfattelse
Hjernen bearbejder store mængder af information under svære belastninger, og det kan derfor føles som om tiden går langsommere eller
står stille. Nogle børn og unge oplever, at alt
sker i slowmotion. Den ændrede tidsopfattelse
kan medføre, at børnene eller de unge tror, at
der er gået lige så lang tid, som det normalt
ville have taget for dem at bearbejde samme
mængde information.
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Chok, oplevelse af uvirkelighed
Når følelserne kommer igen, vil de fleste opleve chok og have en fornemmelse af uvirkelighed. Det formodes, at selv førskolebørn også
reagerer således, selvom det er svært at vide,
da børnene ikke har samme mulighed for at
sætte ord på deres oplevelser og bruger andre
ord end voksne.
Situationen opleves typisk som en ond drøm
eller noget uvirkeligt og kan beskrives som:
’Det gik ligesom ikke op for mig. Jeg troede
ikke på det’
’Jeg troede ikke mine egne ører’
’Jeg kunne ikke tro, det var sandt, det var
helt ufatteligt’
Uvirkelighedsoplevelsen er en måde at tilnærme os situationen på og tage tingene ind i bidder, som barnet eller den unge kan rumme. På
den måde beskytter uvirkelighedsfølelsen barnet eller den unge, men den er naturligvis ikke
gavnlig over en længere periode.
Stærke følelsesmæssige reaktioner
Når chokket aftager, kommer de følelsesmæssige reaktioner typisk. Nogle børn og unge reagerer med protest og vrede, mens andre snarere reagerer med lammelse. Lammelsen skyldes
ofte en overbelastning af hjernens kapacitet.
Når der er alt for meget at tage stilling til, bryder hjernens evne til at håndtere information
sammen. Andre reaktioner kan være fortvivlelse og gråd. Gråd og skrig hos små børn er
udtryk for, at de påkalder sig de voksnes opmærksomhed for at søge beskyttelse og mindske deres angst. Hvis dette ikke imødekommes,
kan de reagere med resignation og apati.
Børn kan under belastede situationer ty til
handlinger, der genskaber en tryg situation.
Det ses derfor, at børn begynder at lege eller fortsætte deres aktivitet, som om intet var
hændt. Det kan være til stor hjælp for barnet,
da det genskaber tilværelsens tryghed og stabilitet.
Somatiske reaktioner
Børn og unge kan også opleve forskellige fysiske reaktioner, herunder kvalme, skælven, hjertebanken, stærk uro og/eller fysisk smerte.

44

EFTERREAKTIONER

Genoplevelse og undgåelsesadfærd
Når den akutte krise er overstået vil de akutte krisereaktioner aftage, men barnet eller den
unge vil stadig kunne reagere. Reaktioner vil
være som beskrevet i afsnittet om krise- og
sorgreaktioner (se s. 43-50). Hvis barnet eller
den unge har oplevet begivenheder med særlig traumatisk karakter kan der desuden opstå
genoplevelse af hændelsen og undgåelsesadfærd.
Genoplevelse af hændelsen er påtrængende
tanker og billeder og/eller høre- og lugtindtryk. Nogle børn og unge genoplever alt, der
er sket, eller får fornemmelsen af, at det samme
sker igen, mens andre genoplever brudstykker
af hændelsen. Mindre børn genoplever hyppigere et element af hændelsen, mens større
børn og unge hyppigere genoplever hele hændelsen. Børn og unge oplever ofte manglende
kontrol over erindringerne og føler sig hjælpeløse mht. at stoppe dem.
Undgåelsesadfærd kan opstå, fordi forskellige
indtryk til stadighed kan sætte følelsesmæssige og fysiske reaktioner i gang hos barnet eller den unge, som derfor forsøger at holde sig
væk fra disse indtryk. Ligeledes kan barnet eller
den unge forsøge at undgå personer, samtaler
eller aktiviteter, der ligner eller minder dem om
hændelsen.

OVERSIGT OVER DE ALMINDELIGSTE KRISE- OG SORGREAKTIONER

VIDEN

FØLELSESMÆSSIGE REAKTIONER
Ensomhed og forladthed.
Angst, utryghed, bekymring og seperationsangst.
Tristhed.
Længsel og savn.
Vrede, aggression og frustration.
Lettelse.
Skyld.
Håb og fortvivlelse.
FYSISKE REAKTIONER
Hovedpine, mavepine og hjertebanken.
Svimmelhed, kvalme og generel utilpashed.
Søvnproblemer
Manglende energi
Appetitændringer.

ADFÆRDSMÆSSIGE REAKTIONER
Trækker sig tilbage fra venner.
Øget sårbarhed
Regressiv adfærd
Hyppigere gråd og irritation
Børn og unges krise-

Ekstra hensynstagen til forældre.

og sorgreaktioner

Børn og unges reaktioner på alvorlig sygdom
og død er meget forskellige. Spektret er bredt.
Nogle børn har mange og kraftige reaktioner,
mens andre færre og mindre kraftige reaktioner. Reaktionerne kan komme og gå, og de
kan ændre sig alt efter, hvor forælderen er i
sygdomsforløbet. De stærkeste reaktioner er
typisk forbundet med negative ændringer og
stressende perioder. De forekommer typisk, når
diagnosen stilles, hvis sygdomsprognosen forværres, hvis den palliative fase starter og ved
død. Mange af reaktionerne kan ses som en
måde, hvorpå barnet eller den unge forsøger
at håndtere situationen.
Afsnittet beskriver nogle af de mest almindelige reaktioner på en forælders alvorlige sygdom
og ved eventuel død. Ved langvarige sygdomsforløb vil belastningen naturligvis være længerevarende og mere slidsom, men reaktionerne
vil være de samme, selvom mange reaktioner
vil fylde mere, og konsekvenserne for trivsel
kan være større.

Afhængighed af fx alkohol, stoffer, medicin.

KOGNITIVE REAKTIONER
Nedsat koncentration.
Fald i karakterer.
EKSISTENTIELLE REAKTIONER
Oplevelse af uretfærdighed og meningsløshed.
Overbevisninger udfordres og ændres.
Forceret udvikling og modning.
Fremtids-pessimisme.
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DE ALMINDELIGSTE
KRISE &
SORGREAKTIONER
VUGGESTUEBØRN
0-2 ÅR

BØRNEHAVEBØRN
3-6 ÅR

Mere klynkende og pylrede.

Regression.

Angst og utryghed, fx udtrykt ved at barnet er
klæbende, søger ekstra opmærksomhed og har det
svært ved adskillelse.

Længsel og savn.

Vrede og aggression ofte udtrykt ved kortere lunte og
problemer med at overvinde frustrationer

Gråd, ked-af-det-hed.

Vrede og aggression ofte udtrykt ved kortere lunte
og problemer ved at overvinde frustrationer.
Skyld.

Generel utilpashed udtrykt ved manglende evne til at
falde til ro.

Generel utilpashed, fx udtrykt ved manglende evne til
at falde til ro.

Længsel og savn, ængstelse.

Angst, utryghed og

Søvnproblemer.

separationsangst ofte udtrykt ved at barnet er ekstra
tryghedssøgende og er modvillig mod at være hos
personer, det ikke kender godt
Søvnproblemer.
Diffuse kropslige gener, fx mavepine.
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VIDEN

Skolebørn 7-12 år & Teenagere 13+
Ensomhed og forladthed.

Svimmelhed, kvalme og generel utilpashed

Angst, utryghed, bekymring og seperationsangst.

Søvnproblemer.

Tristhed.

Manglende energi.

Længsel og savn.

Appetitændringer.

Vrede, aggression og frustration.

Nedsat koncentration.

Lettelse.

Fald i karakterer.

Skyld.

Oplevelse af uretfærdighed og meningsløshed

Håb og fortvivlelse.

Overbevisninger udfordres og ændres.

Trækker sig tilbage fra venner.

Fremtids-pessimisme.

Øget sårbarhed.
Regressiv adfærd.
Hyppigere gråd og irritation
Ekstra hensynstagen til forældre.
Hovedpine, mavepine og hjertebanken.
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Følelsesmæssige reaktioner

Angst, utryghed, bekymring og
separationsangst
Angst er forbundet med den utryghed, der
går hånd i hånd med alvorlig sygdom og død.
Børn og unge kan blive bekymrede for, om
de selv eller en anden vigtig person i deres
liv skal blive syg, ligesom de kan bekymre
sig om fremtiden, og hvad der skal ske med
dem selv. Især hos mindre børn kan angsten
og utrygheden komme til udtryk ved, at de
bliver mere klæbende og har mere brug for
opmærksomhed og for at være tæt på voksne,
som de er trygge ved. Hos nogle udvikler det
sig til decideret separationsangst.
’Hun er blevet ekstrem mht. voksenkontakt, det
er blevet meget vigtigt for hende, både hjemme,
i skolen og i fritidsordningen. Hun skal altid have
en voksen inden for synsvidde. ’
(Børn og unge i sorg)

De mindre børn kan være meget konkrete i
deres ængstelse og bekymre sig om, hvem der
skal tage vare på deres daglige behov, fx hvem
der skal følge barnet i børnehave, når mor er
på hospitalet, eller om der er råd til at beholde
ham eller hende, når mor ikke tjener penge. De
større børn kan fx bekymre sig om de stadig
har råd til at blive boende, om de skal skifte
skole, og om de så stadig kan have kontakt
med deres venner.
Angsten kommer ofte til udtryk ved sengetid,
hvor børnene vil have forældrene hos sig, have
lyset tændt eller døren åben. Nogle børn kan
også modsætte sig at være alene hjemme eller
komme hjem til et tomt hus, mens andre børn
eller unge isolerer sig.
Ved langvarig sygdom kan angsten fylde ekstra
meget, da barnet eller den unge lever længere
tid i uvished og usikkerhed. Angsten bliver et
grundvilkår og er den følelse, der vil fylde mest.
Tristhed
Børn og unge kan reagere ved at blive triste og
kede af det. De kan have perioder med mange
tunge tanker. Glæden er væk, og de bliver typisk
meget mere stille og tavse. Nogle børn græder
meget og kan i perioder være helt utrøstelige.
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Tristheden kan føre til, at barnet eller den unge
foretrækker at være alene og derved risikerer
at isolere sig fra sine venner. De små børn har
et mindre tristhedsspænd og er derfor som
regel ikke triste i længere perioder ad gangen.
Længsel og savn
Typisk er længsel og savn forbundet med
dødsfald. Børn og unge oplever ofte savn
og længsel i forbindelse med en forælders
dødsfald. Savnet kommer gradvist og vil i
perioder være smertefuldt. Savnet kan være
noget af det værste for barnet.
’For mig var det værste, at jeg ikke kan råbe på
mor. For det var ligesom det, jeg gjorde mest.
Uanset om jeg var bange eller hvad…alt. Ja det
bare at have mor. ’
(På tynd is, rapport).

Også børn eller unge, hvis forældre ikke er
døde, men lider af en alvorlig sygdom, kan
opleve længsel og savn. Savnet kan være
forbundet med, at hospitalsindlæggelse af den
syge forælder betyder, at forælderen er væk
hjemmefra. Savnet kan også være forbundet
med, at den syge forælder ikke længere kan
lave de ting, som de plejede at gøre sammen,
og barnet eller den unge mister på en måde
den forælder, som de kendte før sygdommen.
Sorgen kan ved både sygdom og død indeholde
et fysisk savn efter den syge eller døde, som
vedkommende var før eller et savn efter, at ens
liv var som før.
Vrede, aggression og frustration
Børn eller unge kan i forbindelse med
længerevarende alvorlig sygdom og død hos
en forælder blive vrede og frustrerede. Vreden
kan være rettet mod forskellige faktorer. Nogle
bliver sure på selve sygdommen og føler det
uretfærdigt, at netop deres forælder er blevet
ramt. Andre bliver vrede på den syge eller
den raske forælder eller en søskende, venner,
sundhedsprofessionelle, mv., og andre igen
bliver vrede på Gud eller døden (personificeret)
eller sig selv.
’Jeg blev så vred på kræften… Jeg syntes det var

VIDEN

så uretfærdigt. Jeg blev også mere utålmodig,
vred på min søster og meget vred på min mor’

hvor meget sygdommen har fyldt for dem selv,
andre pårørende og den syge forælder selv.

(Barn og unge som pårørende ved kreft).

Skyld
Skyld kan opstå af flere årsager. Ofte optræder
skyldfølelsen, når børn og unge oplever, at
deres følelser eller tanker er upassende. Fx
kan børn, der fortaber sig i en leg, føle skyld
over at vise glæde, når de ’burde’ være kede
af det. En følelse af lettelse over, at den syge
forældre er blevet indlagt eller er død, kan virke
upassende og derfor også medføre skyld hos
barnet eller den unge. Skyld kan også opstå
over for den raske forælder. Her kan skylden
være udsprunget af, at barnet eller den unge
kan ønske, at det var den raske forælder, der
var syg eller død. Det handler ikke om et reelt
ønske - snarere at barnet eller den unge vil gøre
alt for at ændre på den syge/døde forælders
situation. Endelig kan barnet eller den unge
opleve skyldfølelse over for den syge/afdøde
forælder over ikke at have været nok til stede
under sygdommen eller i livet generelt, også
selvom det ikke er reelt.
Skylden kommer ofte til udtryk i visse øjeblikke
i hverdagen. Børn og unge tager let ansvaret
for vanskelige situationer på sig og stiller ofte
meget store krav til sig selv. Skylden kan opstå,
fordi de tror, at de har direkte eller indirekte
medansvar for hændelsen, eller fordi de måske
tror, at de har opført sig eller sagt noget forkert
over for de personer, som er ramt. Nogen kan
måske forestille sig, at hændelsen er en ”straf”
for noget, de har gjort. Unge kan have svært at
tale om sådanne tanker, da de censurerer sig
selv, fordi de logisk set godt ved, at det lyder
forkert.
Det er meget sjældent at børn eller unge har
’ægte’ skyld i sygdommen. ’Ægte’ skyld kan
man kun have hvis man har viden og et ansvar.
Børn og unge har snarere en ’uægte’ skyld, der
oftest handler mere om frygt, angst, vrede, mv.

Typisk vil børns og unges frustrationstærskel
være nedsat, og vreden og frustrationen kan
derfor også komme til udtryk i hverdagen over
små ting, der ikke tidligere ville have generet
barnet eller den unge. Det kan være vanskeligt
for barnet eller den unge selv og til tider
også for omgivelserne at forstå reaktionen.
Typisk kæder barnet eller den unge ikke sine
reaktioner sammen med den situation, han
eller hun står i. Ældre børn ved typisk godt selv,
at det kun er bagateller, som udløste vreden
og frustrationen, og at reaktionen ikke står i
forhold til det, der udløste den.
Ensomhed og forladthed
Børn og unge kan opleve stor ensomhed under
en forælders sygdomsforløb og eventuelle
død. Ensomheden kan være knyttet til
oplevelsen af ikke at være blevet inddraget i
sygdomssituationen eller oplevelsen af ikke
at have nogen at tale med om sine tanker og
følelser. Det kan skyldes, at barnet eller den
unge gemmer sine tanker og følelser for ikke
at være til besvær eller for ikke at gøre andre
kede af det. Det kan også skyldes, at barnet
eller den unges omgivelser blander sig uden
om og ikke tilbyder barnet eller den unge deres
hjælp. Særligt blandt teenagere og skolebørn
kan ensomheden også skyldes, at den unge
føler sig anderledes end de andre og ikke går
op i de samme ting længere.
Lettelse
Det er almindeligt, at børn og unge oplever
lettelse, når en ubehagelig periode er overstået,
fordi hverdagen ofte er krævende og præget
af angst. Lettelse kan derfor typisk opleves ved
dødsfald efter længerevarende sygdom eller
ved indlæggelse efter en vanskelig periode i
hjemmet. Ved dødsfald kan det også være en
lettelse at vide, at ens mor eller far ikke længere
lider, og at familien ikke længere skal være
vidne til lidelse. Lettelsen handler ikke om, at
barnet eller den unge gerne vil af med den
syge forælder, men snarere om, at de mærker,

Håb og fortvivlelse
Nogle sygdomsforløb er præget af ændringer
undervejs. Dette fører ofte til, at børn og
unge veksler mellem håb og optimisme i
gode sygdomsperioder og fortvivlelse og
nedture ved forværring i sygdommen. Dette
vil særligt fylde meget under længerevarende
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sygdomsforløb. Det, aldrig at føle sig sikker,
aldrig at vide om sygdommen er væk eller ej,
kan være meget opslidende og vanskeligt for
børn og unge. For mange er disse emotionelle
op- og nedture vanskeligere at håndtere end
selve sygdommen, og det kan være svært
at opbygge håbet om, at forælderen bliver
rask igen, selv når der rent faktisk er håb om
helbredelse.

Fysiske reaktioner

Det er normalt, at børn og unge har fysiske
reaktioner ved en forælders alvorlige sygdom
og eventuelle død. Selv om de fysiske reaktioner
er normale og selvstændige, er det velkendt, at
der opstår flere fysiske reaktioner, hvis barnet
eller den unge lukker ned for følelserne. Særligt
hvis de fysiske reaktioner er længerevarende,
kan det være udtryk for, at barnet eller den
unge lukker ned for sine følelser.
Fysiske reaktioner som hovedpine, mavepine,
og hjertebanken er forholdsvis almindelige
reaktioner hos både børn og unge i forbindelse
med alvorlig sygdom og/eller død hos
forældrene. Disse reaktioner er særligt tilstede
hos børn og unge, der er blevet belastet
gennem længere tid. Smerterne kan være
knyttet til angsten for at miste, selv at blive
syg eller problemer med at få sat ord på svære
følelser.
’Jeg får ondt i maven, når jeg egentlig vil græde,
eller når jeg tænker på noget trist… og når jeg er
bange, får jeg ondt i maven’
(Barn og unge som pårørende ved kreft).

Unge kan også opleve diffuse reaktioner som
svimmelhed, kvalme og generel utilpashed.
Søvnproblemer er almindelige hos både børn
og unge under en forælders sygdomsforløb
og efterfølgende ved eventuel død. Nogle
børn sover meget. Søvnen bliver en måde,
hvorpå barnet eller den unge kan lukke ned og
glemme alt det svære. Andre børn og unge kan
have svært ved at falde i søvn. Der er for børn
og unge mange tanker forbundet med at have
en alvorligt syg forælder. Om aftenen, når der
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er stille og roligt, trænger de svære tanker sig
ofte på, og mange ligger og grubler, hvilket kan
forstyrre både indsovningen og selve søvnen.
Søvnbesværet kan også hænge sammen med
angsten, der gør kroppen urolig, og dermed
gør det sværere at sove. Nogle børn og unge
kan også være plaget af mareridt og være
bange for at sove.
’Jeg havde mareridt om kræft, da min far var
syg. Jeg blandede på en måde virkeligheden
ind i drømmen. Jeg drømte om lammelse i hans
ansigt og sådanne ting’
(På tynd is, rapport).

Særligt unge kan opleve manglende energi.
Manglende eller dårlig søvn og mindre appetit
kan være en del af årsagerne, men også de
mange tanker og følelser samt eventuelt de
mange praktiske opgaver, som de skal forholde
sig til, kan tære på energien og kræfterne.
Der kan hos børn og unge også forekomme
appetitændringer, der typisk kommer til udtryk
som manglende appetit, men hos nogle også
som overspisning.

Adfærdsmæssige reaktioner

De adfærdsmæssige reaktioner er ofte
dem, der er mest synlige for omgivelserne,
selvom børnene og de unge ikke altid selv er
opmærksomme på dem.
Mange børn og unge vil i belastede situationer
trække sig tilbage fra venner, da de kan have
svært ved at forstå det, som barnet eller
den unge går igennem. Typisk er barnet
eller den unge mere sårbar over for andres
kommentarer, der let kan vække uønskede
følelser. Tilbagetrækning fra venner beskytter
mod sådanne kommentarer. Andre gange
er det vennerne, der trækker sig, da de ikke
ved, hvordan de skal tackle, at deres ven eller
veninde har en alvorligt syg eller død forælder.
Andre både børn og voksne trækker sig, fordi
de bliver konfronteret med deres egen angst.
Børn i alle aldre kan udvise regressiv adfærd.
Mindre børn kan fx tisse i bukserne eller i sengen
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afhængighed. Det kan både være af alkohol,
medicin, rusmidler, mad eller overdrevet
forbrug af TV og digitale medier. Teenagere
kan også få det sværere med nærhed og der
kan derfor opstå ændringer i seksualvaner,
oftest mindre sexlyst.

igen, blive mere klæbende m.v. Større børn kan
søge mere nærhed hos voksne og optræde
mere barnligt end ellers. Generelt er barnet
eller den unge belastet af omstændighederne,
og overskuddet til at håndtere hverdagen er
mindre. Dette vil ofte komme til udtryk ved,
at barnet eller den unge hyppigere græder, er
irriteret eller opfarende.
Børn og unge er gode til at mærke, hvad
forældre (og andre voksne) kan ’tåle’ af
spørgsmål, og kan på den baggrund tage
ekstra hensyn til forældrene, fx ved at holde
deres egne reaktioner og spørgsmål tilbage. En
forælder har udtalt:

Kognitive reaktioner

Den hyppigste kognitive reaktion hos børn og
unge er nedsat koncentration. Tankerne løber af
sted med barnet eller den unge, og oplevelsen
af angst kan gøre, at barnet eller den unge ofte
kan have svært ved at slappe af. Manglende
søvn og appetit samt angst og tristhed kan
også indvirke på koncentrationsevnen. Dette
tærer på den mentale kapacitet og medfører,
at det kan være svært at følge den normale
hverdag. Mange oplever, at de husker og lærer
dårligere. Særligt skolebørn kan have svært ved
at koncentrere sig i timerne. Når der er stilhed,
kan tankerne få mere plads, og det kan være
vanskeligt at fokusere på skolearbejdet.

