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Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte afdæk
kede i 2012 håndteringen af børn som pårørende
på 30 klinikker på Rigshospitalet. Afdækningen
viser, at på de afdelinger, der dagligt eller ugentligt
oplever pårørende børn, har sundhedspersonalet
behov for faglig støtte i særligt vanskelige situationer.
Børnene føler sig ofte overset og alene med de
svære tanker og følelser, som det medfører at have
en alvorligt syg forælder. Hvis der ikke bliver taget
hånd om børnenes behov og de overlades til sig
selv, er de i risiko for at udvikle adfærdsmæssige og
følelsesmæssige vanskeligheder. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte har derfor søsat projektet
’Børn som pårørende til alvorligt syge forældre –
et interventionsprojekt’. Projektet er finansieret af
Region Hovedstaden.

’JEG ER BANGE FOR, AT FAR
OGSÅ GÅR HEN OG DØR.
JEG DRØMMER NOGLE
GANGE, AT DER KOMMER
EN STOR FENRISULV OG
SPISER FAR OG RIVER HAM
TIL BLODS.’

(DRENG PÅ 10 ÅR)
KRÆFTENS BEKÆMPELSE:
KRÆFT OG SORG.

Projektets formål er at skabe øget
fokus på og hjælp til pårørende
børn, så de bedre kan tackle de
følelsesmæssige dilemmaer og
udfordringer, der opstår når en
forælder eller søskende er al
vorligt syg. Dette gøres gennem
en enkelt og praktisk interven
tion, som dels skal støtte sund
hedspersonalet i konkrete situa
tioner og dels danne baggrund
for udviklingen af en mobilvenlig
hjemmeside til pårørende børn.

42.000

børn i alderen 0-18 år oplever hvert år, at
deres mor eller far bliver indlagt med en
alvorlig sygdom.
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INTERVENTION

I projektet gennemføres en enkel og praktisk intervention. I interventionsperioden har 8
afdelinger fordelt på regionens hospitaler mulighed for at tilkalde en pædagogisk konsulent
i tilfælde, hvor personalet identificerer pårørende børn, som har særlige udfordringer, eller
som personalet har vanskeligt ved at håndtere. Den pædagogiske konsulent kan komme
med dags varsel og kan både yde rådgivning til personalet om kommunikation med
barnet/forældrene samt direkte støtte til barnet/familien i tilfælde, hvor dette skønnes
nødvendigt. Efter interventionen vil der, bl.a. på baggrund at viden fra interventionen,
blive udarbejdet en manual til sundhedspersonalet om børn som pårørende.
HJEMMESIDE

På baggrund af resultater fra interventionen og med udgangspunkt i eksisterende viden
udvikles en hjemmeside. Hjemmesiden har dels til formål at informere pårørende børn
om deres situation og give råd og anvisninger til støttemuligheder. Derudover vil den stille
værktøjer til rådighed, som barnet kan anvende alene eller sammen med en voksen.
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PROJEKToversigt
Hjemmesiden henvender sig også til forældre gennem formidling
af viden om børns krisereaktioner på forældres alvorlige sygdom
og rådgivning omkring kommunikation med barnet.
EVALUERING

Interventionen vil blive evalueret gennem interviews både med
sundhedspersonalet, den pædagogiske konsulent og familierne.
Interviews med familierne vil foregå løbende under interventions
perioden, mens interviews med sundhedspersonalet og den pædagogiske konsulent finder sted efter, at interventionen er afsluttet.

‘JEG FØLTE, AT INGEN I
HELE VERDEN FORSTOD
MIG, OG DET VAR HÅRDT.
FOR JEG FORSTOD HELLER
IKKE MIG SELV, HVAD DER
VAR I VEJEN’

(PIGE PÅ 16 ÅR)
BØRN UNGE OG SORG, ER
DIN FAR ELLER MOR SYG

DELTAGENDE AFDELINGER		
Respirationscenter Øst,
Glostrup Hospital

Palliativ Enhed,
Herlev Hospital

Hjertemedicinsk
Afdeling,
Gentofte Hospital

Kardiologisk Afdeling,
Herlev Hospital

Onkologisk Afsnit,
Hillerød Hospital
Onkologisk Klinik,
Rigshospitalet

Indvandrermedicinsk
Klinik,
Hvidovre Hospital
Infektionsmedicinsk
Afdeling,
Hvidovre Hospital

KONTAKTPERSONER
PROJEKTLEDER
Kristine Halling Hansen, cand. scient. san.
publ. Ansat i Tværfagligt Videnscenter for
Patientstøtte, Rigshospitalet.
Tlf.: 35 45 58 40
E-mail: khan0388@regionh.dk
PÆDAGOGISK KONSULENT
Gitte Frydendahl Stark, pædagog, cand.
pæd. og supervisor. Ansat i Klinik for
Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning,
Rigshospitalet.
Tlf: 30 96 83 61
E-mail: gsta0004@regionh.dk

Kan kontaktes når sundhedspersonalet
vurderer, der er brug for pædagogfaglig
hjælp i en situation, hvor børn er pårøren
de (hverdage mellem 9 og 15).

ILLUSTRATIONER CHRISTINA RASMUSSEN

Tværfagligt Videnscenter
for Patientstøtte er et videnscenter
under Region Hovedstaden. Videnscentret
har til formål at samle, udvikle, implementere
og formidle viden om psykologisk, psykosocial og
eksistentiel støtte til alvorligt syge patienter og deres
pårørende. I 2013 lancerede centret en tre-årlig strategi,
som har særligt fokus på børn, unge og børnefamilier – både
som patienter og som pårørende. Sygdom hos et barn eller
en forælder medfører store konsekvenser for hele familien og
stiller store krav til forældrene om at mestre den forandrede situ
ation. Igennem fire forskellige udviklings- og forskningsprojekter
udvikles og afprøves modeller til at styrke patientstøtten til denne
patientgruppe. Projekterne består både af direkte interventioner
rettet mod børnene, de unge og børnefamilierne og af kompe
tenceudvikling rettet mod sundhedspersonalet. I fællesskab og
gennem både tværfagligt og tværsektorielt samarbejde sigter
projekterne mod at skabe en tryg ramme for syge børn,
unge og børnefamilier. De er alle implementeringspro
jekter af Region Hovedstadens Børne- og Ungepolitik,
som blev udviklet i 2013, og som har til formål at
sikre en særlig opmærksomhed imod og støtte
til børn, unge og deres familiers behov.

Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte
Afsnit 7621
Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København
Telefon: 3445 7592
E-mail: rh-patientstoette@regionh.dk
www.regionh.dk/patientstøtte