’Han er så bange for, at vi skal græde. Han ser
hurtigt, om jeg er ved at græde, og så trækker
han spørgsmålet tilbage. ’
(Børn og unge i sorg)

Af samme grund kan børn og unge forsøge
at gøre sig usynlige eller virke glade for ikke
yderligere at belaste de voksne og gøre dem
mere bekymrede. Det kan imidlertid betyde, at
forældrene vurderer, at de har det bedre, end
barnet eller den unge rent faktisk har det.
Visse børn og unge har en stærk udviklet
empati og kan gå meget op i, hvordan den syge
har det. Andre børn og unge påtager sig eller
får pålagt flere huslige opgaver. Det kan være
en måde for barnet eller den unge at undgå
dårlig samvittighed, en måde at vise kærlighed
på, eller en måde at håndtere situationen på
ved at føle sig inddraget. Det er vigtigt at være
opmærksom på, om barnet eller den unge
tager for meget hensyn, og om dette bliver en
byrde for dem, så de ikke har plads til at leve
deres nogenlunde almindelige barndoms- og
ungdomsliv.

’Jeg husker ikke, hvad vi har lært, og jeg kan ikke
tænke, når jeg er i skole. ’
(Barn og unge som pårørende ved kreft)

På trods af problemer med at følge med, kan
skolen være et frirum for mange, hvor de kan
få en pause fra sorgen, særligt hvis der er en
lærer, som kender til barnet eller den unges
problematik og ser og støtter barnet eller den
unge.

Små børns reaktioner (0-6 år) kan komme
forsinket og kan komme til udtryk gennem
forstyrret adfærd snarere end gennem deres
ord. Deres reaktioner kan blive smeltet sammen
med deres hverdagsliv og kan derfor ofte
komme til udtryk i konkrete hverdagssituationer,
fx i hente-bringe situationer, ved spisetid og
ved putteritualer.

Eksistentielle reaktioner

Tab og alvorlig sygdom medfører, at barnet
eller den unge konfronteres med, at de kan
miste, og bliver mindet om, at menneskelige
relationer er flygtige og forgængelige. Dette
fører særligt blandt de ældre børn til forskellige
eksistentielle overvejelser som fx: ’Bruger jeg
min tid med dem, jeg gerne vil være sammen
med? ’, eller ’bruger jeg tiden på den rigtige
måde? ’.

Nogle teenagere forsøger at dæmpe
emotionelt ubehag eller angst ved at udvikle
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FAKTORER

Tab og alvorlig sygdom kan også betyde,
at barnet eller den unge får en oplevelse af
uretfærdighed og meningsløshed. ’Hvorfor
skete det for lige mig? ’, eller ’hvad er
meningen? ’ Dette kan føre til, at især unges
overbevisninger udfordres og ændres. Det
kan betyde, at de synes, at deres venner er
optagede af uvæsentlige ting, og at de får
et andet perspektiv på mellemmenneskelige
forhold og sætter stor pris på det, de har:
’Det er vanskeligt med venner, der er irriterede
over bagateller med deres forældre. Det blev jeg
vred over. Vær glad for, at du har en far. ’
(Børn og unge i sorg)

Børnene og de unges oplevelser sætter dem ofte
i stand til at værdsætte deres nære relationer
mere end tidligere. De kan tale mere åbent om
vanskelige emner og ved ofte, hvordan de kan
hjælpe andre i svære situationer på grund af
deres erfaringer. De kan gennemgå en form
for forceret udvikling og modning, der kan
medføre, at de føler sig mere voksne end deres
jævnaldrene, som de kan opleve som ’barnlige’.
Dette kan betyde, at de unge trækker sig fra
deres venner og søger kontakt med ældre eller
voksne. Det kan også føre til, at de bliver mere
isolerede, fordi de ikke føler sig forstået.
For nogle unge kan oplevelsen af en alvorlig
hændelse medføre, at den ramte mister troen
på fremtiden og tilliden til, at verden er et
trygt sted. Forventningen om et lykkeligt liv
kan blive rystet, og oplevelsen af egenkontrol
kan blive stærkt svækket. Det kan blandt andet
betyde, at den unge mister motivationen i
skolen og i de fritidsaktiviteter, som ellers har
haft betydning. Det kan også betyde, at den
unge taber interessen for at planlægge og sikre
sin fremtid.

FAKTORER AF BETYDNING FOR
REAKTIONERNE
Børn og unges reaktioner og deres evne
til at håndtere situationen vil afhænge af
forskellige forhold, der dels relateret til det
enkelte barn eller unge, dels relateret til
familien og dels relateret til relateret til ydre
omstændigheder.
Familiens håndtering af situationen

Der vil være stor forskel på, hvordan en fami¬lie
reagerer på alvorlig sygdom, ulykke eller død.
Børn og unges reaktioner afhænger i høj grad
af forældrenes reaktioner og deres evne til at
håndtere situationen. Børn og unge klarer sig
bedst, hvis forældrene har overskud til at være
der for dem og dække deres omsorgsbehov.
Faktorer som tilstedeværelse af depression,
anden psykisk sygdom, misbrug eller andre
stressende faktorer kan komplicere forældrenes
evne til at varetage deres barns behov.
Ligeledes spiller familiens evne til at
kommunikere også en vigtig rolle i, hvordan
børn og unge reagerer og kommer gennem en
belastende situation. Kommunikation både om
sygdommen og om barnets eller den unges
tanker og følelser, er af afgørende betydning for,
hvordan de klarer sig. En familie, som altid har
haft svært ved at tale sammen, vil som regel stå
langt mere udfordret i en krisesituation, hvilket
kan betyde øget konfliktniveau, ensomhed og
afmagt for de enkelte medlemmer. Der kan dog
også være familier, der oplever, at situationen
giver anledning til bedre kommunikation.
Resiliens
Hvor resilient eller modstandsdygtig et barn
eller en ung er, har også betydning for, hvordan
han eller hun evner at håndtere belastninger.
Resiliens er et individs kapacitet til at håndtere
modgang og belastninger. Nogle børn er fra
naturens hånd udstyret med mere resiliens
end andre, men også psykologiske og sociale
faktorer influerer på et barn eller en ungs
resiliens.
Specielt et barns tidlige, relationelle erfaringer
med primære omsorgsgivere er vigtige, fordi de
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er bestemmende for den måde, barnet møder
livet på. En omsorgsfuld og afstemt tilknytning
i barndommen er afgørende for udviklingen af
et robust nervesystem og for barnets tillid til sig
selv og dets oplevelse af at kunne påvirke sine
omgivelser. Et solidt repertoire af erfaringer, der
har vist barnet, at det betaler sig at undersøge
og give sig i kast med verden, vil styrke barnets
evne til at klare sig i belastninger i livet. Det
betyder ikke, at børn og unge, som har haft en
god og omsorgsfuld barndom, ikke vil udvise
reaktioner og være påvirket af situationen. Men
deres healingsproces vil sandsynligvis være
kortere og mindre kompliceret.
Et barn eller en ung kan også opøve resiliens
i forbindelse med belastninger ved at være
del at et støttende miljø, der hjælper med at
komme gennem belastningen.

forberedelse. De pludselige dødsfald er typisk
sværere for de voksne at håndtere, og de har
derfor som regel mindre overskud til at tage
sig af deres børn. Pludselige dødsfald er ofte
forbundet med traumatiske elementer, der
gør, at den døde kan have ydre skader, som
de voksne ønsker at skærme barnet fra, hvilket
igen kan gøre det svært for barnet eller den
unge at forstå og bearbejde situationen.
Ligeledes kan barnet eller den unge selv have
været til stede under hændelsen, hvilket kan
gøre, at oplevelser fra hændelsen brænder sig
fast i erindringen.

RISIKOFAKTORER
•
•
•

Køn
Barnets eller den unges køn kan også have
betydning for, hvorledes han eller hun reagerer.
Selv om der er store individuelle forskelle, er
der almindeligvis en generel forskel i reaktioner
og håndtering kønnene imellem. Denne forskel
gør sig typisk gældende fra skolealderen og er
mest tydelig i ungdomsårene. Piger reagerer
i højere grad end drenge med ængstelse,
tristhed og gråd, og typisk har piger lettere
ved at tale om deres følelser end drenge.
Drenge reagerer i højere grad end piger med
aggression, vrede og uro og håndterer typisk
situationen mere gennem handling og ved at
være i aktivitet.

•
•
•
•
•

Barnet er utrygt og sårbart
Kontaktbrud mellem forældre og barn
Vold, misbrug eller psykiske lidelser i
hjemmet
Negativt samspil i familien eller
konfliktfyldte relationer
Fravær af eller utydelig kommunikation
Ingen eller dårlig støtte fra netværk
(herunder barnets institutioner)
Andre belastende livsbegivenheder
(skilsmisse, flytning mv.)
Pludselige eller traumatiske
hændelser

BESKYTTENDE FAKTORER

Tidligere erfaringer
Tidligere erfaringer med lignende belastende
situationer kan indvirke både negativt og
positivt på barnet eller den unges håndtering,
alt efter hvordan barnet eller den unge
oplevede og håndterede den tidligere situation
og den støtte og hjælp, barnet eller den unge
fik dengang.

•
•
•
•
•
•
•

Omstændighederne ved dødsfaldet
eller hændelsen
Ved dødsfald vil det spille en rolle, hvordan
det er sket. Pludselige dødsfald er vanskeligere
at forholde sig til og giver ikke tid til mental
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Barnet er trygt, tillidsfuld og værdsat
Stabile og trygge omsorgspersoner
Åben og ærlig kommunikation
Gode venner
God støtte og samarbejde med barnets
institution
God hjælp fra netværket
Resiliens
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STØTTE

TEGN PÅ AT BØRN OG UNGE HAR SVÆRT
VED AT HÅNDTERE SITUATIONEN

STØTTE OG KOMMUNIKATION
Afsnittet giver viden om, hvordan du
som sundhedsprofessionel kan støtte og
kommunikere med børn og unge i den
akutte fase. Yderligere beskrives, hvordan
forældre og du som sundhedsprofessionel
kan inddrage børn og unge og informere
dem om en forælders alvorlige sygdom,
samt hvordan forældre og du som
sundhedsprofessionel kan støtte børn og
unge.

Selvom det er normalt, at børn og unge
reagerer og også kan udvise kraftige reaktioner,
både i den akutte situation og efterfølgende,
er det alligevel vigtigt at være opmærksom
på forskellige tegn på, at de har svært ved at
håndtere situationen. Nedenfor er en oversigt
over tegn på, at et barn eller en ung kan have
svært ved at håndtere situationen og har brug
for mere hjælp. Vurderingen skal altid ske med
udgangspunkt i barnets personlighed og i,
hvordan barnet var inden hændelsen skete.
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Støtte og kommunikation i den

Trækker sig tilbage fra venner og voksne
og isolerer sig over længere tid.
Udviser ingen reaktioner over længere tid.
Væremåden ændres drastisk og
vedvarende, fx ved at barnet udvikler
adfærdsproblemer i skolen, børnehaven
eller i vuggestuen.
Udvikler vedvarende angstreaktioner.
Taler om at gøre skade på sig selv eller
tage sit eget liv.
Reagerer med kraftige og vedvarende
selvbebrejdelser.
Stærke og vedvarende efterreaktioner.
Udviser kraftige fortrængningsreaktioner
over tid.
Konstante grublerier over det, der er sket.
Overdreven hensynsfuldhed eller
hjælpsomhed.
Overdreven pessimisme.
Stopper med at lege eller lave aktiviteter.
Teenageren udvikler et stort forbrug af
alkohol og/eller narkotika.
Dårlig trivsel over en længere periode.

akutte krise

I akutte krisesituationer er det primære behov
for alle mennesker sikkerhed og tryghed, særligt hvis hændelsen har haft traumatisk karakter. Som sundhedsprofessionel er du en af de
første voksne, et barn eller en ung og dennes
forældre møder efter en alvorlig hændelse. Du
spiller derfor en afgørende rolle i at aktivere
en oplevelse af sikkerhed og tryghed ved at
kommunikere ro gennem et roligt og tydeligt
kropssprog og stemmeføring. Det er afgørende for at dæmpe den stærke affekt, der kan opstå i akutte krisesituationer og særligt ved traumatiske hændelser. Hermed kan du medvirke
til at dæmpe stressniveauet og til at modvirke
længerevarende stresssymptomer. I akutte kriser har du derfor som sundhedsprofessionel
en direkte rolle over for barnet, den unge og
familien.
Herunder uddybes hvordan du som sundhedsprofessionel kan støtte børn, unge og deres
forældre umiddelbart efter en akut hændelse.
Skab en tryg og rolig situation omkring
barnet eller den unge
Børn og unge i akutte krisesituationer, har brug
for trygge rammer omkring sig. Barnet eller
den unge skal derfor ikke være alene, og skal
så vidt det er muligt være sammen med sin
nærmeste familie, alternativt andre voksne eller
venner, som barnet eller den unge har tillid til.
Hvis familien er adskilt, er det bedst hurtigst
muligt at få dem genforenet. Dette er særligt
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vigtigt, hvis hændelsen har haft traumatisk
karakter.
Børn og unge kan have brug for fysisk nærhed,
fx at sidde på skødet, blive holdt om eller blive
strøget over ryggen af deres mor eller far eller
andre, som barnet eller den unge er glad for.
Som sundhedsprofessionel kan du vurdere
om let berøring, fx en hånd på skulderen, kan
trøste barnet eller den unge.
Vær opmærksom på forældrenes håndtering af
situationen: Er de ved barnet eller den unges
side? Indgyder de tryghed? Er de i stand til
at møde deres barns behov? Har de brug for
støtte til at håndtere egne reaktioner? Er der
andre vigtige voksne, som burde få besked og
som kunne hjælpe? Forældrenes håndtering
har en direkte afsmittende effekt på barnet.

situationen.
Som sundhedsprofessionel må du derfor
arbejde aktivt på at finde ud af børnenes
opfattelse af situationen. Det kan du gøre ved
at lytte til de spørgsmål de stiller eller ved selv
at spørge på en varsom måde, hvad de tænker
og tror om det, der er sket.
Stil åbne og nænsomme spørgsmål om ulykken
eller sygdommen for at få information om
eventuelle andre tab i situationen, eller få viden
om hvad barnet eller den unge eventuelt har
været vidne til.
Kommunikér roligt og giv omsorg
Kommunikér og ager roligt, når du som
sundhedsprofessionel taler med barnet eller
den unge og vær i øjenhøjde for at skabe en
rolig og stabiliserende situation. Dette gælder
særligt ved en traumatisk hændelse.
Vær opmærksom på at vise barnet eller den
unge opmærksomhed og interesse og giv
almindelig menneskelig omsorg. Hvis du kan
se at barnet eller den unge fx er bange, fortæl
da, hvad du ser og udtryk din forståelse: ”Jeg
kan se, du er bange og ked af det. Det kan jeg
godt forstå.” Vis, at du kan rumme barnet eller
den unges følelser og bekymringer.

Giv barnet eller den unge informationer og
fakta om hændelsen
Information er med til at skabe tryghed for
børn og unge og kan samtidig være med til at
modvirke misforståelser. Det er derfor vigtigt,
at du som sundhedsprofessionel løbende
giver barnet eller den unge og forældrene
information om, hvad der sker, hvad der skal
ske og hvad du gør med patienten samt at du
indgyder realistiske håb.
Hold dig til at give faktuelle oplysninger og
lad være med at stimulere til samtale om de
emotionelle sider ved hændelsen, da det på
længere sigt kan gøre dem svære at bearbejde.
Svar på barnet eller den unges spørgsmål,
og hvis du ikke har informationerne, prøv da
at fremskaffe dem og fortæl, at det er det du
gør. Det at få information og få besvaret sine
spørgsmål, kan i sig selv virke angstdæmpende.

Afled barnets eller den unges sanser ved
traumatiske hændelser
Hvis barnet eller den unge reagerer meget
stærkt, kan det skyldes stærke synsindtryk
og være tegn på at barnet eller den unge
har oplevet en traumatisk hændelse. I denne
situation er det godt at engagere de områder
af hjernen, der bearbejder visuel information,
med andre opgaver. Det kan fx gøres ved at
aflede barnet eller den unge med spil eller film,
hvis han eller hun har lyst. Dette vil udtynde de
negative erindringsbilleder fra den traumatiske
begivenhed, medvirke til at ubehagelige
indtryk ikke brænder sig fast og dermed hjælpe
barnet eller den unge med at komme igennem
situationen. Barnet eller den unge skal dog ikke
lades alene i disse situationer.

Ret misforståelser og besvar yderligere
spørgsmål
Børn og unge kan danne fantasier om det, som
de ikke har forstået om en hændelse, og det
er vigtigt at få afklaret dette. Det er ikke nok at
tro, at den forklaring og de fakta, barnet eller
den unge har fået, er tilstrækkelige til at sikre,
at barnet eller den unge har fået den rigtige
opfattelse af situationen. Særligt de mindre
børn forstår ofte anderledes end voksne, og
det kan være svært for voksne at gøre sig
forestillinger om, hvordan barnet har forstået

Anden hjælp
Opfordr familien til i videst muligt omfang at
videreføre en rolig og tryg situation derhjemme

55

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE FORÆLDRE - EN MANUAL

ved at opretholde de daglige rutiner, fx måltider,
faste sengetider, højtlæsning m.m. Fastholdelse
af rutiner skaber sammenhæng i barnets eller
den unges liv og giver tryghed og stabilitet.
Hjælp barnet eller den unge og forældrene
med at identificere hvilken hjælp, de har brug
for i situationen. Spørg til deres behov og kom
evt. med forslag såsom ’Tror I, det ville være
en hjælp, hvis en bedsteforælder eller ven kom
forbi? ‘Fortæl, at det kan være en god ide at få
hjælp fra deres sociale netværk.
Vil du læse mere om, hvordan du kan støtte i
den akutte situation henvises til
www.børnogkriserpåhospitalet.dk

INDDRAGELSE OG INFORMATION VED
KRISE OG SORG
Afsnittet beskriver hovedsageligt, hvordan
forældrene kan informere og inddrage
deres børn i sygdomssituationen. Mange af
de råd, der gives, kan du også bruge, når du
som sundhedsprofessionel står i en situation
hvor det er dig, der skal informere et barn,
en ung eller rådgive forældrene.
Indledningsvis kan det være godt at gøre
opmærksom på, at der ikke er én rigtig måde
at fortælle et barn eller en ung, at fx deres mor
er alvorligt syg. Hver familie og hver person har
sin egen måde at kommunikere på, hvilket skal
respekteres.
Til højre kan du se en aldersinddelt oversigt
over hvordan børn og unge kan informeres om
alvorlig sygdom.
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VUGGESTUEBØRN 0-2 ÅR
Fortæl kort om sygdommen uden for mange detaljer.
Hold samtalerne korte med lidt information ad gangen – tag samtalen op løbende.
Giv barnet mulighed for at gå til og fra samtalen.
Brug enkle, konkrete ord og undgå metaforer.
Det lille barn har i høj grad brug for at få de følelser, som han eller hun mærker, afstemt og
spejlet hos den voksne.

BØRNEHAVEBØRN 3-6 ÅR
Fortæl kort om sygdommen uden for mange detaljer.
Fortæl gerne navnet på sygdommen.
Forklar barnet, hvor i kroppen sygdommen sidder, brug bøger, dukker/bamser eller tegninger til at
forklare.
Hold samtalerne korte med lidt information ad gangen - Tag samtalen op løbende.
Giv barnet mulighed for at gå til og fra samtalen.
Brug enkle, konkrete ord og undgå metaforer.
Spørg ind til, hvad barnet har forstået, og få rettet eventuelle misforståelser.
Spørg barnet, hvad det tænker om det, der er blevet fortalt.
Opfordr barnet til løbende at spørge og fortæl, at du vil svare åbent og ærligt på spørgsmålene.
Understreg overfor barnet, at han eller hun ikke på nogen måde er skyld i sygdommen.
Fortæl heltehistorier og forklar, hvad lægerne gør for at hjælpe.

SKOLEBØRN 7-12 ÅR

TEENAGERE 13-18 ÅR
Giv teenageren så meget information om sygdommen, som han eller hun ønsker og kan
rumme.
Giv løbende besked, når der sker nyt.
Lad være med at skjule noget for teenageren.
Fortæl at de sundhedsprofessionelle gør alt for at hjælpe forælderen.
Giv dig god tid til at besvare teenagerens spørgsmål.
Opfordr teenageren til løbende at spørge og svar åbent og ærligt.
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Fortæl gerne barnet lidt detaljer om sygdommen.
Forklar barnet hvor sygdommen sidder.
Forklar og fortæl barnet i et konkret sprog, brug gerne et billede, en bamse eller lignende.
Forklar hvad lægerne gør for at hjælpe.
Spørg ind til, hvad barnet har forstået, og få rettet eventuelle misforståelser.
Spørg barnet, hvad han eller hun tænker om det, der er blevet fortalt.
Giv tid til spørgsmål, også over tid.
Opfordr barnet til løbende at spørge og svar åbent og ærligt.
Understreg overfor barnet, at han eller hun ikke har nogen andel i sygdommen.

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE FORÆLDRE - EN MANUAL

Åben og ærlig kommunikation
Voksne og særligt forældre vil typisk gerne
beskytte børn mod livets barske vilkår, og
det strider derfor mod voksenlogikken at
skulle fortælle om og inddrage børn og unge
i alvorlig sygdom. Det er dog vigtigt at være
åben og ærlig over for børn og unge, når der
kommunikeres om sygdom, og at give dem
specifik viden om sygdommen gennem hele
sygdomsforløbet. Generelt trives børn og unge
bedst med at blive inddraget og få fortalt
sandheden, også om sygdom, ulykker og
dødsfald, når det bliver gjort på en hensynsfuld
og alderssvarende måde.
Børn og unge vil typisk godt kunne fornemme,
at der er noget galt, og hvis de ikke inddrages,
kan de nemt blive forvirrede over de blandede
signaler. Børn og unge vil forsøge at finde en
mening og skabe sammenhæng og kan nemt
komme til at vende det indad og få skyldfølelse.
De kan også komme til at føle sig isolerede
og holdt udenfor, blive utrygge, angste og
stressede, når de ikke inddrages. Børn og unge
har brug for at føle sig inddraget - ingen trives
med følelsen af at være holdt udenfor. Det er
sværere for børn og unge at være alene med
deres usikkerhed end at være sammen med
andre om at bære en viden om alvorlig sygdom.
Den åbne og ærlige kommunikation er også
vigtig for, at børnene og særligt de unge fortsat
kan stole på og have tillid til deres forældre
og derved ikke mister en del af deres sikre
base. Særligt for teenagere kan manglende
inddragelse føre til, at de mister tilliden til
forældrene, fordi de kan føle, at de ikke har fået
sandheden at vide. Mangel på inddragelse kan
også sætte gang i fantasifulde forestillinger, der
ofte er mere problematiske og skræmmende
end selve virkeligheden.
’Jeg er sikker på, min mor blev syg, fordi jeg ikke
havde været sød nok og larmet for meget. Hun
sagde jo tit,’ jeg får ondt i hovedet af al det råberi.’’
(Børn holder til meget,… men ikke til at blive holdt
udenfor)

At fortælle åbent og ærligt om sygdommen
betyder ikke nødvendigvis, at alt skal fortælles;
men at det, der fortælles, skal være korrekt.
Den mængde information, der gives og måden
informationen gives på, skal være tilpasset
barnets alder. Med hjælp og støtte kan børn
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og unge håndtere vanskelige beskeder og
situationer uden at risikere at blive yderligere
belastet.
Hvem og hvornår
Det bedste er, hvis det er barnet eller den unges
forældre, der selv fortæller om sygdommen,
ulykken eller dødsfaldet, fordi det er dem,
som barnet kender bedst og er tryggest ved.
Inden forældrene fortæller om sygdommen,
ulykken eller dødsfaldet, kan det være godt,
at de har haft mulighed for at sunde sig lidt
og ikke er for følelsesmæssigt overvældede
af situationen. Hvis forældrene ikke selv kan
magte eller har mulighed for at fortælle om
sygdommen, kan det også være en anden
voksen, som barnet eller den unge er tryg
ved og kender godt, fx en bedsteforælder. Du
kan også som sundhedsprofessionel tilbyde
at fortælle om situationen til barnet, mens
en af barnets forældre eller en anden voksen,
som barnet eller den unge er tryg ved, er til
stede, hvis det er for svært for forældrene selv.
Det skal naturligvis altid ske efter aftale med
forælderen.
Børn og unge har bedst af at blive inddraget
tidligt i forløbet eller blive fortalt om nye
prognoser mht. sygdommen og andre
ændringer, da de er hurtige til at fornemme,
at der er noget galt. Det at tale om de
sygdomsspecifikke faktorer og de ændringer i
livssituationen, som det fører med, skal tænkes
som en proces snarere end som en enkelt
begivenhed.
Det er i orden ikke at fortælle eller at diskutere
alt på en gang, og alle omstændighederne
(især hvis de er voldsomme) behøver ikke at
blive fortalt. Det kan være nødvendigt at dele
samtalen op i mindre bidder, da især mindre
børn kan have svært ved at rumme alt på
engang. Børn går ud og ind af svære samtaler
– de tager de svære informationer ind i små
doser. Når de er parate, vil de typisk vende
tilbage til samtaleemnet.
Når børn og unge skal informeres om alvorlig
sygdom, er det godt at vælge et tidspunkt, hvor
barnet er frisk og ikke skal noget efterfølgende.
Hvis det er muligt, er det en god ide at vælge
et tidspunkt, hvor der er god tid og ro til at
fortælle og besvare eventuelle spørgsmål
fra børnene eller de unge og samtidig give
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mulighed for, at de kan veksle mellem at tale
om det svære og lave noget andet. Samtalen
behøver ikke foregå siddende ved et bord det kan på nogle virke for konfronterende. I
stedet kan man tale sammen under en gåtur
eller under en stille fælles aktivitet i hjemmet,
fx mens man bager, dækker bord eller lægger
puslespil. Hvis det foregår på hospitalet kan det
fx være mens barnet tegner, leger med dukker
eller biler - noget, der fjerner fokus fra det lidt
svære emne, og giver barnet mulighed for ’at
glemme lidt’ ved fx at kunne kigge væk.

og kan nemt misforstå ord og tillægge dem en
anden betydning. For skolebørn kan det være
hjælpsomt at tale om døden, som at kroppen
ikke længere fungerer. Hjerte stopper med at
slå, personen kan ikke længere kan bevæge
sig, ånde, føle og tænke osv. De mindste børn
gør sig deres egne forestillinger, som bygger
på tilfældige sammentræf og fantasier. Det er
derfor vigtigt at prøve at finde ud af, hvad barnet
har forstået for at undgå misforståelser. Deres
evne til at fastholde en samtale om et emne er
ikke så udviklet, så samtalerne skal være korte
og genoptages på et senere tidspunkt.

Hvordan
De mindste børn vil have svært ved at forstå,
hvad der er sket, og hvad, det kommer til at
betyde. Alligevel er det vigtigt at inddrage
dem og give dem viden om sygdommen.
Børnene forstår budskabet og ordene er
vigtige at få sagt. Små børn har ikke brug for
en masse detaljer om sygdommen. De er ikke
så interesserede i selve sygdommen, men i
hvordan deres forældre har det. De ældre børn
kan forstå mere og har brug for flere detaljer
om sygdommen for at forstå situationen og
føle en form for kontrol. Teenagere ved mere
og kan allerede have viden om sygdommen.
Ofte vil teenagere selv søge information på
internettet om sygdommen og om andre, der
har oplevet det samme. Det kan dække et
behov for teenageren, men det kan også være
problematisk, da oplysningerne kan være af
svingende kvalitet, være forvirrende og svære
at forstå. De kan blive meget bekymrede og
have en masse spørgsmål. Derfor skal de have
så meget information, som de ønsker og kan
klare, og de skal have mulighed for at kunne tale
åbent om sygdommen. De ældste teenagere
kan have brug for meget specifik viden om en
forældres sygdom og fx sandsynligheden for
at dø, da denne viden kan være vigtig for dem
at medtænke ift. beslutninger om fx at flytte
hjemmefra, rejse eller uddannelse. Det kan
minimere risikoen for, at de senere fortryder
en beslutning og bebrejder sig selv, at de har
været for meget væk i den sidst tid.

Det kan være en hjælp for førskolebørn og
de mindre skolebørn, at der bliver brugt fx
en bamse eller dukke til at forklare, hvor
sygdommen er lokaliseret i kroppen. Bøger
om kroppen, sygdom og død er også gode at
tage udgangspunkt i. De lidt ældre børn kan
ofte stille mange spørgsmål og ofte flere gange
som et led i bearbejdelsen.
Små børn har ikke mulighed for selv at
indhente information, og for at hjælpe dem
med at bearbejde situationen er det vigtigt at
fremhæve, at der er nogen, der gør eller har
gjort deres bedste for at hjælpe den syge. De har
brug for såkaldte heltehistorier. En heltehistorie
kunne fx handle om, at ’ambulancen kørte så
hurtig som muligt med far til hospitalet’ eller
’mor får den stærkeste medicin på sygehuset og
har de bedste læger til at hjælpe sig’.
Det er godt at være opmærksom på, at
særligt små børn er specialister i at aflæse
ansigtsudtryk og stemninger for at finde ud
af situationens alvor. Det kan være svært ikke
at udvise følelser enten i kropssproget eller
verbalt, og det er derfor vigtigt at fortælle
børnene, at det ikke er deres skyld. Skolebørn
kan let få skyldfølelse, fordi de kan opfatte
dårlige ting og begivenheder som straf. De har
derfor også brug for at blive forsikret om, at
det ikke er deres skyld, og at deres adfærd ikke
vil få eller har haft betydning for situationen.
Viden om sygdommen og formidling af
denne viden
Det er vigtigt at give børn specifik viden om
sygdommen gennem hele sygdomsforløbet.
Informationerne skal naturligvis være tilpasset
det enkelte barns alder og forståelsesevne.

I samtalen med førskolebørn og de yngste
skolebørn, er det vigtigt at bruge simple ord i
et direkte sprog uden metaforer. Børn tænker
helt anderledes om sygdom og død end voksne

59

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE FORÆLDRE - EN MANUAL

Oftest vil den viden, som børn har brug for,
være viden om sygdommens art, varighed,
årsag, symptomer og behandling. Herunder er
nogle ideer til den viden, som børn har brug
for i forbindelse med en forælders sygdom.

eller overbringe en alvorlig diagnose:
•
•
•
•

Viden om sygdomsrelaterede faktorer:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Hvad er diagnosen?
Hvad ved man om årsagen til
sygdommen?
Hvad ved man om, hvordan sygdommen
vil forløbe, og hvad sygdommens
prognose er?
Hvad ved man om muligheden for at
behandle sygdommen og hvordan?
Hvad ved man om, hvilken grad af
funktionsnedsættelse sygdommen vil
have for forælderen, og hvilken betydning
vil det have for, hvad forælderen kan
foretage sig sammen med barnet?
Hvad ved man om, hvordan sygdommen
vil komme til at påvirke familiens
dagligdag?
Hvad ved man om, hvilket behov for pleje
forælderen vil få af sygdommen?
Hvad ved man om synligheden af
sygdommen for omverden?

•
•

Giv beskeden i rolige, private omgivelser
Øv dig på, hvad du vil sige og ikke vil sige
Forbered dig mentalt
Forvent ingen bestemte reaktioner, men
indstil dig på at møde det der kommer
Tilpas informationen til barnets alder
Vær i øjenhøjde med barnet - det gør
barnet mere trygt
Signalér til barnet, at der kommer en
dårlig besked, så barnet kort har mulighed
for at forberede sig
Giv beskeden kort og præcist og start ikke
med lange indledninger.

Eksempelvis: ’ Jeg skal desværre give dig en trist
nyhed (signal om dårlig nyhed). Vi har fundet en
knude i din mors bryst, og vi har i dag fundet ud
af, at hun har brystkræft. Din mor skal opereres
i næste uge’.
•
•

•

Når en forælder eller du som sundhedsprofessionel skal fortælle om fx behandlingen, er det
vigtigt ikke at love mere, end der kan holdes.
Fokusér i stedet på det du konkret ved, fx:
’Nu skal jeg/din mor have medicin i en måned,
og bagefter skal lægerne se, om den har hjulpet
til at fjerne sygdommen, eller om jeg/din mor
skal have mere medicin’.
Fokusér på hvad du tror og håber, fx:
’Jeg tror, at medicinen kan dræbe min/din mors
sygdom’ eller ’jeg håber, at lægerne/vi kan gøre
mig/din mor rask’.

•
•

Giv bagefter plads til reaktioner og vær
bevidst om, at børn kan reagere forskelligt
Hold evt. om barnet, tag det i hånden eller
hav anden fysisk kontakt. Fysisk nærhed
fortæller tydeligere end noget andet, at
barnet ikke er alene
Husk at forældre også kan blive kede
af det. Børn kan godt tåle at se deres
forældre vise følelser, hvis de samtidig
viser deres barn, at de kan yde omsorg for
ham eller hende og give tryghed. Ved at
vise deres tristhed viser forældrene, at det
er en naturlig reaktion, og at det er ok at
være kede af det sammen.
Spørg barnet hvad, han eller hun har hørt
og forstået. Ret eventuelle misforståelser
Spørg, om der er spørgsmål til det, der er
blevet fortalt

Spørgsmål og opsummering
Når man taler med børn og unge, kan det
være en god ide, specielt med de lidt mindre
børn, at stille åbne spørgsmål (hvad, hvem,
hvor-spørgsmål), eller at bede dem fortælle
eller opsummere, hvad de har fået fortalt.
Dette hjælper til at finde ud af, hvad barnet har
forstået, og kan afsløre fejlagtige opfattelser og
fantasier, som så kan korrigeres. Børn og unge
kan have mange spørgsmål, og det er vigtigt at

Hvordan en dårlig besked kan gives
Det kan være godt som forælder eller
sundhedsprofessionel at forberede sig på
en samtale med børn og unge om det svære
emne, når man selv har haft tid til at fordøje
egne reaktioner, ved fx at udfærdige nogle
helt konkrete sætninger. Herunder er en række
gode råd til, hvordan forældre eller andre
voksne kan give deres barn en dårlig besked
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svare åbent og ærligt på disse.
De voksne kan også opfordre børnene og de
unge til at stille spørgsmål og fortælle, at de
vil svare så ærligt som muligt, også selvom
de ikke kender svaret. Børn og unge kan godt
acceptere, at voksne ikke ved alting - det
vigtigste for dem er et åbent og tillidsfuldt
forhold til den voksne, der tillader dem at
spørge. Ved at opfordre til spørgsmål viser man
børnene og de unge, at det er muligt at tale
sammen om svære emner. Spørgsmål hjælper
også børn og unge til at bearbejde situationen
og komme gennem sorgen.

STØTTE UNDER KRISE OG SORG
Afsnittet beskriver, hvordan børn og unge
kan støttes ved alvorlig sygdom, død eller
ulykke. De følgende sider er delt op i råd,
du som sundhedsprofessionel kan give forældrene om, hvad de kan gøre for at støtte
deres barn; og råd både forældrene og du
som sundhedsprofessionel kan bruge direkte for at støtte børn og unge.

OVERSIGT OVER HVORDAN
BØRN OG UNGE KAN STØTTES
INDDELT EFTER ALDER

Børn i denne aldersgruppe er de, der er mest afhængige af deres forældre og tilknytningen til dem. Det
lille barn reagerer med sorg på selv korte adskillelser fra deres omsorgspersoner, fordi de ikke har en
særligt god tidsopfattelse. De kan reagere ved at blive klynkende, krævende, skrige og græde meget.

Råd du kan give til forældre:
Vær mest muligt sammen med dit barn.
Lad dit barn komme mest muligt på besøg på hospitalet.
Behold rutiner, aktiviteter, opdragelse og skab rum for pauser.
Vis gerne dine følelser, men vis samtidigt, at du kan være der for barnet.
Giv ekstra tryghed og beroligelse.

Råd til forældre og dig som
sundhedsprofessionel:
Snak med og sæt ord på barnets tanker og følelser.
Hjælp barnet til at føle sig set og forstået.
Leg, tegn og lav andre nonverbale aktiviteter med barnet.
Inddrag barnets daginstitution.

Vuggestuebørn
(0-2 år)

HUSK
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At rådene er generelle
anbefalinger og forslag.
Hver enkelt familie har
sine egne mønstre og sin
egen historie, og børn er
meget forskellige.

Førskolebarnet er præget af magisk tænkning og opfatter sig selv som centrum
i verden. Derfor kan det tro, at hans/hendes tanker, følelser og ønsker kan være
årsag til, at fx far er blevet syg. Barnet har en begrænset forståelse af sygdom og
forstår ikke døden som permanent. Det går ind og ud af sin sorg og kan fx sige, at
det gerne vil ud og lege midt i en meget alvorlig snak.

Råd du kan give til forældre:
Vær mest muligt sammen med dit barn.
Lad dit barn kommer mest muligt på besøg på hospitalet.
Lad dit barnet hjælpe med alderssvarende opgaver.
Behold rutiner, aktiviteter, opdragelse og skab rum for pauser.
Vis gerne dine følelser, men vis samtidigt du kan være der for dit barn.
Giv ekstra tryghed og beroligelse.

Råd til forældre og dig som
sundhedsprofessionel:
Snak med og spørg ind til barnets tanker og følelser.
Hjælp barnet med at forstå sine reaktioner.
Hjælp barnet til at føle sig set og forstået.
Giv barnet tilladelse til at lege, være glad og deltage i aktiviteter.
Leg, tegn, og lav andre nonverbale aktiviteter med barnet.
Inddrag barnets daginstitution.

Børnehavebørn
(3-6 år)
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Skolebørn har bedre forståelse for begreber som død og sygdom. Omkring 7 års
alderen begynder de at forstå døden som uigenkaldelig. De bliver mere empatiske og er optagede af retfærdighed. De har stadig en meget konkret forståelse af
verden og har brug for ritualer, men kan nu i højere grad lukke sig inde med deres
sorg. Når barnet er omkring 10 år, er det i stand til at tænke mere abstrakt og forstår dermed de mere langsigtede konsekvenser af sygdom og død.

Råd du kan give til forældre:
Lad dit barn komme på besøg på hospitalet.
Lad dit barn hjælpe med alderssvarende opgaver.
Behold rutiner, aktiviteter, opdragelse og skab rum for pauser.
Vis gerne dine følelser, men vis samtidigt du kan være der for dit barn.
Fortæl at tid med venner er vigtigt.
Give ekstra tryghed og beroligelse.

Råd til forældre og dig som
sundhedsprofessionel:
Snak med og spørg ind til barnets tanker og følelser.
Hjælp barnet med at forstå sine reaktioner.
Giv barnet tilladelse til at lege, være glad og deltage i aktiviteter.
Leg, tegn, og lav andre nonverbale aktiviteter med barnet.
Inddrag barnets skole og SFO.
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Skolebørn
(7-12 år)
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I ungdomsårene udvikles evnen til hypotetisk tænkning; men selvom teenagere i
høj grad ligner voksne kognitivt, har de ikke den samme følelsesmæssige kontrol
som voksne. De kan have svært ved at kontrollere stærke følelser, hvilket ofte kan
være i konflikt med ønsket og forventningen om at fremstå voksent og selvstændigt. Teenagere begynder at danne deres egne normer og moralbegreber, hvilket
kan føre til et opgør med forældrenes normer. Alvorlig sygdom og død stresser
teenagere, og de kan opleve, at deres ungdomsliv bliver sat på standby.

Råd du kan give til forældre:
Lad din teenager komme på besøg på hospitalet.
Lave aftaler med din teenagere om opgaver i hjemmet.
Behold rutiner, aktiviteter, opdragelse og skab rum for pauser.
Vis gerne dine følelser, men vis samtidigt du kan være der for dit barn.
Fortæl at tid med venner er vigtigt.
Give ekstra tryghed og beroligelse.

Råd til forældre og dig som
sundhedsprofessionel:
Snak med og spørg ind til den unges tanker og følelser.
Hjælp den unge med at forstå sine reaktioner.
Giv den unge tilladelse til at være glad og deltage i aktiviteter.
Inddrag den unges skole eller
uddannelsesinstitution.

Teenagere
(13-19 år)
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RÅD OG VEJLEDNING, DU SOM
SUNDHEDSPROFESSIONEL KAN GIVE
FORÆLDRENE

ler noget. Hvis det er muligt, er det godt, hvis
afdelingen/ambulatoriet kan stille et egnet lokale til rådighed for familien, hvor de kan være
uforstyrret sammen.
Hvis et barn selv giver udtryk for ikke at ville
med på hospitalet, kan det være godt, at forældrene spørger ind til, hvad grunden er. Det
kan for de mindre børn skyldes fejlopfattelser.
Fx kan et barn, der får at vide, at der er slanger i dets forælders seng tro, at det er levende
slanger, og derfor ikke turde komme med på
hospitalet.
Det er en god ide, at forældrene forbereder
barnet på besøget ved at fortælle eller vise
billeder af, hvordan der ser ud på stuen, hvordan den syge ser ud, hvilke apparater der er
på stuen, mm. Hospitalet kan være et skræmmende sted for børn, og forberedelse kan
mindske den angst, der kan være forbundet
med at tage på hospitalet og sikre, at oplevelsen ikke bliver for chokerende. Forældrene
kan efter besøget snakke med eller lege med
barnet, så barnet får mulighed for at bearbejde sine indtryk. I forhold til de lidt ældre børn
(skolebørn og teenagere) kan forældrene tale
med barnet eller den unge om, hvor ofte de
har lyst til at komme med, hvor længe de synes, at besøget skal vare, og evt. hvad de har
lyst til at lave, når de er der. For teenagere er
det særligt vigtigt at afbalancere besøg og involvering i behandlingen, så han/hun på den
ene side får mulighed for at opretholde sit
eget liv, og på den anden side bliver inddraget
i det omfang, som han eller hun ønsker og kan
magte.

Opfordr forældrene til at være mest muligt
sammen med barnet
Særligt små børn (vuggestuebørn og børnehavebørn) er generelt meget følsomme over
for adskillelse fra deres primære omsorgsgivere, fordi deres tidsfornemmelse ikke er så
godt udviklet. Selv kortere adskillelser kan af
børnene opfattes som tab, og det er derfor
en god ide, at forældrene prioriterer at være
sammen med deres barn i det omfang, det er
muligt. Hvis forældrene ikke selv kan være der
for barnet, er det er vigtigt at barnet passes af
én eller få personer, som barnet er trykt ved.
Yderligere er de små børn særligt afhængige
af hjælp udefra for at få dækket deres behov,
og de har den mest begrænsede forståelse af,
hvad der sker. Hvis barnets behov for nærhed
og tryghed imødekommes, vil han eller hun
som regel relativt hurtigt normalisere sine reaktioner og sin adfærd.
Ved indlæggelser kan det være ekstra vigtigt,
at den indlagte forælder skaber så meget tid
som muligt sammen med barnet, både under
og efter indlæggelsen. Ved dødsfald er adskillelse fra den nærmeste omsorgsgiver (den
raske forælder) ekstra følsomt. Følelsen af at
leve i en tryg verden forsvinder, når ens forælder dør.
Opfordr forældrene til, at barnet kommer
på besøg på hospitalet
Børn og unge bør have mulighed for at komme på besøg på hospitalet - også selvom
forælderen er bevidstløs - og evt., hvis det er
muligt, at komme med til nogle behandlinger. Ved at lade barnet eller den unge komme
på besøg på hospitalet, hjælpes barnet med
at opretholde kontakt til den indlagte forælder. Samtidig er det en måde at afmystificere og synliggøre behandlingen og hospitalet
på. Det modvirker, at barnet (især det mindre
barn) forestiller sig det værste og bliver mere
ængstelig. Yderligere medvirker besøg til, at
børnene og de unge føler sig inkluderet, og
for de større børn betyder det også, at de ikke
skal være bekymrede for, at forældrene skju-

Når de yngste børn (op til ca. 8 år) er med på
hospitalet, er det en god ide at lade dem tage
et tryghedsobjekt så som en bamse eller en sut
med på hospitalet. Lidt legetøj er også godt at
have med, da det giver barnet mulighed for at
aflede sig selv under besøget. Lad også gerne
barnet ligge i sengen hos den syge forælder,
hvis det er muligt - det giver barnet nærvær
og intimitet. Desuden kan det være godt at
lade barnet ’bestemme’, hvor langt tid besøget skal vare. Små børn kan ikke rumme, at
besøget varer alt for længe. Hellere flere korte
besøg end få lange besøg, hvor barnet bliver
uroligt og må tysses på. Hvis det er muligt, vil
det være godt, at den raske forælder afsætter
noget tid til at tage et sjovt sted hen bagefter.
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Særligt små børn har brug for, at der sker noget andet, specielt hvis der ikke er plads til at
lege der, hvor besøget foregår.
Hvis det ikke er muligt for børnene og de unge
at komme med ind på afdelingen, fordi den
syge forælder fx er i isolation, kan forældrene vise hospitalet udefra og/eller vise billeder
af det, af stuen og behandlingen. En anden
mulighed er eksempelvis at bruge Skype eller
Facetime, hvor barnet eller den unge kan se
og tale med den indlagte forælder under indlæggelsen. Det er en anden måde at inddrage
barnet eller den unge på, og det mindsker følelsen af adskillelse.
Opfordr forældrene til at passe på sig selv
Hele familien påvirkes følelsesmæssigt, når alvorlig sygdom eller død rammer. Børn er dygtige til at aflæse de voksnes kropssprog og
reaktioner, og de bliver ofte påvirket af dem.
Der er ofte en direkte sammenhæng mellem
forældrenes ængstelse og uro og barnets eller den ungens stresstilstand. Det betyder, at
noget af det bedste, en forælder kan gøre for
sit barn, er selv at genfinde så meget ro og
stabilitet som muligt. Når forældrene selv er
rolige og afklarede, viser de deres barn, at de
godt kan klare situationen, og at barnet eller
den unge kan regne med dem og deres støtte.
Det er derfor vigtigt, at forældrene også husker at passe på sig selv. Børn har ikke brug
for perfekte forældre, og det er vigtigt, at forældrene husker at tage en pause indimellem,
hvis de har brug for det. Det kan derfor være
godt i disse perioder, at forældrene får hjælp
fra andre i familien eller netværket til at være
der for barnet eller den unge. Hvis der er to
forældre, kan det måske være en hjælp at de
skiftes til at være den primære omsorgsperson
for barnet eller den unge, så den anden kan
tanke lidt op.
Forældrene kan også passe på sig selv ved,
at de finder en eller flere fortrolige at snakke
med og husker på at give sig selv lov til at reagere, fx ved at være kede af det. Forældrene
skal også huske at gøre gode ting for sig selv
– ting de får energi af, fx gå en tur, dyrke motion, se en film, høre musik mv. Ligeledes er det
godt, hvis forældrene ved, at ting tager tid og
har tålmodighed med sig selv og deres børn.
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De kan ikke gøre det perfekt, men med tiden
vil de blive bedre til at håndtere situationen.
Fortæl forældrene, at de gerne må vise
følelser
Børn og unge er langt mere følelsesmæssigt
og tankemæssigt optaget af deres forældres
liv, end de fleste voksne tænker over, og kan
bruge meget energi på at forholde sig til og
tænke over, hvordan deres forældre har det.
En forælder behøver derfor ikke at skjule sine
følelser for sit barn. Følelserne skal dog helst
være under kontrol, så barnet eller den unge
kan fornemme, at forælderen stadig kan være
til stede og passe på ham eller hende. Den
måde, forældrene håndterer situationen og
følelserne på, bliver derfor afgørende. Børn og
unge kan typisk godt klare at se deres forældre være kede af det, hvis de bliver forsikret
om, at de (forældrene) godt kan klare situationen, og stadig har følelsen af, at forældrene
kan tage vare på dem og kan yde omsorg og
tryghed. Samtidig kan det være godt at give
barnet en umiddelbar forklaring på, hvad gråden skyldes og forsikre barnet om, at det ikke
har noget med dem at gøre. Ved åbent at vise
følelser demonstrerer forældrene åbenhed og
signalerer til børnene og de unge, at de også
kan vise og være åbne om deres følelser. Dette
indebærer naturligvis ikke, at forældrene hele
tiden skal tale med deres børn om det svære,
men en gang imellem, når stemningen og fortroligheden er til det. Det er vigtigt at forældrene også er opmærksomme på, at det ikke
er barnet, som skal bære den voksnes smerte,
angst m.m.
Forældrene kan også fortælle barnet eller den
unge, at der er andre, som de (forældrene) taler med, og som passer på dem, så barnet eller
den unge ikke bekymrer sig alt for meget og
derved kommer til at tage for mange hensyn.
Forældrene kan eventuelt fortælle, hvem de
taler med om deres egne behov.
Opfordr forældrene til at inddrage
netværket
Særligt i de perioder, hvor familien og forældrene er meget påvirkede af situationen, kan
det aflaste at få hjælp fra andre i deres familie eller netværk. Det kan være godt at ind-

VIDEN

Lad barnet hjælpe med alderssvarende
opgaver
Lad gerne barnet eller den unge hjælpe med
små alderssvarende opgaver. På den måde får
barnet en følelse af at have betydning og være
værdifuld. Det kan være en måde for barnet at
håndtere en eventuel følelse af magtesløshed
på. Det er dog vigtigt at afstemme opgaverne
med barnet eller den unge, da mange børn
og unge også kan føle det som en belastning,
hvis de kommer til at tage for meget ansvar
på sig.
Det er vigtigt især i forhold til de unge, da rollerne kan ændre sig, når en forælder har en
alvorlig sygdom, og øget ansvar særligt kan
blive pålagt teenagere. Derfor skal forældrene afstemme opgaverne med teenageren og
lave aftaler om, hvilke opgaver det er rimeligt,
at han eller hun påtager sig. Det er vigtigt for
teenageres udvikling, at de har mulighed for
normale aktiviteter, tid med vennerne og løsrivelse fra forældrene.

drage netværket til at hjælpe familien med
både praktiske og følelsesmæssige behov, der
til tider kan være svære at få taget hånd om.
Praktisk hjælp kan fx være at hente barnet fra
svømning, give barnet en pause fra det svære
ved tage ham eller hende en tur i biografen og
lignende. Følelsesmæssigt kan andre personer
i netværket, som barnet eller den unge er tryg
ved, være dem, som barnet eller den unge kan
tale med om sine tanker og følelser, hvis det
enten er for svært for forældrene, eller barnet
eller den unge hellere vil snakke med en anden voksen. Andre voksne kan være gode at
tale med, da barnet eller den unge ikke føler,
at de skal tage så meget hensyn, som hvis det
er deres forældre.
Inddrag barnets skole, dag- eller
uddannelsesinstitution
Barnets eller den unges daginstitution og
skole er den del af det netværk, som har den
daglige kontakt med barnet eller den unge.
De kan derfor spille en central rolle i at hjælpe
barnet i en svær tid og støtte op om, at barnet
eller den unge stadig fungerer godt i sociale sammenhænge. Samtidig er det vigtigt for
institutionen at blive inddraget, så medarbejderne her bedre kan forstå, hvis barnet for en
tid opfører sig anderledes og har det svært.
Det er vigtigt at forældrene aftaler med de lidt
større børn og de unge, hvordan fx skolen eller daginstitutionen bedst informeres og inddrages. Skal det være forælderen, der fortæller sin søns eller datters lærer om situationen,
vil barnet eller den unge helst selv gøre det,
eller skal det foregå på en helt tredje måde?

Behold rutiner, aktiviteter, opdragelse og
skab rum til pauser
Barnet eller den unges hverdag er ændret ved
alvorlig sygdom, ulykke eller død. Nogle børn
og unge kan have lyst til at trække sig helt fra
de normale aktiviteter, men det er en god ide
at opfordre dem til at følge de normale aktiviteter, selv om det er vanskeligt og bliver for
nedsat blus. Det kan være svært at komme tilbage, hvis man trækker sig helt. Normale aktiviteter skaber tryghed i en kaotisk tid.
Særligt de små børn (ca. 0-6 år) bliver urolige,
når hverdagen og deres nærmeste opfører sig
anderledes end normalt. Struktur og tryghed
(det kendte) er essentielt, og det er derfor vigtigt så vidt muligt, at videreføre barnets rutiner for at skabe stabilitet og forudsigelighed.
Det kan fx gøres ved, at de basale rutiner som
bleskift, spisning, badning og soveritualer udføres på normalvis.

Det er en god ide, at forældrene aftaler med
skolen og daginstitutionen, hvad der skal ske
fremadrettet, og hvad skolen eller daginstitutionen kan gøre. Ligeledes er det vigtigt at
lave klare aftaler om opfølgning, så der sker
en gensidig orientering.
Hvis forældrene ikke selv har overskud til at
have fokus på at inddrage skolen, daginstitution mv., kan du som sundhedsprofessionel efter aftale med forældrene og barnet eller den
unge tilbyde at ringe og forklare situationen.
Du kan eventuelt aftale med institutionen, at
de ringer forældrene op efterfølgende.

Selv om det kan være vanskeligt at stille krav
til barnet eller den unge i sådanne situationer,
er det vigtigt så vidt muligt at fortsætte den
normale form for opdragelse (der kan være
undtagelser omkring dødsfald), da manglende rammer og struktur kan gøre barnet endnu
mere usikkert. Det er også hjælpsomt for børn
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og unge at mærke, at de forventes at leve op
til en vis ansvarlighed og rutine, så de forstå
at livet fortsætter trods en forældres alvorlige
sygdom. Der skal naturligvis også være plads
til, at der nogle dage under et sygdomsforløb
bliver slækket lidt på kravene til barnet og bliver givet en fridag. Der kan fx laves særaftaler
med barnets eller den unges lærere og/eller
pædagoger, der sikrer, at barnet ikke oplever
det som et nederlag, at de for en tid ikke kan
leve op til det, som de plejer. Dog er det vigtigt at arbejde på at kunne komme tilbage til
den normale hverdag med tiden.
Normale aktiviteter kan også fungere som et
frirum - et sted, hvor barnet kan få en pause
fra den svære situation. Typisk har børn brug
for mulighed for at få pause fra sorgen. Det er
i pauserne, at børnene samler ny energi til at
håndtere, at tingene er forandret derhjemme.
Det er en måde at beskytte sig selv på mod alt
det svære. Børn og særligt unge har ind imellem brug for at søge væk fra sygdommen i de
situationer, hvor den bliver meget nærværende, og hvor savnet af det normale familieliv er
stort. Nogle opholder sig meget på deres værelse og hører musik, ser fjernsyn mm., mens
andre tilbringer mest tid med venner men ikke
ønsker at tage dem med hjem. For de små
børn kan pauserne være små ting som at se
fjernsyn, tumle sammen eller lege kildeleg.
Skab også gerne plads til positive og gode
oplevelser sammen – både børn og voksne
har brug for pauser fra det svære og noget at
glædes over.

net hjælper til at mindske en eventuel følelse
af at være anderledes eller ekskluderet. Det er
derfor godt at spørge barnet, om han/hun fx
frygter for, hvad andre tænker, og vil sige mv. dog uden at presse.
Opfordr forældrene til at give ekstra
tryghed og beroligelse
Når børn og unge oplever alvorlig sygdom
eller død, kan de nemt blive bekymrede for
at andre vigtige personer i deres liv også vil
blive syge eller dør. Særligt for skolebørn kan
sådanne bekymringer fylde meget og de kan
have brug for gentagne forsikringer om at andre ikke er syge. Børn og unge har brug for
ekstra tryghed og for at blive forsikret om, at
der er nogen, der passer på dem.
Sig fx: ”Lige gyldig hvad der sker, vil der altid
være nogen der passer på dig.”
Berolig barnet uden at lyve. For de mindste
børns (0-6 år) vedkommende kan tryghedsobjekter som fx bamser, et stykke tøj med mor eller fars duft hjælpe med at give ekstra trykhed.
Ved dødsfald kan det være godt at fortælle
børn og unge, at det er naturligt, at sorgen
er der, men at den vil blive mindre med tiden.
Samtidigt er det godt at forsikre barnet om, at
de gode minder altid vil være der, og at sorgen
langsomt vil fylde mindre.
Den anden side af børns bekymringer er ofte
bundet op på helt konkret begivenheder, som
fx om familien kan blive boende i huset, hvem
der skal handle ind, om barnet kan gå i samme
skole og hvem der henter og bringer til fritidsaktiviteter.

Fortæl forældrene at tid med venner er
vigtigt
Venner spiller en stor rolle særligt for teenagere, men også for skolebørn. Teenagere har
særligt brug for tid alene og sammen med deres venner. Det er vigtigt, at teenageren har
denne mulighed, så han eller hun kan udvikle
sig ligesom andre unge i løbet af teenageårene. Støtten fra venner betyder ofte meget for
teenagere, men det er stadig vigtigt, at forældrene eller en anden voksen får talt med den
unge om hans eller hendes tanker og følelser.
Det er ikke tilstrækkeligt, at teenageren taler
med vennerne om sine tanker og følelser.
For skolebørn har venner også en stor betydning, og det er vigtigt, at voksne omkring bar-

Sig fx: ’Når far ligger på hospitalet, så er mor
der til at passe på dig og tage dig til fodbold’.
Rådgiv forældrene til at bevare så mange
kendte rutiner som muligt.
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RÅD OG VEJLEDNING, DU SOM
SUNDHEDSPROFESSIONEL KAN GIVE
FORÆLDRENE, OG SOM DE OGSÅ SELV
KAN BRUGE I DERES KONTAKT MED BØRN

‘Mange unge bliver vrede, når deres far bliver
syg’ eller: ’Mange børn tænker på, om det er
deres skyld, at deres mor blev syg’.
Forældre og andre voksne kan også gribe
muligheden for at tale med barnet, når barnet af sig selv spørger om emner relateret til
sygdommen eller døden, eller de kan skabe
et rum til at få snakket med barnet om hans
eller hendes tanker og bekymringer - fx om
aftenen, hvor tankerne typisk myldrer frem.
En anden mulighed er at tage afsæt i barnets
adfærd og bruge uheldige adfærdsreaktioner
som afsæt til at tale om det, der ligger bag og
at få talt om det, der rører sig i barnet eller
den unge af svære tanker og følelser. Det vil
typisk hjælpe barnet eller den unge mere at få
snakket om tingene frem for at blive korrigeret
i sin adfærd.
I samtalen med barnet eller den unge er det
vigtigt, at forælderen eller den voksne udviser empati og anerkender følelserne. Børn og
unge har brug for at voksne lytter til dem og
respekterer deres tanker og følelser. De har
ikke brug for, at forældre og andre voksne forsøger at ændre deres oplevelse eller negligere
den. Forældre og andre voksne kan forklare,
at det med tiden bliver bedre, selvom det kan
være svært at tro på lige nu, og at de godt
kan forstå, at det er hårdt og svært. Sig fx: ’Det
er i orden at være ked at det’, ’Det er normalt
at være vred; men det går som regel over igen’
eller ’ Jeg er her for dig’.

Snak med og spørg ind til barnets og den
unges tanker og følelser
Børn og unge er gode til at skjule deres følelser for deres forældre og andre voksne for
ikke at gøre forældrene endnu mere kede af
det eller være til besvær. Forældre og andre
voksne kan derfor let komme til at misforstå,
hvordan barnet eller den unge har det. Derfor
er det vigtigt, at forældre og andre voksne tør
spørge ind til barnets eller den unges følelser,
tanker og bekymringer. Den voksne skal være
nysgerrig på, hvordan barnet eller den unge
tænker og har det, også selvom tilbuddet om
snak i første omgang bliver afvist eller vækker
tårer og vrede. I sådan en situation kan forældrene eller den voksne sige, at de spørger,
fordi de bekymrer sig. Selvom forældrene eller
den voksne bliver afvist, skal de forsøge igen
senere. Her er det selvfølgelig vigtigt at finde en balance og vurdere, hvad der fungerer
i den konkrete situation - føler børn og unge
sig presset, vil de som regel ikke have lyst til
at svare. Ved aktivt at vise interesse, viser den
voksne barnet, at han eller hun ikke skal være
alene med sine tanker, følelser og bekymringer.
Børn og unge reagerer forskelligt, når der
spørges ind til deres tanker og følelser, afhængig af deres alder og personlighed. Små børn
kan finde på at lege videre eller tale om noget andet. Skolebørn og teenagere kan have
tendens til at lukke ned, virke uberørte, trække
sig tilbage på værelset og ikke ville tale - de
kan have behov for at være private om deres
tanker og følelser. Det betyder ikke, at de er
ligeglade eller ikke vil tale. De kan blot have
brug for at fordøje budskabet. For teenagerne
er det en normal og naturlig proces at lukke
ned eller trække sig tilbage.
En måde, som en forælder eller en anden voksen kan hjælpe samtalen i gang på, er ved at
give udtryk for, at det er normalt at reagere som barnet eller den unge gør, og at det
ikke er unormalt at have de følelser og tanker,
som han eller hun har. Den voksne kan fx sige:

Alle børn har i forbindelse med forældres alvorlige sygdom, ulykke eller død brug for, at
der er nogen, der tør lade virkeligheden være
lige så tung, svær, fortvivlende og forandret,
som den er. Det kan være svært blot at lytte,
rumme og anerkende, da man som forælder
og voksen ofte gerne vil kunne afhjælpe eller
fjerne de svære følelser fra barnet. Men det er
vigtigt, at tillade barnet at blive i den følelse,
som han eller hun giver udtryk for – den voksne skal aflaste, ikke aflede. Det, at barnet siger
følelserne højt og mærker, at forælderen eller
en anden voksen kan rumme og anerkende
dem, er i sig selv en hjælp for barnet.
Hvis barnet eller den unge bekymrer sig meget eller er angst, kan det hjælpe at lave en
aftale med barnet eller den unge om en daglig
bekymringstid. Det betyder, at barnet eller den
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unge en gang om dagen i ca. en halv times tid
får lov at give sine bekymringer plads og evt.
snakke om dem. Resten af dagen kan barnet
eller den unge tillade sig at skubbe bekymringerne væk og huske sig selv på, at der senere på dagen er bekymringstid. De større børn
kan opfordres til at bruge bekymringstiden til
at skrive deres bekymringer ned, hvis det er
rarere end at sige dem højt.

af det og omsorgspersonerne må være tålmodige overfor en manglende forståelse. Det
kan også betyde at et børnehavebarn viser sin
reaktioner afkoblet fra selv situationen. Fx kan
barnet på ét tidspunkt tale uproblematisk eller digte en sang om døden, og på et andet
tidspunkt være besværlig og have svært ved
rutinemæssige aktiviteter eller ændringer af
rutiner.

Leg, tegn, og lav andre nonverbale aktiviteter med barnet
Det kan være svært at få adgang til mindre
børns tanker og følelser gennem det talte sprog. Selv når børnene mestrer sproget,
kan det være svært for dem at sætte ord på
de mange tanker og følelser på en måde, der
beskriver deres indre verden. En metode, som
forældre eller andre voksne kan bruge til få
adgang til børns tanke- og følelsesverden,
er at lege med dem, læse bøger, tegne eller
udføre andre kreative, nonverbale aktiviteter.
Gennem legen kan børnene vise de tanker og
følelser, som det kan være svært at sætte ord
på, hvilket giver de voksne mulighed for at forstå barnet. Forælderen eller den anden voksne
kan fx bruge en tegning som udgangspunkt
for en snak.

Hjælp barnet til at føle sig set og forstået
Små børn reagerer på de forskellige ændringer i vaner, rutiner og stemninger, som alvorlig
sygdom og død kan afstedkomme. Generelt er
små børn glade for rutiner, så ved at beskrive
forandringerne kan barnet blive hjulpet til at
være forberedt på de ændringer og afvigelser,
der sker. Små børn har i høj grad brug for at få
de følelser, som de mærker, afstemt og spejlet
hos de voksne. Forældre og andre voksne kan
hjælpe barnet ved at være opmærksomme på
hans eller hendes reaktioner og ved at fortælle barnet, at de godt kan se, at han eller hun
fx er klynkende eller ked af det, selvom barnet
ikke selv er i stand til at udtrykke det med ord.
Forældrene eller de voksne kan hjælpe barnet
ved at komme med forslag til, hvad følelsen
kan skyldes. De kan fx sige: ’ Jeg kan godt se, at
du er ked af det, måske blev du ked af, at mor
ikke er hjemme’. På den måde føler barnet sig
set og forstået. Virker det lille barn fx søgende
efter sin mor eller far kan den voksne sige ”jeg
kan se du kigger på stolen, hvor far plejer at sidde, måske savner du ham rigtigt meget lige nu”.

Hjælp barnet med at forstå sine reaktioner
Børn og unge reagerer på mange forskellige
måder i forbindelse med alvorlig sygdom og
død. Det kan for den voksne synes selvfølgeligt, at barnet eller den unge reagerer på situationen, men barnet eller den unge kæder ikke
nødvendigvis sine reaktioner og følelser sammen med sygdommen. Det kan derfor være en
god ide, at en forælder eller en anden voksen
taler med barnet eller den unge om hans eller
hendes reaktioner og forklarer, at det er normalt at reagere - også med stærke følelser – i
sådanne situationer. På den måde kan barnet
hjælpes til ikke at føle sig forkert og anderledes.
Særlig børnehavebørn, der er præget af magisk tænkning, kan have svært ved at forstå
sammenhæng mellem både sine egne og andres følelser og situationen. De har brug for
gentagne gange at blive mindet om, at det
ikke er deres skyld at andre er vrede eller kede

Giv barnet tilladelse til at lege, være glad og
deltage i aktiviteter
Børn og unge tager let ansvaret for vanskelige
situationer på sig og stiller ofte meget store
krav til sig selv. Børn og unge er empatiske og
kan nemt føle skyld eller få dårlig samvittighed. Den dårlige samvittighed kan fx opstå,
hvis barnet eller den unge fortaber sig i en leg
eller en aktivitet, når han eller hun ’burde’ være
ked af det.
Det er derfor godt, hvis forældrene eller andre
voksne fortæller barnet, at det er i orden fx at
gå til fodbold, og at det er i orden at være glad,
selvom mor er syg. På den måde kan barnet
eller den unge blive hjulpet til at slippe af med
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NÅR DØDEN ER EN MULIGHED

DØD

den dårlige samvittighed. Det er også en god
ide, at forældrene eller andre voksne forklarer
barnet, at det er normalt at svinge mellem at
være glad og trist.

Afsnittet beskriver den særlige støtte, du
som sundhedsprofessionel kan tilbyde for
at støtte forældre og deres børn i tiden op
til døden, når døden indtræffer, ved pludselige dødsfald og efter dødsfaldet. Døden
er en definitiv begivenhed, og afsnittet er
derfor ikke struktureret helt som de øvrige
afsnit. Afsnittet vil indeholde både viden og
handleanvisninger og det beskriver både
akutte og forventede dødsfald.
Tiden op til døden

Når en forælder får en alvorlig diagnose, eller
en sygdom udvikler sig, kan døden pludselig
blive en realitet, man skal forholde sig til. I den
situation er det en god idé, at familien får åbnet op for, at der kan tales om døden. Det er
samtidig vigtigt at give plads til håbet fx ved
at sige, at der gøres alt for at gøre forælderen
rask, eller smertefri.
Ved forventede dødsfald har der forud været
et sygdomsforløb. Hvis barnet har fået viden
om, at forælderen nu er døende, og at der ikke
kan gøres mere for at helbrede, vil barnet ofte
tage forskud på den sorg, der er forbundet
med en forælders dødsfald (fx chok, savn og
vrede). Det kan også betyde, at der kommer
færre sorgreaktioner umiddelbart efter dødsfaldet. Selvom det er en svær viden, at ens
forælder skal dø, giver det mulighed for at få
taget afsked.
Som sundhedsprofessionel kan du hjælpe familien på vej ved at rådgive om, hvad der kan
hjælpe op til dødsfaldet og efter dødsfaldet.
At sige farvel
Når en forælder er døende, er der mulighed
for at barnet eller den unge får sagt farvel.
Som sundhedsprofessionel kan du hjælpe
denne proces i gang ved at rådgive forældrene
om, hvad de kan spørge barnet eller den unge
om, eller hvis du har et godt forhold til barnet
eller den unge, kan du selv aktivt spørge barnet eller den unge. Du kan fx spørge:
’Hvad skal du fortælle din mor, inden hun
dør?’
’Hvad har været godt mellem jer?’
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TIDEN OP TIL DØDEN

NÅR DØDEN INDTRÆFFER

•

Støt familien i at få talt om døden.

•

•

Støt familien i at få sagt farvel.

•

Vær opmærksom på barnet eller den
unges involvering i sygdommen.

Forvent ingen bestemte reaktioner,
vær forberedt på et bredt spektrum af
reaktioner.

•

•

Opfordr familien til at bruge tid sammen.

Lav små ritualer for at danne overgang fra
krisen til sorg.

•

Giv forslag til hvad familien kan gøre
sammen.

•

Forhold dig som ved den akutte krise.

•

Giv forsalg til hvad den døende kan gøre
for sit barn.

’Hvordan ligner du hende?’
’Skal du fortælle din mor, at du elsker hende?’
’Hvilke gode minder har I haft sammen, og
skal I tale om dem?’
’Er der noget du skal have spurgt om eller
talt med din mor om inden hun dør?’
En naturlig del af det at skulle tage afsked er
vrede, ked-af-det-hed og tårer. Fortæl (forældre eller dig som sundhedsprofessionel) gerne
barnet eller den unge, at det er naturligt med
sådanne følelser, og at det er i orden at vise,
at man har dem. Alle er kede af det, men det
hjælper at være sammen om sorgen. Det er
også i orden, at barnet eller den unge fortæller,
at han eller hun er ked af, at mor skal dø, og
at han eller hun gerne vil beholde hende. Den
døende er også ked af det, og barnet gør ikke
den døende mere ked af det ved at få talt med
ham eller hende og få sagt farvel.
Hvis håbet skygger for at tale om døden
For nogle børn og unge kan det være svært
at anerkende, at en forælder er døende. De
kan derfor afvise at tale om det, også selv om
barnet kan se, at forælderen ændrer sig fysisk
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pga. sygdommen, og på den måde bliver direkte konfronteret med den kommende død.
Det kan være vigtigt for barnet at holde fast i
håbet. Hvis et barn eller en ung har svært ved
at anerkende situationen, er det en god ide, at
en forælder eller en anden voksen, som barnet
eller den unge er tryg ved, i små doser får gjort
situationen virkelig for barnet eller den unge,
så han eller hun får muligheden for at få sagt
farvel.
Dette kan fx gøres ved sammen med barnet
eller den unge at sætte nogle kortsigtede milepæle, der ligger tæt på hverdagen her og nu,
og som er realistiske at nå. Disse milepæle kan
hjælpe barnet eller den unge med at forstå,
hvad der vil ske. Du kan fx sige: ’Hvis mor lever
til sommer, hvad er så vigtigt, at I får gjort sammen?’. Hvis mor så stadig lever efter sommeren, kan en ny milepæl sættes.
Børn og unges involvering i sygdommen
Ved forventede dødsfald kan det ske, at barnet
eller den unge trækker sig fra den døende før
dødsfaldet for at beskytte sig selv og forberede
sig på livet uden forælderen. De kan begynde
at tale om, hvad de skal, når forælderen er død,
og det kan opleves som om, de begraver forælderen inden han eller hun er død. Men det

VIDEN

PLUDSELIG DØD

EFTER DØDEN

•

Forhold dig som ved den akutte krise.

•

•

Støt barnet eller den unge i at får sagt
farvel.

Rådgiv den efterlevende forælder eller
nærmeste omsorgsgiver om deltagelse i
ceremonier.

•

Hvis muligt, hjælp med at skabe en fælles
historie for det, der er sket.

•

Fortæl om pendulering.

•

Giv gode råd til at mindes den afdøde.

•

Rådgive om børn og unges reaktioner og
behov for støtte.

er en naturlig reaktion. Andre gange er det den
døende forælder der trækker sig fra barnet og
det kan være svært at være vidne til. Hvis det er
muligt, kan du som sundhedsprofessionel tale
med den døende om, at det ofte vil nemmere
for barnet eller den unge at sørge, hvis den døende er i stand til være i en tæt og god relation
med hans eller hendes barn den sidste tid.
Det kan være godt at tale med barnet eller den
unge om, at denne forberedelsesadfærd er helt
naturlig; men også at der skal være plads til at
være sammen og være nærværende i den sidste tid med forælderen. Der kan også ske det
modsatte, at barnet eller den unge er alt for
meget til stede under sygdomsforløbet, hvilket
kan komme til at gå ud over deres trivsel og
deltagelse i hverdagen. Barnet eller den unge
kan have brug for at få tilladelse til og måske
blive opmuntret til at fortsætte og være i deres hverdag væk fra sygdommen og hospitalet
med undtagelse af de allersidste dage, hvor
det er naturligt at være meget til stede.

om nogle af de gode oplevelser, som den døende forælder har haft sammen med barnet eller den unge, og om, hvordan barnet eller den
unge vil huske den døende forælder.

Brug tid sammen og del og/eller genoplev
oplevelser
Som sundhedsprofessionel kan du rådgive forældrene om, hvordan de kan støtte børn og
unge i deres sorgproces ved at tale med dem

•

Ideer til hvad barnet eller den unge kan gøre
med den døende forælder
•

•
•
•

•
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Se på fotos sammen og skriv eventuelt noter til billederne. Forælderen kan fortælle
om, da barnet eller den unge var lille eller
mindre. Fjollede og skøre episoder vil ofte
blive værdsat.
Lig i sengen sammen og snak om jeres
yndlingsminder med familien.
Lad dit barn eller den unge tegne en god
oplevelse, som han eller hun husker, at I
har haft, og tal sammen om den.
Tag billeder. De kan bruges til at mindes,
når forælderen er død. Særligt små børn
husker ikke så godt, så billeder kan være
med til at støtte deres hukommelse og
hjælpe dem til at mindes.
Høre musik, se film eller andet I kan lide at
gøre sammen
Brug en livsblomst til at tale om, hvordan
familien vil huske den døende, så den døende kan leve videre i familiens tanker og
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Tegn en blomst, hvor den dødendes navn skrives i midten. I hvert blomsterblad skriver familien i fællesskab de egenskaber eller detaljer ved den døende, som de vil huske den døende for. Det kan hjælper børn med at italesætte, hvordan
den døende forældre vil leve videre i familiens tanker og bevidsthed.

bevidsthed. En livsblomst kan fx laves ved
at tegne en solsikke, hvor den døendes
navn skrives i midten og i hvert blomsterblad skriver familien i fællesskab de egenskaber eller detaljer ved den døende, som
de vil huske den døende for.
Forslag til hvad den døende kan gøre:
Den døende forælder kan gøre forskellige ting
for at give et varigt minde om sig selv til sit
barn. En mulighed er at skrive et personligt
brev til barnet. Selv små børn, der ikke kan
læse, kan have glæde af et personligt brev. Det
kan eventuelt arrangeres, så barnet får det til
sin konfirmation eller en anden mærkedag.
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Ideer til brevet kan være:
•
•
•
•

Minder fra fødslen og opvæksten
Gode egenskaber ved barnet
Hvordan du forestiller dig barnets fremtid,
eller hvad du ønsker for barnet
Et brev, hvor der blot står: ’Jeg elsker dig.
Kh. Far’

Der er også andre muligheder, som den døende forælder kan bruge for at give sit barn et
minde om sig selv, der kan glæde og støtte
barnet:
•

Indtal en besked på et bånd, en telefon eller lignende

VIDEN

•
•
•
•

Optag en video
Lave et fotoalbum til barnet eller den unge
og skriv kommentarer til billederne
Giv dit barn et arvestykke, som fortæller en
historie
Lav en mindebog

udseende ændres, hjertet stopper med at slå,
kroppen bliver kold mv.), for at hjælpe dem
med at begribe det, der sker.

Pludselige dødsfald

Børn og unge, der oplever et pludselig dødsfald hos en forælder, har ikke haft mulighed
for at forberede sig på dødsfaldet og kan have
svært ved at ved at omstille sig til et liv uden
den afdøde. Typisk oplever barnet eller den
unge, at han eller hun ikke kan forstå, hvad der
er sket (mere end ved forventet dødsfald), forstået på den måde, at de nok rationelt forstår,
hvad der er sket, men erkendelsen af aldrig at
skulle se den afdøde forælder igen og det savn,
det medfører, tager længere tid at forstå. I starten kan barnet eller den unge helt fortrænge
denne erkendelse for at kunne håndtere hændelsen og ikke blive for overvældet.

Når døden indtræffer

Børn og unges umiddelbare reaktioner på en
forælders død ligner ofte de akutte reaktioner
og kan være meget varierende. Reaktionerne
kan gå fra højlydt benægtelse og aktiv protest
til gråd og fortvivlelse. Nogle bliver vrede, udviser uro og hektisk adfærd, mens andre bliver
stille og indesluttede. Andre følelser, der kan
opstå, er forvirring, chok, mistro og en følelse
af uvirkelighed. Selvom de umiddelbare reaktioner er stærke, kan nogle børn efter nogle
minutter stoppe gråden for at stille spørgsmål
til dødsfaldet. Det er derfor vigtigt, at du som
sundhedsprofessionel er forberedt på et bredt
spektrum af reaktioner.
Som sundhedsprofessionel kan du støtte familien, barnet og den unge som beskrevet under
den akutte krise. Derudover kan du hjælpe barnet, den unge og familien ved at udføre små
ritualer. Ritualer kan hjælpe med at skabe stabilitet og orden i det kaos, familien føler at de
står i. Ritualer er med til at gøre det uvirkelige
virkeligt og lindre krisen eller sorgen. Når døden indtræffer, kan små ritualer hjælpe med
at danne en overgang fra en krisesituation til
sorgen. Der findes allerede på hospitalet eksisterende retningslinjer for, hvordan den døde
gøres i stand og familiens mulighed for at se
den døde. Derudover kan du som sundhedsprofessionel opfordre familien til at lave små
ritualer eller eventuelt selv iværksætte små ritualer med de efterlevendes accept, fx:
•
•
•
•
•

Tab af kontrol
Det uventede ved pludselige dødsfald gør, at
barnet eller den unge kæmper endnu mere
med at genvinde troen på tryghed og kontrol
i livet. Barnets eller den unges overbevisninger
kan være rystet markant. Forældre og andre
voksne skal ikke prøve ikke at overbevise barnet om, at livet er sikkert og trygt - det har barnet lige oplevet, at det ikke er. Giv i stedet plads
til bekymringen ved at lytte til og anerkende
barnet eller den unges følelser i de første døgn
efter dødsfaldet, dog uden at spørge ind til følelserne, jf. Støtte i den akutte krise (Læs mere
på siderne 18 og 52 ).
”Hvad nu hvis”
Et andet hyppigt træk ved pludselige dødsfald
er ’hvad-nu-hvis’-tanker hos barnet eller den
unge. Tanker om, at det kunne have været helt
anderledes, hvis bare man havde sagt, gjort
eller blot tænkt noget andet. ’Hvad-nu-hvis’tanker kan være en måde at forsøge at skabe
kontrol på. En måde at få en fornemmelse af, at
en selv eller en anden kunne have påvirket udfaldet. Anerkend barnets eller den unges tanker og følelser og forklar, at de ikke kunne have
gjort eller sagt noget, der kunne have ændret
på situationen.

Tænde et lys for den afdøde
Åbne vinduet så sjælen kan flyve ud
Synge en sang der er speciel for familien
Læse et digt eller tekst højt for familien
Holde hinanden i hånden og tænke på
gode minder de hver især har haft med
den afdød

Yderligere kan du beskrive for barnet eller den
unge hvad der sker med den døde (fx hvordan
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Skab fælles historie
En måde at hjælpe barnet eller den unge med
at forstå forælderens dødsfald er ved at skabe
en kronologisk forståelse af, hvad der er sket
op til og under dødsfaldet. Ved at skabe mere
sammenhæng i omstændighederne omkring
dødsfaldet modvirkes, at barnet eller den unge
får skabt en fortælling, der er sat sammen af
brudstykker, som kan gøre det svært at forstå
tabet. Historien skal være fælles for de nærmeste, så det forhindres, at der kommer modsatrettede fortællinger om tabet.

Typisk vil voksne, så vidt muligt gerne, beskytte
børn og unge mod de ting i livet, der indeholder smerte. Børn og unge har dog typisk brug
for at være med til begravelser eller andre ceremonier for at hjælpe sorgarbejdet, og for ikke at
forstærke fornægtelsen og dermed gøre situationen værre. Børn har ligesom voksne brug for
at tage afsked for at gøre det uvirkelige virkeligt
og for at have et konkret holdepunkt for deres sorg. Netop dette hjælpes barnet eller den
unge med ved at lade ham eller hende deltage
i begravelsen eller en anden form for ceremoni.
Når børn deltager i ceremonier i forbindelse
med dødsfald, er det dog centralt, at det foregår på en måde, der ikke belaster børnene yderligere. Der er derfor vigtigt, at:

At få sagt farvel
En af de ting, der fylder meget hos børn og
unge, der oplever at deres forælder pludselig
dør, er, at de er blevet frataget muligheden for
at sige farvel. Barnet eller den unge kan føle, at
forælderen derved ikke fik at vide, hvor meget
forælderen betød for ham eller hende. For at
hjælpe barnet eller den unge gennem følelsen
af ikke at have fået tilkendegivet sine følelser
tilstrækkeligt over for den afdøde forælder, kan
den anden forælder, en anden omsorgsperson
eller du som sundhedsprofessionel spørge ind
til, hvordan familien var vant til at vise og bekræfte deres forhold til hinanden. Fx:

•
•
•

Forberede barnet på ceremonien på forhånd.
Lade barnet følges med en voksen, som det
kender (er tryg ved) under ceremonien.
Efterfølgende give barnet mulighed for at
bearbejde indtrykkene.

Inden ceremonien er det vigtigt at forberede
særligt de små børn på, hvad der skal ske, hvordan rummet, som det foregår i, ser ud, hvordan
der er pyntet op, hvilke sange der skal synges,
mm. Hvis den døde er synlig, er det en god ide
at fortælle barnet, hvordan han eller hun ligger
og ser ud, og hvilket tøj han eller hun har på.
Fx kan man sige: ‘Far ligger i en fin hvid kiste
med hænderne foldet over brystet. Huden ser
anderledes ud end normalt, og han har et blåt
jakkesæt og en hvid skjorte på’. Børn bør også så
vidt muligt forberedes på de sanseindtryk, der
møder dem, fx at den døde vil være kold, hvis
barnet rører ved ham eller hende, eller hvis der
er en speciel lugt i rummet. Yderligere kan børn
forberedes ved at fortælle, hvordan de voksne
kan reagere, og hvordan barnet selv kan komme til at reagere.
Børn i skolealderen og unge kan også blive inddraget i nogle af beslutningerne omkring ceremonien og på den måde gøre ceremonien mere
personlig. Fx kan barnet vælge noget af det tøj,
den døde skal have på eller et musikstykke, der
skal spilles under ceremonien. Måske vil barnet
eller den unge gerne lægge en tegning eller en
særlig ting med i kisten. Det kan også hjælpe
barnet eller den unge at skrive et brev til sin
afdøde forælder. Dette kan være særligt vig-

’Vidste din far, at du elskede ham?’
’Hvordan vidste han det?’
’Hvad var jeres måde at vise det på?’
’Hvornår var sidste gang, I viste det eller sagde det til hinanden?’
Børnene eller de unge kan tage afsked med den
døde forælder ved at fortælle om deres forhold,
hvordan han eller hun vil huske forælderen og
hvad han eller hun satte pris på og vil savne hos
den afdøde. En anden måde er at skrive et brev
til den afdøde eller for mindre børn at tegne en
tegning.

Efter døden

Deltagelse i begravelse og fremvisning
Det kan for de nærmeste omsorgsgivere til de
pårørende børn eller unge være svært at vurdere, om børnene eller de unge skal deltage i en
begravelse eller andre former for ceremonier.
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tigt, hvis det er et pludseligt dødsfald, og barnet eller den unge derfor ikke har haft tid eller
mulighed for at sige farvel. På den måde bliver
sorgen mere konkret og reducerer dermed noget af den hjælpeløshed og afmagt, som barnet
eller den unge kan føle.

barn, der har mistet en forælder, på skift befinder sig i to spor. Det ene spor er det tabsrelaterede spor, hvor barnet forholder sig til tabet af
forælderen og derfor fx er ked af det, fortvivlet
eller vred. Det andet spor kaldes det reetablerende spor, hvor barnet forholder sig til det nye
liv. Det bliver en slags pause fra sorgen, hvor der
er plads til at dagligdagen fortsætter. Det er anstrengende at sørge, og der er brug for pauser
fra sorgen. Børn såvel som voksne pendulerer
eller skifter mellem de to spor og går på den
måde ind og ud af sorgen.
Det er meget forskelligt, hvor lang tid af gangen
hvert enkelt barn befinder sig i hvert af de to
spor, og på den måde kommer sorgen forskelligt til udtryk fra barn til barn. Penduleringen
er ikke noget, der stopper helt, sorgen vil altid
være der; men med tiden vil det reetablerende
spor fylde mere og mere. Sorgen bliver indlejret
i hverdagslivet efter tabet og kan komme frem
igen, særligt når der sker store begivenheder
i barnets liv som fx institutionsskift, skolestart,
konfirmation, 18-års fødselsdag, skoleafslutning eller når han eller hun selv skal være forælder mv.

Under ceremonien er det bedst, hvis barnet eller den unge har en voksen, som han eller hun
er tryg ved, ved sin side. Hvis det er for svært
for den efterladte forælder, som måske også
har brug for at deltage fuldt ud i ritualet uden
at bruge for meget opmærksomhed på barnet
eller den unge, kan det være en anden voksen,
som barnet eller den unge har tillid til og er tryg
ved.
Under ceremonien kan børn og unge også få
sagt farvel, ved at hviske et sidste farvel i øret
eller sige det til sig selv under ceremonien.
Nogle ældre børn og unge kan også have brug
for lidt tid alene med den afdøde forælder.
Forældre bør være forberedt på små børns ageren under ceremonien. Små børn kan finde på
mange skøre ting, der kan synes upassende. De
kan til tider chokere, hvis de deltager i en ceremoni, hvor de kan se den afdøde, ved fx at stikke fingeren i næsen på den døde eller løfte op i
øjenlågene, for at undersøge, hvad ’død’ er for
noget. Mindre børn kan også være urolige under ceremonien og løbe rundt, danse og synge.
Ofte er mange dog rolige pga. de mange nye
indtryk. Prøv så vidt muligt at udvise forståelse
for det lille barns reaktioner og lav en plan B,
hvis dit barn ikke kan være til stede under hele
ceremonien.

Hjælp til at mindes
Der er forskellige måder, hvorpå et barn eller en
ung kan støttes i at mindes den afdøde forælder. Små børn kan blive hjulpet ved at familiemedlemmer fortæller historier om den afdøde,
og ved at kigge på billeder. Børnehavebørn,
skolebørn og teenagere kan blive hjulpet ved,
at de bliver opfodret til selv at fortælle om episoder, som de havde med den afdøde, og ved
at se på billeder sammen med familiemedlemmer, gerne fra den periode hvor den døde var
rask. Konkrete genstande som fx tøj eller smykker kan være betydningsfulde for børn og unge
som minder om den afdøde.
Billeder fra begravelsen (eller en anden form for
ceremoni) kan også bruges til at mindes den afdøde. Det kan være særligt hensigtsmæssigt at
bruge disse billeder, hvis et barn eller en ung
ønsker at vende tilbage til situationen for at få
klarhed eller information. Billederne kan også
bruges til mindre børn, der ikke altid kan rumme situationen i øjeblikket. I disse situationer
kan billederne vises til børnene, når de er ældre
og bedre kan forstå, hvad der er sket.

Efter ceremonien er det vigtigt, at barnet eller
den unge får mulighed for at bearbejde sine
indtryk på en alderssvarende måde. Skolebørn
og teenagere kan have brug for at tale om oplevelsen, mens mindre børn vil have brug for
at lege deres indtryk ud. Et gravsted kan gøre
døden mindre abstrakt og give barnet eller den
unge et konkret sted, hvor han eller hun kan
henvende sig med sine tanker og følelser, og på
den måde blive hjulpet gennem sin sorg.
Pendulering
Pendulering betegner en sorgproces, der både
gælder for voksne og børn. Teorien er at fx et
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Foto: Colourbox

I dette afsnit fremlægges en række dilemmaer eller situationer, der kan være særligt udfordrende for dig som sundhedsprofessionel. Der gives forslag til, hvordan situationen
kan gribes an, og der lægges op til, at du selv kommer med
forslag til, hvordan situationen kan håndteres.
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Dilemma 1: Hvis forældrene ikke ønsker at
informere og/eller inddrage barnet eller
den unge i situationen
skabe mening og ofte kan de have en tendens
til at vende det indad, hvilket kan føre til skyldfølelse.

Hvis forældre ikke ønsker at inddrage eller informere deres børn, skyldes det oftest et forsøg på at beskytte og yde omsorg for børnene.
Husk at anerkende at forældrene vil det bedste
for deres barn. Som sundhedsprofessionel kan
du give råd underbygget af din faglighed, men
det vil i sidste ende være forældrene, der bestemmer.

Du kan også foreslå, at du som sundhedsprofessionel kan være til stede under samtalen
med barnet, når forældrene selv fortæller, eller
at du fortæller om situationen, mens forældrene er til stede.

Hvis forældrene ikke vil informere om sygdommen eller progressionen i sygdommen,
kan du fortælle forældrene, at de er dem, som
deres barn har størst tillid til, og at det derfor
kan opfattes som et stort tillidsbrud, hvis eller
når barnet eller den unge finder ud af, at de
ikke har fået at vide, hvor galt det kan gå eller
står til. Fortæl at børn og unge er dygtige til
at mærke og fornemme, når der er noget galt,
og at de klarer situationen bedst ved at blive
inddraget. Den usikkerhed, de kan fornemme,
kan føre til, at de går alene med deres tanker
og følelser, hvilket ofte er sværere og værre for
dem end at være sammen med forældrene i
den svære situation. Yderligere kan det ikke at
blive inddraget og informeret føre til fantasifulde forestillinger hos barnet, som ofte er værre
end virkeligheden. Børn forsøger, hvis de ikke
bliver inddraget, selv at finde sammenhæng og

Hvis forældrene ikke vil have deres børn på besøg, kan det eventuelt handle om, at de ikke
ønsker, at barnet skal se de mindre gode sider
ved hospitalet, fx medpatienter m.m. Det er
derfor godt at spørge ind til og få afklaret, hvad
det handler om for forældrene. Tal med dem
om, hvad der skal til, for at de kunne overveje
at få besøg af børnene - måske er der noget,
som man på afdelingen kan gøre for at imødekomme deres bekymringer eller forbehold.
Er der eventuelt et rum, som kan indrettes til
formålet - et sted som er hyggeligt, og hvor der
måske kan være plads til, at mindre børn kan
lege og larme lidt, og hvor der kan tales privat,
grædes osv.?
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Dilemma 2: Hvis der i familien er forskellige
ønsker med hensyn til information og inddragelse af børnene eller de unge
Mange af de samme råd, som blev givet i ovenstående dilemma, vil også gælde her (vigtigheden af den åbne kommunikation).
Yderligere kan du som sundhedsprofessionel
tage en fælles snak med forældrene og finde
ud af, hvad uenigheden handler om - måske
ligger der nogle muligheder for et kompromis.
Det kan også handle om konflikter, som i forvejen ligger i den familie, og i det tilfælde kan
det være vigtigt at få talt med forældrene om,
hvilken betydning det kan have for deres børn,
at de ikke i denne situation står sammen – fx
om hvad der vil være bedst for deres børn på
lang sigt. Det er jo dem, som skal leve videre
bagefter. Men det er vigtigt at undgå at gå bag
om ryggen på den ene forælder. Hvis der er
noget, som man er nødt til at gøre, er det vigtigt at informere om, at man gør det.
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Dilemma 3: Er der grænser for, hvor meget
børn og unge kan tåle at blive inddraget
og få at vide?
Generelt har alle børn og unge uanset alder
behov for at blive informeret og inddraget i en
forælders alvorlige sygdom, ulykke eller død.
Herunder også hvad der sker i sygdomsforløbet, hvis der er et sådant.
Når det er sagt, er det selvfølgeligt aldersafhængigt, hvor meget det enkelte barn eller den
unge skal have at vide. De mindste børn har
ikke brug for så meget information - de søger
mere tryghed end viden. Børn kan godt blive
informeret og inddraget uden at de behøver at
få alle detaljer - det vigtigste er, at de føler sig
inddraget. For teenagere kan det være vigtigt
at give dem al den viden de vil have, så de ikke
er bange for, at der bliver løjet for dem.
Det kan være godt at huske på, at hvis børn og
unge selv spørger, er det fordi de gerne vil have
svar, og så er de også klar til at få et svar. Det
værste er allerede sket og barnet eller den unges liv har allerede fået en alvor, som det ikke
havde før. Jo bedre forældrene er til at inddrage dem og hjælpe dem gennem forløbet, desto bedre vil de klare situationen.
Der kan selvfølgelig være situationer, der ikke
egner sig for børn og unge at se eller være
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med til, fx behandlinger, der medfører reaktioner som fx voldsomme kramper, smerter,
blødninger, mm. I sådanne situationer vil det
være bedst, at børn og unge ikke er med. Hvis
et barn eller en ung alligevel vil være med eller situationen opstår akut, er det vigtigt bedst
muligt at forberede barnet eller den unge på
hvad der vil ske (hvis muligt) og efterfølgende
at tale oplevelsen igennem med barnet eller
den unge.
Opsummerende kan det siges at:
• børn kan tåle meget; men ikke at blive
holdt udenfor
• det er bedst at sige sandheden – men ikke
nødvendigvis alt, du ved, undlad grumme
detaljer.
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Dilemma 4: ’Hvad siger jeg, hvis mit barn
spørger, om jeg skal dø?’

Hvis et barn eller en ung spørger forælderen,
om han eller hun skal dø, er det bedst at give
et så ærligt svar som muligt. Det er vigtigt at
fortælle barnet, hvis man som forælder kan
dø af den sygdom som man fejler. Hvis barnet
spørger, er det fordi, det gerne vil have et svar,
og så er det også klar til at få et svar.
Hvis der ikke er mere, lægerne kan gøre for den
syge forælder, er det bedst at fortælle barnet
eller den unge det. Samtidigt er det vigtigt, at
forældrene fortæller, at lægerne gør alt for, at
den sidste tid bliver så god og smertefri som
muligt. At fortælle ærligt om situationen giver
samtidig mulighed for, at familien kan fået taget afsked med den døende på en god måde.
Hvis det er usikkert, hvad der skal ske med den
syge forælder, bør forældrene også være ærlige omkring det. Børn og unge kan godt klare, at der ikke er svar på alt. De kan bedre leve
med uvisheden om, hvad der skal ske, end med
en fornemmelse af utryghed ved at blive holdt
udenfor.
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Dilemma 5: Hvis flere børn og unge med
forskellig alder skal informeres samtidigt

Hvis der er flere børn tilstede, når der bliver
snakket og sygdommen, er det bedst at give
informationerne med blik for den yngste. Ved
samlet fx at give en søskendeflok information,
for de mulighed for at skabe fælles historie.
Selv om det yngste barn ikke forstår det hele,
mærker han eller hun alvoren og bliver inkluderet i fællesskabet omkring sygdomssituationen i familien.
Der er naturligvis forskel på, hvad børn i forskellige aldre har behov for at vide, så det er
derfor ofte en god idé at følge op med en uddybende snak med de større børn. Yderligere
kan det være forskelligt, hvad søskende opfatter og hæfter sig ved som det centrale, og en
efterfølgende individuel samtale kan sikre, at
individuelle behov bliver opfyldt.
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Dilemma 6: Hvis børn ikke vil med på
besøg på hospitalet

For teenagere kan det være vigtigt at respektere deres valg.

Hvis børn virkelig ikke vil med på hospitalet,
bør det respekteres. Det kan dog være godt at
forsøge at finde ud af, om der ligger nogle misforståelser bag.
Det kan som en start være godt at spørge ind
til, hvad de tænker om at skulle på besøg. For
mindre børn kan det tænkes, at vægringen
skyldes fejlopfattelser, fx drengen, der ikke ville
besøge sin far, fordi han havde fået at vide, at
der var slanger i farens seng. Drengen troede
fejlagtigt, at det var levende slanger.
En måde, hvorpå man kan forsøge at skabe
tryghed i situationen for de mindre børn, er
ved at foreslå, at de kan tage et stykke legetøj med og at aftale med barnet, at det bliver
på hans/hendes præmisser (fx at gå når barnet
ikke vil være der mere). Det kan måske også
bløde situationen op, hvis barnet ser billeder
af hospitalet eller stuen inden besøget, så han
eller hun ved, hvad han eller hun går ind til.
Man kan også aftale at kombinere hospitalsbesøget med fx en tur i kiosken efter is, et nyt
Anders And Blad og lignende. Særligt små
børn har brug for, at der sker nogle skift under
besøget.
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STØTTEMULIGHEDER
TIL FAMILIER OG
BØRN

Foto: Colourbox

Hvis du som sundhedsprofessionel under dine samtaler
med patienten (forældrene) og eventuelt børnene i
familien vurderer, at der er behov for mere støtte og hjælp,
end du kan tilbyde på hospitalet, kan du her finde hjælp
til forskellige muligheder, hvor familien og børnene kan få
hjælp og støtte.
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INDDRAGELSE AF KOMMUNEN
Kommunen kan inddrages på forskellige måder. Hvorvidt patientens kommune skal inddrages vil afhænge af situationen. Eksempelvis til:
1.
2.
3.

1

familier, der har brug for ekstra psykosocial støtte, når
patienten kommer hjem.
familier, der har særlige behov og kan have svært ved at
tilgodese barnets behov.
familier hvor en underretning er nødvendig, fordi der er en
særlig bekymring for barnets tarv.

Kommunen skal således ikke kun inddrages, hvis du som
sundhedsprofessionel har en særlig bekymring for et barn, der
kræver en større socialpædagogisk/psykologisk indsats; men kan
også inddrages på linje med fx patientorganisationer og andre
NGO’er til at støtte og hjælpe familien.
Familier, der har brug for ekstra psykosocial støtte

Hvis en familie har brug for ekstra psykosocial støtte, kan
patientens kommune blive inddraget. Kommunerne er organiseret
forskelligt og har forskellige tilbud. Mange kommuner har
flere støttende tilbud til familier, der står i svære situationer, fx
sorggrupper, samtalegrupper for børn og tilbud om krisesamtaler.
I de fleste kommuner vil det være Børne-/familieafdelingen, der
kan kontaktes for at få information om kommunens tilbud til
pårørende børn. Alternativt kan Borgerservice i den respektive
kommune kunne hjælpe familien videre i systemet. En anden
indgang til kommunen er via sundhedsplejerskerne, der udover
arbejdet med børn, børnefamilier og skolebørn kan informere
om og formidle kontakt med praktiserende læger, psykologer,
sagsbehandlere, dagtilbud og skoler. Både patienter og du som
sundhedsprofessionel kan også gøre brug af sundhed.dk, hvor
man under de enkelte kommuner kan orientere sig i mange af
kommunens sundhedstilbud.
Links til kommuner:
For at se links til de fem regioners kommuner, besøg:
www.nårmorellerfarbliversyg.dk og klik dig ind på Rådgivingsfunktioner under menuen for sundhedsprofessionelle.
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Inspiration til tværsektoriel
model for samarbejde mellem
hospital og kommune
– Case Center for Kræft og Sundhed København

Der findes på nuværende tidspunkt ikke en velfungerende universel model for
de tværsektorielle udfordringer, som patienter og pårørende, herunder børn,
oplever. Så derfor kan det være vanskeligt for sundhedsprofessionelle, at vide
hvad de skal henvise til. En velfungerende model, der kan inspirere og anbefales
til andre kommuner og andre sygdomskategorier er den model, der bruges i
Center for Kræft og Sundhed i København. Tilbuddet er ikke bygget op om børn
som pårørende; men om den syge patient. Tilgangen til den syge patient er helhedsorienteret, og patientens børn bliver derved en del af psykosociale hjælp,
der kan tilbydes.

SYGDOMSFORLØB FOR KRÆFTPATIENTER
DIAGNOSE

BEHANDLING

AFSLUTNING

REHABILITERINGSFORLØB I SUNDHEDSCENTER FOR KRÆFTRAMTE
HENVISNING

Kontaktperson
Borgeren
tildeles en
kontaktperson, som er
gennemgående ihele
forløbet

VISITATION

AKTIVITETER

AFSLUTNING

Visitationssamtale
Individuel
handleplan
for rehabiliteringsforløbet
udarbejdes

Fysisk aktivitet
Styrke – og konditionstræning,
naturaktiviteter, stavgang, løbehold, Tai Chi, pilates og salsa

Kontaktperson
Borgeren
tildeles en
kontaktperson, som
er gennemgående i
hele forløbet

Opfølgningssamtaler
Status for
borgerens
situation og
justering
af handleplan

Kostintervention
Holdundervisning
Individuel vejledning
Patientundervisning
Fysiske, psykiske, sociale og
eksistentielle følger til sygdom
og behandling samt erfaringsudveksling

Afslutningssamtale
Fokus på
fastholdelse af
livsstilsændringer

KOMMUNAL REHABILITERING TIL BORGERE MED KRÆFT
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BAGGRUND
Centeret er et rehabiliteringscenter, der udelukkende er for borgere med kræft og deres pårørende, og det drives som et samarbejde mellem Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse.
Samarbejdet mellem en kommune og en patientorganisation gør
det nemt for borgeren/patienten, idet alle tilbud er samlet under
ét tag. Det sikrer en god koordinering mellem den kropslige behandling/rehabilitering og den psykosociale støtte. Ved starten af
forløbet får patienten tildelt en kontaktperson, som er gennemgående for hele forløbet. Sammen med kontaktpersonen kan patienten planlægge hvilket forløb, netop han eller hun har brug for.
Kræftens Bekæmpelse står for de psykologiske tilbud i form af
individuelle samtaler, parsamtaler, familiesamtaler og forskellige
former for samtalegrupper. Særligt familiesamtalerne er relevant
fra børn som pårørende perspektivet, da det er her familien får
mulighed for under kyndig vejledning at få talt fx om, hvordan
sygdomme påvirker alle i familien, hvordan familien griber hverdagen an, og hvordan forældrene kan forstå og støtte deres børn
i en svær periode. I disse samtaler kan det samtidigt vurderes om,
børnene i familien vil have glæde af tilbud rettet direkte til dem
fx deltagelse i grupper med ligesindede. Der kan herefter gøres
opmærksomme på sådanne tilbud i fx børn unge og sorg.
Københavns Kommune står for de resterende tilbud, som kræver
en henvisning fra egen læge eller den behandlende afdeling på
hospitalet. Tilbuddene tager højde for de mange facetter af rehabilitering af kræftpatienter. Der tilbydes forskellige former for
fysisk aktivitet, kostinterventioner, forskellige former for patientundervisning og diverse øvrige tilbud, fx rygestopkursus og socialrådgiverbistand.
VIL DU VIDE MERE?
(Evalueringsrapport: Evaluering af rehabilitering i Sundhedscenter
for Kræftramte, Kommunal indsats 2007 – 2009)

98

STØTTEMULIGHEDER TIL FAMILIER OG BØRN

Til familier, der har særlige behov og kan have svært ved at tilgodese barnets
behov.

2

Der kan være forskellige årsager til, at en familie, et barn eller en
ung har særlige behov, når en forælder er alvorligt syg. Nedenfor
nævnes en række faktorer, der øger risikoen for, at familien kan
have særlige behov. Det er vigtigt at påpege, at disse faktorer ikke
i sig selv skaber de særlige behov, men de kan øge risikoen.
•
•
•
•
•
•
•

Børn eller unge af enlige forældre
Børn eller unge, hvis forældre lider af psykisk sygdom/
sårbarhed
Børn eller unge, hvis forældre har et misbrug
Børn eller unge i familier med et spinkelt netværk
Børn eller unge i familier, der har mange konflikter (herunder
dårlig kommunikation)
Børn eller unge i familier med andre belastningsfaktorer fx
dårlig økonomi, arbejdsløshed eller anden fysisk sygdom
Børn eller unge, der selv har fysiske eller psykiske lidelser

Når du som sundhedsprofessionel får kendskab til familier,
børn eller unge med særlige behov, er det ekstra vigtigt at have
særligt fokus på at inddrage barnets eller den unges skole eller
daginstitution, at aktivere - hvis muligt - netværket omkring
familien og eventuelt at tage kontakt til kommunen, jf. forrige
afsnit. Kommunerne har typisk mange forskellige tilbud, der kan
hjælpe borgere, der har brug for ekstra hjælp.

III: Underretning til kommunen

I særlige tilfælde kan det for forældrene i familien være svært at
se, at børnene lider under situationen og at familien og børnene
derfor har brug for hjælp. I sådanne situationer er det vigtigt, at
du som sundhedsprofessionel tør give udtryk for din bekymring
over for familien. Det kan være nødvendigt, at du foretager en
underretning til kommunen. Mange sundhedsprofessionelle
oplever det svært at skulle lave en underretning. Det kan hjælpe
at huske på, at en underretning ikke skal ses som straf for familien,
men som en hjælp til familien og børnene. En underretning fører
ikke nødvendigvis til at familien bliver en ’sag’ hos kommunen,
men kan være et nødvendigt skridt hen imod iværksættelse af
foranstaltninger som kan hjælpe familien.
Som fagperson på hospitalet har du skærpet underretningspligt.
Det betyder, at du skal tage kontakt til kommunen, hvis du har en
formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har behov for
særlig støtte eller bliver udsat for overgreb. Underretningspligten
går forud for tavshedspligten.

99

3

BØRN SOM PÅRØRENDE TIL ALVORLIGT SYGE FORÆLDRE - EN MANUAL

Årsager til underretning kan være:
A) Overgreb: Grov forsømmelse eller andre forhold, som er til fare
for barnet eller den unges udvikling og sundhed såsom fysisk og
psykisk vold, mishandling, seksuelle overgreb m.m.
B) Et identificeret behov for særlig støtte på grundlag af at barnet
eller den unge:
•
•
•
•
•

har vanskeligheder i forhold til dagligdagen eller skolen
lever under utilfredsstillende forhold
har behov for støtte på grund af nedsat fysisk eller psykisk
funktionsevne
har behov for særlig støtte på grund af stof-, alkoholmisbrug
eller utilstrækkelig omsorg
ikke har et netværk, der kan støtte dem i situationen.

Du skal ikke nødvendigvis have sikker viden for at have
underretningspligt. Det er nok, at du gennem dit arbejde har fået
en formodning eller en bekymring. Er du i tvivl, skal du lade tvivlen
komme barnet og den unge til gode.
I mange tilfælde er det en fordel at inddrage forældre og indhente
samtykke til en underretning. Inddragelse kan være en fordel for
barnet eller den unge, da det er et bedre udgangspunkt for et
samarbejde med familien, og det er nødvendigt, for at de kan
bidrage til at løse problemerne. Der kan dog opstå situationer,
hvor det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at orientere
forældrene om underretningen. Underretningen sendes da direkte
til kommunen.
Hvem skal man kontakte?
Man giver besked om sin formodning til en sagsbehandler eller en
afdeling i barnets eller den unges opholdskommune. Hvorledes
kommuner håndterer underretninger varierer lidt, men alle
kommuner har en afdeling, der tager sig af underretninger. Søg på
kommunens navn + underretning på nettet. Man kan underrette
alle kommuner både mundtligt og skriftligt. Børns Vilkår anbefaler,
at man altid tager telefonisk kontakt både før og efter, at man
sender en skriftlig underretning.
Hvad skal underretningen indeholde?
Indholdet i en underretning bør være så konkret og objektivt
beskrivende som muligt. Underretningen bør:
•
•
•

Angive ajourførte data på både børn og forældre, herunder
hvem der har forældremyndigheden
Angive konkrete datoer for episoder
Konkret beskrive hvad er observeret, hvornår og under hvilke
omstændigheder?
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•
•
•
•
•

Undlade tolkninger og vurderinger
Beskrive barnets fysiske, psykiske og sociale forhold
Beskrive barnets ressourcer (herunder netværk)
Beskrive barnets vanskeligheder
Anføre om forældrene er orienteret om underretningen, og
hvis de ikke er, så en begrundelse herfor.

Personligt ansvar og klagemuligheder
På hospitalsafdelinger er afdelingslægen ansvarlig for, at
personalet har kendskab til situationer, som kræver underretning,
og viden om, hvordan man underretter kommunen. Det er dog
stadig personalets eget ansvar at underrette. Det betyder, at man
på trods af eventuel uenighed med sin leder om, hvorvidt der skal
udarbejdes en underretning, har pligt til at underrette, hvis man
har mistanke eller viden om, at et barn udsættes for overgreb.
Hvis du oplever, at kommunen ikke handler tilstrækkeligt på
baggrund af din underretning, kan du underrette Ankestyrelsen
om din bekymring. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed
og undersøge, om kommunens indsats er tilstrækkelig.
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ORGANISATIONER HVOR BØRN,
UNGE OG FAMILIER KAN FÅ
YDERLIGERE HJÆLP
PSYKOLOGHJÆLP
Som pårørende til en alvorlig syg eller døende
person, har du ret til psykologhjælp med tilskud
fra den offentlige sygesikring. Dette gælder
også efter et dødsfald. Du får betalt 60 % af
psykologhonoraret. Kontakt din egen læge for
at få en henvisning.

DAMARKS LUNGEFORENING
Tlf.: 38 74 55 44
E-mail: info@lunge.dk
www.lunge.dk
MUSKELSVINDSFONDEN
Tlf.: 89 48 22 22
E-mail: info@muskelsvindfonden.dk
www.muskelsvindfonden.dk

BØRN, UNGE OG SORG
Tlf.: 70 26 67 66
E-mail: info@bornungesorg.dk
www.bornungesorg.dk

NYREFORENINGEN
Tlf.: 43 52 42 52
E-mail: mail@nyreforeningen.dk
www.nyreforeningen.dk

KRÆFTENS BEKÆMPELSE
Tlf.: 35 25 75 00
E-mail: info@cancer.dk
www.cancer.dk

PARKINSONFORENINGEN
Tlf.: 36 35 02 30
E-mail: info@parkinson.dk
www.parkinson.dk

HJERNESKADEFORENINGEN
Tlf.: 43 43 24 33
E-mail: info@hjerneskadeforeningen.dk
www.hjerneskadet.dk

SCLEROSEFORENINGEN
Tlf.: 36 46 36 46
E-mail: info@scleroseforeningen.dk
www.scleroseforeningen.dk

HJERNESAGEN
Tlf.: 36 75 30 88
E-mail: admin@hjernesagen.dk
www.hjernesagen.dk

BØRNERÅDET
Tlf.: 33 78 33 00
E-mail: brd@brd.dk
www.boerneraadet.dk

HJERTEFORENINGEN
Tlf.: 33 93 17 88
E-mail: post@hjerteforeningen.dk
www.hjerteforeningen.dk
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DIN AFDELINGENS TVÆRSEKTORIELLE
KONTAKTPERSONER

BØRNS VILKÅR
Tlf.: 35 55 55 59
E-mail: bv@bornsvilkar.dk
www.bornsvilkar.dk
LIVLINE I SORGEN
Tlf.: 70 70 27 82
E-mail: kontakt@livlineisorgen@dk
www.livlineisorgen.dk
LINIEN
Tlf.: 35 36 26 00
www.liniens.dk
MARHABA
Tlf.: 35 36 14 00
www.marhaba.liniens.dk
PÅRØRENDE I DANMARK
E-mail: info@paaroer.dk
www.danskepårørende.dk
Oversigt over alle patientforeninger kan
findes på sundhed.dk https://www.sundhed.
dk
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FORSLAG TIL LITTERATUR,
FILM OG ANDRE KILDER TIL
INFORMATION
De her opremsede bøger er ikke anmeldt af Tværfaglig Videnscenter for
Patientstøtte. Udtalelserne er hentet fra bøgernes forlag og lignende.

TIL MINDRE BØRN:

Aakeson, Kim Fupz (2007): ”Pigen der skulle
vælge”.
Om en lille pige, der møder Døden i sin stue,
en nat hun ikke kan sove. Han har rod i sine
papirer, og lader det være op til pigen, hvem i
familien han skal tage med den følgende aften.
Fra 5 år.

Afano, Laurence (2007): ”Hvor er du nu?”.
I musefamilien dør søster på hospitalet. Hendes
søster forstår ikke, hvor hun bliver af, men sorg
og savn heles langsomt. Fra 4 år.
Ahlburg, Kirsten (2009): ”Den hvide engel”.
Bogen handler om Nina på 5 år, der har mistet
sin mor, og som for første gang skal holde
fødselsdag uden hende. Nina savner sin mor
og hendes største fødselsdagsønske er, at
moren kommer tilbage til hende og faren.
Bogen kan bidrage til at give børn forståelse
for deres egne og andre børns reaktioner på
at miste, sørge og savne og er oplagt som
anledning til at tale med børn om døden.

Breebaart, Joeri (1993): ”Når man dør, får man
det så bedre?”.
Jesper Kanin er glad for sin lillebror Jonas og
bliver fortvivlet, da han dør. Jesper Kanins
oplevelser og reaktion på døden er fortalt af en
far og en søn, der selv har prøvet at miste en
lillebror. Fra 3 år.
Brown, Laurie Krasny (2000): ”Når dinosaurer
dør”.
En vejledning til at forstå døden. Bogen er
bygget op om en dinosaurusfamilie, og via
dem fortælles på en anderledes og nænsom
måde om døden. Hvorfor er der nogen der
dør? Hvad vil det sige at dø? Følelser omkring
døden? Hvordan kan man sige farvel? Fra 4 år.

Aasmundtveit, Anne Kristin (2004): ”Barnet og
træet”.
En livsbekræftende historie ... På en smuk og
klog måde gengives, hvordan barnet oplever
og gennemgår morfaderens pludselige død ...
en meget realistisk om end nænsom beskrivelse
af, hvad der sker, når man dør og bliver begravet
... den vil fungere fint som oplæg til samtale ...
historien kan bruges på mange planer ... den
fortjener at blive brugt af børn fra 4 år.

Crowther, Kitty (2004): ”Døden og englen”.
Billedbog om døden. Elsebeth er ikke bange
for døden. I dødsriget lærer hun englen at lege.
Senere bliver hun den engel, der følges med
Døden, så man ikke bliver bange for at dø. Fra
4 år.

Aakeson, Kim Fupz (2014): ”Men ikke i dag”.
Er en munter bog, der bearbejder barnets
sorg over en død hund. En 8 årig pige mister
sin hund Bobo og tager til de dødes land for
at hente den tilbage. Rigtig fin bog omkring
erkendelsen af døden, og hvordan den, man
mister, kan være levende, når man tænker på
den, men død, når man ser på den. Fra ca. 4-5
år.

Dürr, Morten (2008): ”Krabledyr”.
Oswald kender angstens krabledyr, men mor
ved, hvordan han slipper af med dem. Da mor
dør, er krabledyrene ved at overmande Oswald,
heldigvis lærer far også, hvordan de kan
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forsvinde i støvsugeren. Fra 5 år.

dykkede efter kanonkugler i Køge Bugt. Og
Ludvig har besluttet, at han ikke vil blive voksen
førend Lukas kommer tilbage igen. Fra 5 år.

Egelund Olsen, Mette (2009): ”Min morfars
skattekiste”.
Per hygger sig med sin morfar, de har deres
eget sørøverunivers, når de fisker og griller
bagefter, men morfar bliver syg og kommer på
syghuset. Per fortsætter sørøveruniverset med
morfar i sygdommen, også da han dør. Fra 4 år.

Jensen, Anette Vinter (2011): ”Astas himmel”.
En smuk og rørende fortælling om livets
gang og hvordan livet går videre på trods af
tab og sorg. Smukt og følsomt illustreret med
genkendelige tegninger fra en dansk hverdag.
Fra 3 år.

Engelhardt, Susanne (2003): ”Mor er en engel”.
Sofies og Jonas’ mor har kræft og skal dø. Efter
begravelsen er de kede af det, men det hjælper,
at mor nu er en engel, der våger over dem. Og
så er der de gode minder. Fra 4 år.

Justesen, Hanne (2007): ”Rasmus og himlen”.
Rasmus bedstemor er død og der er svært
at forstå. Hvad er døden? Er bedstemor
forsvundet for altid? Hvor er hun henne nu? I
himlen? Hvordan er der i himlen? Hvem er der
og hvordan har de døde det?

Engelhardt, Jonas (2004): ”Mor er stadig en
engel”.
Børnene Jonas og Sofie savner stadig deres
mor et år efter hendes død, men det hjælper at
tale om det hjemme, hos mormor og i skolen.
Fra 5 år.

Kirk, Katrine (2001): ”Hvornår kommer du hjem,
mor?”.
En fortælling om 3-årige Kasper og hans mor,
der har fået kræft. Bogen hjælper barnet til at få
forståelse for sygdommen og konsekvenserne
for familien. En fin introduktion hjælper den
voksne med at gribe det vanskelige emne an
overfor barnet.

Erlbruch, Wolf (2012): ”And, Døden og tulipanen”.
And møder Døden og får ham som følgesvend.
Døden er faktisk rigtig venlig. And hjælper
Døden, da han fryser, og Døden hjælper And i
den allersidste kulde. Fra 4 år.

Lindgreen, Lise (1995): ”Forvandling”.
Billedbog med kollage-billeder om livet og
døden i naturen og blandt mennesker. Om
følelser og reaktioner på døden, om at turde se
døden i øjnene og tale om den. Fra 4 år.

Giese, Julie og Anja. Samtaleapp om sorg.
AppStore. 45 kr.
Grossmann, Kari (2008): ”Lillesøster og Mimmi”.
Lillesøster og mor lægger blomster på Mimmis
grav. Skal alle dø? spørger Lillesøster. Mor og
Lillesøster tager en god snak om døden. Fra 2
år.

Marx, Vibeke (2004): ”Et hus til Hope”.
Billedbog. Pigen Hope må flytte med sin
mormor til Jylland, da hendes far og mor dør.
Nu må de to skabe et liv sammen, så Hope ikke
skal tænke på forældrene og døden hele tiden.
Fra 5 år.

Hammer, Victoria (2006): ”Farmor og paradiset”.
Paradiset er et dejligt sted, hvor fuglene altid
synger. Der kommer man, når man dør, fortæller
farmor pigen på ca. 5 år. Da farfar dør og tager
af sted til paradis, er det uden sine reserveører,
høreapparat. Så kan han jo ikke høre fuglene
synge, som han holder så meget af, tænker
pigen. Farmor lukker sig inde under dynerne,
men pigen får farmor med på at finde paradiset
og aflevere reserveørerne. Fra ca. 3 år.

Motzfeldt, Helle (1992): ”Kemo-manden
Kasper”.
En lille, fin bog om kemoterapi. Kemo-Kasper
fortæller om, hvad der sker med drengen
Thomas, når han får sin kemoterapi på
hospitalet. Fås også som App med både historie
og spil, hvor man kan hjælpe med at ramme de
sure kræftceller. Fra 3-4 år.

Hartmann, Nils (2009): ”Min bror Lukas og slaget
i Køge Bugt”.
Ludvigs storebror Lukas druknede, da han

Nissen, Ul f (2002).”Farvel Hr. Muffin”.
Hr. Muffin er blevet gammel og grå. Han sidder
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alene i sit lille blå hus og filosoferer over livets
gang.

og sørgmodig fortælling om at miste en, man
har meget nær.

O’Toole, Donna (2003): ”Marvi Myrebjørn finder
nyt håb”.
Marvi Myrebjørn mister sin mor og sin bror.
Fortabt af sorg lukker han sig fuldstændig inde
i sig selv. En højtlæsningshistorie for mennesker
i alle aldre. Om at elske og miste - venskab og
håb.

Schössow, Peter (2006): ”Hvad er meningen?!”.
Historien om Elvis En lille vred pige slæber
en rød taske gennem en park. I tasken ligger
kanariefuglen Elvis, som lige er død. Men hun
får ikke lov til at være alene med sin sorg, og det
hjælper. Fra 2 år.

Palmer, Pat (2000): ”Bare jeg kunne holde dig i
hånden”.
I bogen gives råd og vejledning, der kan hjælpe
barnet til at finde trøst og støtte ved tab. En
fin lille bog, der kan hjælpe med til at forstå,
hvor svært det kan være for et barn at miste.
Har barnet fx oplevet en god ven rejse væk? En
mor og far der bliver skilt? En nær slægtning
som er død. Eller er der en anden grund til at
barnet er ked af det?
Ringtved, Glenn (2001): ”Græd blot hjerte”.
Fire børn sidder ved køkkenbordet og for
enden sidder døden. Han er kommet for at
hente deres farmor, der er meget syg. Børnene
prøver at holde døden hen med kaffe, men han
fortæller dem en historie om, hvordan sorg og
glæde ikke kan leves uden hinanden, og til sidst
forstår børnene at livet – og døden – må gå sin
gang. Fra 4 år.
Rivett, Rachel (2009): ”Hvorfor græder du lille
bjørn”.
En billedbog om at tage afsked. Bedstemor
Bjørn er lige død, så Lille Bjørn er meget ked af
det. Han søger råd hos dyr og planter i naturen
og finder trøst der.
Smidt, Jesper Boas (2008): ”Eventyret om en
blomst”.
Med ord fra ´en far til sin søn´ og flotte
illustrationer berører eventyret mange af livets
store aspekter, fortalt i børnehøjde. Eventyret
om en blomst - en solstråle historie - er en sand
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TIL SKOLEBØRN:

Martin, Guni (1996): ”Glem ikke håbet”.
En lille bog om værdien ved sammenhold
og hvor stor betydning det har, at vi hjælper
hinanden. En fortælling som berører både
sygdom og død, og betydningen af venskab og
om ikke at glemme håbet. Fra 6 år.

Carlsen, Line Thoft (2013): ”Den dag min mor fik
kræft”.
Rasmus på 9 år bor sammen med sin mor, far og
lillesøster Maria. For et år siden fik Rasmus’ mor
brystkræft. I bogen fortæller han om hverdagen
i familien og om de forandringer, hans mors
sygdom medførte. Bogen henvender sig til
børn i alderen 6-12 år, der har en mor eller far,
som har kræft.

Oscar K. (2008): ”Børnenes bedemand”.
Børnenes bedemand hedder Jørgensen, og han
tager sig rigtig godt af børn, der dør. En dag
skal Jørgensen begrave gadebarnet Dinah, som
får en smuk begravelse med barbershopsang
og stepdans. Fra 8 år. Egnet til højtlæsning.

Dinesen, Inge ”Da Mikkels far blev syg”.
En interaktiv bog for de mindste - om når
alvorlig sygdom rammer en forælder. Kan ses
og læses på http://www.euskom.dk/mikkelsfar.

Stark, Ulf (2000): ”Den sorte violin”.
Fortællerens lillesøster Sara er alvorligt syg.
Han sidder ved hendes seng. Da hun skal sove,
beder hun ham spille på den sorte violin. Men
han kan slet ikke spille. Så er det som magien
tager over, han kanespille og en lille mørkklædt
mand dukker op.

Giese, Julie og Anja. Samtaleapp om sorg.
AppStore. 45 kr.
Helleberg, Maria (1999) ”Beth”.
Beths mor er syg og dør. Beth føler sig meget
alene og synes ikke, far forstår, hvordan hun har
det. Men så møder hun en engel, som også er
en mor. Fra 6 år.

Treiber, Jutta (2001): ”Englenes yndlingsblomster”.
Da 7-årige Mara bliver dræbt ved en trafikulykke
kastes hele familien ud i et følelsesmæssigt kaos.
Storesøster Sonja føler sig ensom og tilovers og
kan ikke udtrykke sine følelser. Fra 6 år.

Hole, Stian (2013): ”Annas Himmel”.
Annas himmel’ fortæller i foruroligende og
fortryllende billeder om sorgens vej. Mor er død,
men ikke borte. Hun er der som et bagtæppe af
en fjord og nogle fjelde og en ensom kirke. Far
vil til kirken. Han er stivnet i sin sorg. Fra 6 år.

Vraa, Mich (2003): ”Balder Blads efterår”.
Balder Blad nyder foråret og sommeren i
toppen af bøgetræet. Med efteråret nærmer
uundgåelige forfald sig. Efter et par frostnætter
falder Balder til jorden og indgår i naturens
cyklus. Fra 8 år.

Højer Mikkelsen, Henrik (2007): ”Du må ikke dø,
mor!”.
Jakobs mor får kræft og dør 5 måneder senere.
Det er en meget svær tid for Jakob. Hans liv
er totalt forandret. Kan man overhovedet leve
videre uden en mor? Fra 9 år.

Glistrup, Karen (2011): ”Snak om angst og
depression ...med børn og voksne i alle aldre”.
Bogen sætter ord og billeder på et emne, som
mange har svært ved at tale om – nemlig psykisk
sårbarhed. Bogens helt store styrke er, at den
igennem sine sproglige billeder og tegninger
gør følelser forståelige og til noget, vi kan tale
om. Fra 6 år.

Jensen Ladegaard, Karin (2004): ”Anna og
stjernerne”.
Bogen handler om Anna, hvis bror er alvorligt
syg og ligger på hospitalet. Faren og moren
er stressede af dagligdagen med et sygt barn,
og Anna er glad for at komme på ferie hos
sine bedsteforældre. Her er der fred og ro, og
bedsteforældrene er gode til at tale med Anna
om livets store spørgsmål. Bogen er tænkt som
højtlæsningsbog for større børn, men kan også
bruges som et afsæt til at tale med mindre børn
om døden.

Holberg, Linda Krogsøe (2000): ”Tro, håb og
Batman”.
Drengen Christian mister sin til kræft.
Novellefilm. 16 min. Filmstriben.
Horsten, Michale W. (1996): ”Når livet går sin
vej”.
Børneudsagn om livet, døden og det at miste.
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Oskarnomineret tegnefilm. 10 min. Filmstriben.

TIL TEENAGERE:

Lian, Torun (2001): ”Kun skyer bevæger
stjernerne”.
En film om hvordan 11 årige Maria klarer sig
gennem hverdagen i den svære tid, efter at
hendes lillebror er død. 98 min.

Andersen, Kenneth Bøgh (2013). ”Du er ikke
alene”.
Igennem fire historier møder vi forskellige børn,
som har mistet et nært familiemedlem. For de
7-12 årige.

Vinterberg, Thomas (1994): ”Drengen der gik
baglæns”.
Om 9 årige Mikkel der mister sin storebror i et
færdselsuheld. Novellefilm. 37 min.

Bache, Marianne (2009): ”Er din far eller mor syg”.
En pjece til unge med alvorligt syge forældre
Birch, Klaus (2001): ”En mur af tavshed”.
TV2 dokumentarprogram om to piger på 12 og
17, der bearbejder tabet af deres mødre. Det
danske filminstitut. 42 min.
Hansen, Anni Schwartz (2001): ”Jeg savner dig”.
Om sorgarbejde blandt unge, der har mistet en
far eller mor.
Munk, Danielle og Svendsen, Borg Epp (2012):
”Det ser sort ud, men er det ikke”.
En nuanceret samling af 20 modige fortællinger
skrevet af unge mellem 13 og 21 år, der har
mistet en mor eller far.
Vallesverd & Thorsen (2014): ”I for store sko”.
Norsk tekstsamling om børn og unge, som
får eller påtager sig store omsorgsroller i
forbindelse med forældres sygdom.
Vincentz, Helle og Engelbrekt, Preben (2005):
”Ung og forladt - Når forældre dør for tidligt”.
En rammende beretning om, hvordan verden
ser ud, når man som ung mister én eller begge
forældre. Forfatter til bogen er journalist Helle
Vincentz, der har mistet begge sine forældre.
Hendes far begik selvmord, da hun var otte år,
og hun var kun 23 år, da hendes mor døde af
kræft.
”Benjamins tragedie” (2008): Danmarks Radios
dokumentarfilm om 11 årige Benjamin hvis far
bliver uhelbredeligt syg og senere dør hans mor.
Se den på Børns Vilkårs hjemmeside. 29 min.
”Et forbandet år” (2012): TV2 dokumentar. Vi
følger tre teenagere mellem 15 og 18 år, der
har det til fælles, at de har en forældre, der er
kræftsyg eller død. Det er unge mennesker, der
er fulde af livskraft og i færd med at løsrive sig
fra deres forældre. Se den på TV2’s hjemmeside.
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TIL VOKSNE:

Egmont Fonden & Mandag Morgen (2013):
”Omsorgsmålingen. Når sorgen rammer”.
En undersøgelse af trivsel og støtte, når børn og
unge oplever dødsfald eller sygdom i familien.
Den bygger på et omfattende survey med mere
end 2.700 besvarelser i 2012.

Andersen, Grethe (2009): ”Sorgsprog – tak for nu
og altid”.
Forfatteren som har mistet sin tvilling giver
eksempler på et lægende sorgsprog.
Akselsen, Käte el al (2007): ”Tag fat – og hold
fast”.
Sundhed i skolen (afsnit om børn og sorg).

Engelbrekt & Mogensen (2013): ”At forstå sorg”.
En teoretisk og praksisorienteret bog for fagfolk
omkring fænomenet sorg. En gennemgang af
forskellige sorgteorier – fra Freud til den nu
herskende Michael Whites narrative teori.

Antonovsky,
Aaron
(2000)
”Helbredets
mysterium”.
Bogen tager fat på spørgsmålet om, hvorfor
nogle mennesker overvinder modstand, kriser
og voldsomme begivenheder uden at blive syge,
og hvordan opbygges denne modstandskraft
hos børn og voksne.

Fredman, Glenda (2002): ”Samtaler om døden.
At hjælpe børn og familier gennem sorg”
Giese A & J ”Børn i sorg”.
En samtaleapp. Et værktøj til voksne der gerne
vil støtte børn i sorg i forbindelse med sygdom
og død. App Store og 45,- kr. Fås også som
iBook hos Amazon ligeledes til 45 kr.

Bache, Marianne (2009): ”Jeg er alvorligt syg,
hvordan støtter jeg bedst mit barn?”
Bowlby, John (2009): ”At knytte og bryde nære
bånd – tilknytning og tab, selvtillid og sorg ”.
En bog som beskriver hvorfor den sikre base er
vigtig for barnet.

Glistrup, Karen (2011): ”Snak om angst og
depression ...med børn og voksne i alle aldre”.
Bogen sætter ord og billeder på et emne, som
mange har svært ved at tale om – nemlig psykisk
sårbarhed. Bogens helt store styrke er, at den
igennem sine sproglige billeder og tegninger
gør følelser forståelige og til noget, vi kan
tale om. Bogen giver redskaber til at åbne for
dialogen mellem børn og voksne om følelser.
Det er en god ting – uanset om vi er direkte
berørt af psykiske lidelser i familien eller ej, for
alle børn har kammerater, som er berørte, og
alle har vi brug for at kunne tale om de svære
ting i livet.

Bugge, Kari (2010): ”Børn og unge i sorg”.
Faglig støtte til børn og unge som oplever
alvorlig sygdom eller død i den nærmeste
familie.
Davidsen-Nielsen, Marianne (2007): ”Blandt
løver – at leve med en livstruende sygdom”.
Dyregrov, Atle (1996): ”At tage afsked”.
Ritualer der hjælper barnet gennem sorgen.
Råd og anvisninger til voksne i forbindelse
med børns møde med sorg/dødsfald. Ritualer,
ceremonier, at se den døde, begravelse og
krisereaktioner.

Jørgensen, Eva (2013): ’ Hjælp- når livet kommer
bag på os’.
Når sorgen eller ulykken rammer, eller når
livet tager en helt ny drejning og pludselig
overrumpler os, opstår der mange spørgsmål:
Hvorfor sker det her lige for mig? Hvad skal jeg
gøre med min sorg? Og er der overhovedet håb
for mig?

Dyregrov, Atle (2007): ”Sorg hos børn”.
En håndbog for voksne. Forfatterens omfattende
viden og erfaring formidles klart og forståeligt
uden at forenkle, og bogen er oplagt for alle
berørte forældre og for personalet i skoler
og børnehaver. Man får en god baggrund for
at forstå børns sorgreaktioner på forskellige
alders- og udviklingstrin og en masse praktiske
råd om og anvisninger på, hvordan man kan
støtte børn i deres sorgarbejde.

Jørgensen, Eva (213):’Kære pårørende- kom vel
igennem en svær tid’.
Eva Jørgensen giver en god gennemgang af
alle de perspektiver man skal overveje når man
er pårørende til en syg person. Det kan være
større problematikker, der ikke altid er rare at
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om døden og om at dø”.
Vallesverd & Thorsen (2014): ”I for store sko”.
Norsk tekstsamling om børn og unge, som
får eller påtager sig store omsorgsroller i
forbindelse med forældres sygdom.

skulle takle alene, eller det kan være de små
bagateller man ofte kan glemme, men som er
vigtige overvejelser.
Jørgensen, Eva (2010):’ Sorrig og glæde - fra en
enkes dagbog’.
Sorrig og glæde handler om alle de følelser,
Eva gennemlever i månederne efter sin elskede
mands død. Hvordan hun begraver sig i arbejde
for ikke at mærke smerten. Hvordan hun føler
sig alene i verden, fordi hendes omgivelser
ikke forstår, hvad det er, hun går igennem. Og
hvordan hun til sidst begynder at mærke livet
igen og så småt genvinder troen på, at der
stadig er masser af gode ting i vente for hende
og hendes lille dreng

Vraae, Mich (2003): ”Balder blads efterår”.
Det kan være svært at tale åbent med børn om
døden og om at dø. I Kræftens Bekæmpelse har
man erfaringer med, at børnenes ensomhed,
angst, vrede eller modløshed kan mindskes, når
man taler med dem om de tanker og følelser, de
har omkring døden. Historien om Balder Blads
efterår er en støtte til voksne til at åbne for
samtalen med barnet, der har eller skal miste.
Ytterhus & Dyregrov (2012): ”Barn som
Pårørende”.
Norsk bog som giver viden om hvordan vi kan
støtte børn og unge som lever med forældre,
som er psykisk syge, rusmiddelafhængige eller
alvorlige somatisk syge.

Jørgensen, Eva (2007):’Vi ses i morgen - en
pårørendes beretning’. ’
Vi ses i morgen’ er en pårørendes beretning om
at miste den, man elsker, uden at miste sig selv.
Om kaos og kærlighed. Og måske mest af alt
om troen på livet

Østergaard, Lene (2008) ”De første år uden – en
bog om tab, sorg og savn”.
Til voksne der vil støtte børn i sorg.

Møller, Birger (2010): ”Når sorgen rammer”.
En lille let læst bog som handler om Kamilla der
mistede sin mor som 5-årig. Hun fortæller om
sin ensomhed under forløbet. Hendes bedste
ven og fortrolige er hendes dukke Fie, som er
en slags alter ego.

Kræftens Bekæmpelses OmSorg-serie:
OmSorg – Når nogen man elsker dør.
Til 6. 7. og 8. klasse

Møller, Bjarne (2004). ”Etniske minoritetsbørn
med psykisk syge eller traumatiserede forældre”.

OmSorg – Når bånd brister.
Til 3. 4. og 5. klasse

Nørgaard, Henny (2008). ”Når børn mister”.
Materiale til barnet og den voksne, som kan
støtte den nødvendige samtale.

OmSorg – Når hjertet gør ondt.
Til børnehaveklasse – 2. klasse

Ottesen, Doris (1998): ”Børn og sorg – om
forældretab i barndommen”.

OmSorg – Når små børn sørger. 0-6 år.
Til børnehaver, vuggestuer og dagplejer

Stenback & Møller (2006): ”Når børn er
pårørende”.
I denne publikation kan man læse om nogle af
de tilbud der er til pårørende børn. Publikationen
giver også eksempler på, hvordan børn og unge
kan opleve deres liv som pårørende, og hvordan
du – i dit professionelle liv og som privatperson
– kan være med til at støtte børnene.

OmSorg – Når livet går sin vej. Filmstriben

Turner, Mary (2001): ”At tale med børn og unge

OmSorg – For evigt borte – 126 digte om at

OmSorg – Handleplan.
Et idékatalog til skolers møde med børn i sorg
OmSorg – Handleplan.
Et idékatalog til vuggestuens, børnehavens og
dagplejens møde med børn i sorg
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miste skrevet af børn og unge
OmSorg - Solsorg og snefnug,
en novellesamling til 9. og 10. klasse
OmSorg - Sammen om sorg - om at planlægge
og gennemføre en samtalegruppe i et
pædagogisk regi
OmSorg - Sorgens ansigt – den nødvendige
samtale med børn i sorg.
Manual og DVD

www.snakketoyet.no el. www.snakketojet.dk
(siden lanceres i 2015)
Snakketøjet er et internetbaseret norsk
samtaleværktøj, som sundhedsprofessionelle
og andre voksne kan bruge i deres samtale med
børn, når forældrene er alvorligt syge.
Den svenske Socialstyrelse (2013): ”Barn som
anhöriga” Når forældre eller andre voksne i
familien har et misbrug, alvorlig sygdom får det
konsekvenser for børnene – i større eller mindre
grad. Bogen giver indsigt og viden om børn og
unges situation og behov.
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APPENDIKS
SERVICELOVEN

SUNDHEDSLOVEN

I serviceloven står underretningspligten
beskrevet. Herunder er lovteksten gengivet.

I sundhedsloven står tavshedspligten beskrevet.
Herunder er lovteksten gengivet.
Tavshedspligt

Underretningspligten

”§ 153.
Personer, der udøver offentlig tjeneste
eller
offentligt
hverv,
skal
underrette
kommunalbestyrelsen, hvis de under udøvelsen
af tjenesten eller hvervet får kendskab til eller
grund til at antage,
1) at et barn eller en ung under 18 år
kan have behov for særlig støtte,
2) at et barn umiddelbart efter fødslen
kan få behov for særlig støtte på grund
af de vordende forældres forhold,
3) at et barn eller en ung under 18
år kan have behov for særlig støtte
på grund af barnets eller den unges
ulovlige skolefravær eller undladelse af
at opfylde undervisningspligten, eller
4) at et barn eller en ung under 18 år
har været udsat for overgreb.
Stk.
2.
Social-,
børneog
integrationsministeren kan fastsætte
regler om underretningspligt for
andre grupper af personer, der under
udøvelsen af deres erhverv får kendskab
til forhold eller grund til at antage, at der
foreligger forhold, som bevirker, at der
kan være anledning til foranstaltninger
efter denne lov. Social-, børne- og
integrationsministeren kan endvidere
fastsætte regler om, at andre grupper
af personer har underretningspligt efter
stk. 1, nr. 2, i forbindelse med aktiviteter
uafhængigt af deres erhverv” 1
1
Serviceloven af 05.09.13 fra Servicestyrelsens hjemmeside (https://www.
retsinformation.dk/besøgt den 07.09.14).
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Kapitel 9
Tavshedspligt, videregivelse og indhentning af
helbredsoplysninger m.v.
§ 40.
En patient har krav på, at sundhedspersoner
iagttager tavshed om, hvad de under udøvelsen
af deres erhverv erfarer eller får formodning om
angående helbredsforhold, øvrige rent private
forhold og andre fortrolige oplysninger, jf. dog
reglerne i dette kapitel.
Stk. 2. I de tilfælde, hvor en
sundhedsperson efter §§ 4146 er tillagt beføjelser efter de
enkelte bestemmelser, påhviler
det overordnede ansvar for, at
oplysninger videregives eller indhentes
i overensstemmelse med loven, den
driftsansvarlige myndighed.
Videregivelse af helbredsoplysninger
m.v. i forbindelse med behandling af
patienter
§ 41.
Med
patientens
samtykke
kan
sundhedspersoner videregive oplysninger
til andre sundhedspersoner om patientens
helbredsforhold, øvrige rent private forhold og
andre fortrolige oplysninger i forbindelse med
behandling af patienten eller behandling af
andre patienter.
Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte
oplysninger kan uden patientens samtykke
ske, når
1) det er nødvendigt af hensyn til
et aktuelt behandlingsforløb for
patienten, og videregivelsen sker
under hensyntagen til patientens

APPENDIKS

interesse og behov,
2) videregivelsen omfatter et
udskrivningsbrev fra en læge, der er
ansat i sygehusvæsenet, til patientens
alment praktiserende læge eller
den praktiserende speciallæge,
der har henvist patienten til
sygehusbehandling,
3) videregivelsen omfatter et
udskrivningsbrev fra en læge, der er
ansat på privatejet sygehus, klinik
m.v., til de i nr. 2 nævnte læger,
når behandlingen er ydet efter
aftale med et regionsråd eller en
kommunalbestyrelse i henhold til
denne lov
4) videregivelsen er nødvendig til
berettiget varetagelse af en åbenbar
almen interesse eller af væsentlige
hensyn til patienten, herunder en
patient, der ikke selv kan varetage sine
interesser, sundhedspersonen eller
andre eller
5) videregivelsen sker til patientens
alment praktiserende læge fra en læge,
der virker som stedfortræder for denne.
Stk. 3. Patienten kan frabede sig, at
oplysninger efter stk. 2, nr. 1-3, videregives.
Stk. 4. Den sundhedsperson, der er i
besiddelse af en fortrolig oplysning,
afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er
berettiget.
Stk. 5. Såfremt der videregives oplysninger
efter stk. 2, nr. 4, skal den, oplysningen
angår, snarest muligt herefter orienteres
om videregivelsen og formålet hermed,
medmindre orientering kan udelades
efter anden lovgivning eller af hensyn til
offentlige eller private interesser svarende
til dem, der beskyttes i denne lovgivning.
Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter nærmere regler om videregivelse
af helbredsoplysninger m.v. efter denne
bestemmelse, herunder om videregivelsens
omfang og om gennemførelsen heraf.
§ 42. Samtykke efter § 41, stk. 1, kan være
mundtligt eller skriftligt. Samtykket kan afgives
til den sundhedsperson, der videregiver
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oplysninger, eller til den sundhedsperson, der
modtager oplysninger. Samtykket skal indføres
i patientjournalen. 1.-3. pkt. gælder tilsvarende,
når patienten frabeder sig videregivelse af
oplysninger, jf. § 41, stk. 3.
Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter nærmere regler om det i stk. 1
nævnte samtykke.
Indhentning af elektroniske
helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med
behandling af patienter
§ 42 a. Læger og sygehusansatte tandlæger kan
ved opslag i elektroniske systemer i fornødent
omfang indhente oplysninger om en patients
helbredsforhold, øvrige rent private forhold
og andre fortrolige oplysninger, når det er
nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling
af patienten.
Stk. 2. Andre sundhedspersoner end
de i stk. 1 nævnte kan ved opslag i
elektroniske systemer, hvori adgangen for
den pågældende sundhedsperson teknisk
er begrænset til de patienter, der er i
behandling på samme behandlingsenhed,
som den pågældende sundhedsperson er
tilknyttet, i fornødent omfang indhente
oplysninger som nævnt i stk. 1 om aktuel
behandling, når det er nødvendigt i
forbindelse med aktuel behandling af
patienten.
Stk. 3. På behandlingssteder med
elektroniske systemer, der kun indeholder
oplysninger til brug for behandling, som
gives på det pågældende behandlingssted,
kan andre sundhedspersoner end
de i stk. 1 nævnte, som er ansat på
behandlingsstedet, ved opslag i sådanne
systemer i fornødent omfang indhente
oplysninger som nævnt i stk. 1, når det
er nødvendigt i forbindelse med aktuel
behandling af patienten. Dette gælder dog
ikke, hvis behandlingsstedet har en i stk. 1
nævnt sundhedsperson ansat.
Stk. 4. Ledelsen på et behandlingssted kan
give tilladelse til, at enkelte eller grupper
af sundhedspersoner, der er ansat på det
pågældende behandlingssted, kan foretage
opslag i elektroniske systemer efter stk.
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1. Tilladelse efter 1. pkt. kan kun gives til
sundhedspersoner, der har behov for at
kunne foretage opslag efter stk. 1 med
henblik på at kunne varetage de funktioner
og opgaver, vedkommende er beskæftiget
med. Beslutninger truffet efter 1. pkt.
skal fremgå af en datasikkerhedsinstruks
for behandlingsstedet. Beslutninger
truffet efter 1. pkt. skal gøres offentligt
tilgængelige.

skal meddeles til den sundhedsperson, som
indhenter oplysningerne. Samtykket eller
tilkendegivelsen skal indføres i patientjournalen.
§ 42 c.
Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter
nærmere regler om private dataansvarliges
pligt til at registrere oplysninger om, hvem der
har foretaget opslag i en patients elektroniske
patientjournal (logning), samt om loggens
indhold, opbevaring og sletning.

Stk. 5. Læger og sygehusansatte tandlæger
kan endvidere indhente oplysninger som
nævnt i stk. 1, hvis indhentningen er
nødvendig til berettiget varetagelse af en
åbenbar almen interesse eller af væsentlige
hensyn til patienten, herunder en patient,
der ikke kan varetage sine interesser,
sundhedspersonen eller andre patienter.
Tilsvarende gælder sundhedspersoner med
tilladelse efter stk. 4. Tilsvarende gælder
endvidere andre sundhedspersoner ved
opslag i elektroniske systemer omfattet
af stk. 2 og 3 på det behandlingssted,
sundhedspersonen er ansat.

Stk. 2. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter nærmere regler om patientens
elektroniske adgang til oplysninger hos
offentlige og private dataansvarlige om,
hvem der har foretaget opslag i patientens
elektroniske patientjournal, og på hvilket
tidspunkt opslagene er foretaget.
Videregivelse af helbredsoplysninger m.v.
til andre formål.
§ 43.
Med patientens samtykke kan sundhedspersoner
til andre formål end behandling videregive
oplysninger om patientens helbredsforhold,
øvrige rent private forhold og andre fortrolige
oplysninger til myndigheder, organisationer,
private personer m.fl.

Stk. 6. Uden for de i stk. 1 og 5 nævnte
tilfælde kan læger og sygehusansatte
tandlæger med patientens samtykke
endvidere ved opslag i elektroniske
systemer indhente oplysninger som nævnt
i stk. 1 i forbindelse med behandling af
patienter.
Stk. 7. Patienten kan frabede sig, at en
sundhedsperson indhenter oplysninger
efter stk. 1-4.
Stk. 8. Læger og sygehusansatte
tandlæger kan under disses ansvar lade
medicinstuderende indhente oplysninger
efter stk. 1 og 5-7.
Stk. 9. En sundhedsperson kan under
dennes ansvar lade sekretærer yde teknisk
bistand til opslag i oplysninger, som den
pågældende sundhedsperson selv har
adgang til, jf. stk. 1-8.
§ 42 b.
Samtykke efter § 42 a, stk. 6, og tilkendegivelse
efter § 42 a, stk. 7, kan være mundtligt eller
skriftligt. Samtykket eller tilkendegivelsen
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Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte
oplysninger kan uden patientens samtykke
ske, når
1) det følger af lov eller bestemmelser
fastsat i henhold til lov, at oplysningen
skal videregives og oplysningen må
antages at have væsentlig betydning
for den modtagende myndigheds
sagsbehandling,
2) videregivelsen er nødvendig
for berettiget varetagelse af en
åbenbar almen interesse eller af
væsentlige hensyn til patienten,
sundhedspersonen eller andre eller
3) videregivelsen er nødvendig for,
at en myndighed kan gennemføre
tilsyns- og kontrolopgaver.
Stk. 3. Den sundhedsperson, der er i
besiddelse af en fortrolig oplysning,
afgør, hvorvidt videregivelse efter stk. 2 er
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berettiget.
Stk. 4. Såfremt der videregives oplysninger
efter stk. 2, nr. 2, skal den, oplysningen
angår, snarest muligt herefter orienteres
om videregivelsen og formålet hermed,
medmindre orientering kan udelades
efter anden lovgivning eller af hensyn til
offentlige eller private interesser svarende
til dem, der beskyttes i denne lovgivning.

videnskabsetisk komitésystem og behandling af
biomedicinske forskningsprojekter.

§ 44.
Samtykke efter § 43, stk. 1, skal være skriftligt.
Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når
sagens karakter eller omstændighederne i
øvrigt taler derfor. Samtykket skal indføres i
patientjournalen.
Stk. 2. Samtykke efter stk. 1 bortfalder
senest 1 år efter, at det er givet.

Stk. 2. Oplysninger som nævnt i stk.
1 kan, når et forskningsprojekt ikke er
omfattet af lov om et videnskabsetisk
komitésystem og behandling af
biomedicinske forskningsprojekter,
endvidere videregives til en forsker til
brug ved et konkret forskningsprojekt af
væsentlig samfundsmæssig interesse efter
godkendelse af Sundhedsstyrelsen, som
fastsætter vilkår for videregivelsen.
Stk. 3. Der må kun ske efterfølgende
henvendelse til enkeltpersoner, i det
omfang de sundhedspersoner, der har
behandlet de pågældende, giver tilladelse
hertil.
§ 47.
Oplysninger som nævnt i § 46 kan videregives
til brug for statistik eller planlægning efter
godkendelse af Sundhedsstyrelsen, som
fastsætter vilkår for oplysningernes anvendelse
m.v., jf. dog stk. 2.

Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter nærmere regler om det i stk. 1
nævnte samtykke.
Videregivelse af helbredsoplysninger til
pårørende og læge vedrørende afdøde patienter
§ 45.
En sundhedsperson kan videregive oplysninger
om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag
og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende,
afdødes alment praktiserende læge og den
læge, der havde afdøde i behandling, såfremt
det ikke må antages at stride mod afdødes
ønske og hensynet til afdøde, eller andre private
interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan
endvidere videregives oplysninger til afdødes
nærmeste pårørende efter reglen i § 43, stk. 2,
nr. 2.
Videregivelse af helbredsoplysninger til særlige
formål (forskning, statistik m.v.)
§ 46.
Oplysninger om enkeltpersoners helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger fra patientjournaler m.v. kan
videregives til en forsker til brug for et konkret
biomedicinsk forskningsprojekt, såfremt der er
meddelt tilladelse til projektet efter lov om et
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Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte
oplysninger kan ske uden godkendelse af
Sundhedsstyrelsen, når det følger af lov, at
oplysningerne skal videregives.
§ 48.
Oplysninger, der er indhentet efter §§ 46 og 47
til brug for forskning, statistik eller planlægning,
må ikke senere behandles i andet end statistisk
eller videnskabeligt øjemed.
Stk. 2. Offentliggørelse af oplysninger
som nævnt i stk. 1 må kun ske i en form,
hvori oplysningerne ikke kan henføres til
enkeltpersoner.
Stk. 3. Indenrigs- og sundhedsministeren
fastsætter nærmere regler om videregivelse
af oplysninger efter § 46, stk. 2, og § 47,
stk. 1.
Videregivelse til tredjelande
§ 49.
Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter
nærmere regler om videregivelse af oplysninger
efter dette kapitel til tredjelande.
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Hvert år oplever ca. 42.000 børn i alderen 0-18 år, at
deres mor eller far bliver indlagt med en alvorlig sygdom, og ca. 2.000 oplever at miste en forælder. Når
et barn oplever, at en forælder dør eller er alvorligt
syg, rystes barnets fundament af tryghed og faste
rutiner. Mange børn føler sorg og angst kombineret med at begge forældre er både følelsesmæssigt
og praktisk overbelastede. Børn har endnu ikke de
nødvendige ressourcer til at klare sig selv, og særlig
i disse perioder er det derfor afgørende, at de bliver
mødt af ansvarlige og forstående voksne.
Langt de fleste alvorligt syge kommer i kontakt med
hospitalet. Sundhedspersonalet på hospitalet har
derfor en unik mulighed for tidligt at identificere
pårørende børn og give den nødvendige støtte til
familien og børnene. På den baggrund udgav Sundhedsstyrelsen i 2012 de Nationale anbefalinger for
sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt
syge, der bl.a. omhandler støtte til pårørende børn.
Denne manual har til formål at ruste sundhedspersonalet til at leve op til disse retningslinjer. Den er
et arbejdsredskab til sundhedspersonale, der har
kontakt til patienter, som har hjemmeboende børn.
Manualen definerer sundhedspersonalets opgave,
når der er pårørende børn, og giver konkrete råd og
retningslinjer for, hvordan forældre kan rådgives i at
støtte deres børn, og hvordan sundhedspersonalet
selv kan støtte pårørende børn direkte.
Manualen giver yderligere viden om børn og unges
forståelsesniveau og livsverden, beskrivelse af sorgog krisereaktioner, samt viden om, hvad der er godt
at gøre op til og efter et dødsfald.
Manualen henvender sig primært til sundhedspersonale, der arbejder på sengeafdelinger på hospitaler,
men meget af indholdet kan også bruges af sundhedspersonale, som arbejder i ambulatorier.
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