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Når børn er pårørende



Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond
har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus
på børn som pårørende. 

Dette arbejde har vist, at mange børn har en
opvækst som pårørende til forældre med problemer
– uden at blive set. Og uden at modtage støtte fra
eksempelvis social- og sundhedsforvaltninger,
hospitaler, børnehaver eller skoler.

Det har også vist, at en række organisationer,
støtte – og behandlingstilbud m.fl. gennem de sene-
ste år er blevet opmærksomme på, at det er –
eller kan være – nødvendigt at yde støtte til
børn og unge, når forældre har proble-

mer. Erfaringerne har også vist, at forældre, når de
rammes af store problemer, kan have behov for
hjælp til at være forældre. 

I takt med denne forståelse er der rundt om i
landet oprettet specifikke tilbud til børn, unge og
familier, fx. samtalegrupper for børn, tilbud om
familiesamtaler, nye procedurer for tværsektorielt
samarbejde. 

I denne publikation kan du læse om nogle af dis-
se tilbud. Publikationen giver også eksempler på,
hvordan børn og unge kan opleve deres liv som

pårørende, og hvordan du – i
dit professionelle liv og

Hvad med børnene..?
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som privatperson – kan være med til at støtte bør-
nene.

Vi håber, at publikationen vil få flere til at være
opmærksomme på de mange børn, som er pårøren-
de. Men opmærksomhed gør det ikke alene. Derfor
håber vi også, at de konkrete eksempler vil danne
afsæt for udvikling af flere støttetilbud. Til glæde for
børn, unge og deres forældre.

Socialt Udviklingscenter SUS
Juni 2006
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Ca. 50.000 børn lever 
i familier med misbrug.

Ca. 30.000 børn lever 
i familier, hvor mor eller far 
har sindslidelse.

Ca. 2.000 børn har årligt 
ophold på krisecentre 
sammen med deres mødre 
efter vold i familien.

Ca. 50.000 voksne har 
erhvervet hjerneskade. 
Mange af dem er forældre.

Mellem 4.000 og 7.000 børn 
har en mor eller far 
som er fængslet.

I Danmark mister ca. 4.000 
børn hvert år en af forældrene 
ved dødsfald. 

Etc. etc.



Siden midten af 1990’erne har der
i Danmark som i andre lande
været fokus på børn med for-

ældre, der har sindslidelse. Det har
skabt ny viden om børnenes situation,
og hvordan de bedst kan støttes. Samti-
dig har den øgede opmærksomhed
dannet udgangspunkt for at etablere en
lang række støtteforanstaltninger til
børnene og deres forældre. I 1995 var
der kun ganske få tilbud til børnene. I
2006 er der ca. 50 tilbud spredt over
hele landet.

Også i andre sammenhænge præges
børns opvækst af, at deres far eller mor
har en alvorlig sygdom eller store socia-
le problemer. Mange af disse børn lever
et liv som pårørende til forældre med
problemer – uden nogen form for støt-
te eller opmærksomhed.

Pårørende er man, når en nærtståen-
de person har så store problemer, at den
nære familie uundgåeligt påvirkes af
dem. Det kan dreje sig om fysisk eller
psykisk sygdom, eller det kan handle
om sociale problemer som fx kriminali-
tet. Som pårørende kan man have man-
ge bekymringer. Hele ens dag kommer
ofte til at handle om, hvordan familien
skal klare sig på trods af problemet. Det
kan være vanskeligt at fungere om
dagen og svært at sove om natten.
Kroppen kan være fyldt med uro og
angst, og den person, som ellers kunne
trøste, er måske netop den, der har pro-
blemet. 

Et barn, som er pårørende, vil
almindeligvis opleve, at det er svært.
Barnet kan få ondt i maven, have svært
ved at sove og vanskeligt ved at leve op
til skolens krav. Samtidig holdes barnet
ofte uden for de samtaler, som de voks-
ne har om problemerne. Det kan bety-
de, at barnet isoleres og overlades til
sine egne forestillinger om, hvad der
egentlig sker med mor eller far. 

Forælderens problemer er af og til
kendt af både familie og daginstitutio-
ner eller skoler. Alligevel oplever mange
børn, at ingen voksne griber ind. Det
kan skyldes usikkerhed, berørings-

angst, tidnød eller en holdning om, at
man ikke blander sig i hinandens liv, og
det kan betyde, at børnene bliver meget
ensomme. Mange børn forsøger at
skjule vanskelighederne i hjemmet og
påtager sig derfor et stort ansvar for at
få dagligdagen til at fungere. De står for
en masse praktiske opgaver derhjemme,
køber ind og laver mad fx. 

Mange børn har oplevet 

at blive rost for deres 

indsats i hjemmet – en

påskønnelse, som gjorde

det svært for dem 

at gå ud af rollen som 

’det voksne barn’.

Af og til kaldes pårørende børn ’de
voksne børn’, nemlig børn, som i en alt
for tidlig alder blev nødt til at påtage
sig – eller påtog sig – et voksent ansvar.
Af loyalitet over for forældrene for-
søger mange børn som nævnt at skjule
familiens problemer for omverdenen. I
stedet sender de signaler om, at alt er i
orden i hjemmet. Som voksne kan
mange af børnene fortælle om, at der i
barndommen sjældent var plads og
rum til, at de overhovedet kunne være
børn endsige tænke på deres egen situ-
ation. Derimod var der ofte angstfyldte
følelser, der trængte sig på. Angst for,
hvordan tingene udviklede sig i hjem-
met, eller hvordan det stod til, når bar-
net kom hjem fra skole. Barnets forsig-
tige signaler om behov for hjælp blev
ikke set eller opfattet af omverdenen.
Mange børn har derimod oplevet at bli-
ve rost for deres indsats i hjemmet, en
påskønnelse, som gjorde det svært for

dem at gå ud af rollen som ’det voksne
barn’ og bede om hjælp.

Også når børn er pårørende, tilpas-
ser de sig de givne omstændigheder. De
bliver dygtige til at vurdere, hvordan
situationen i hjemmet er lige nu og
indrette sig efter det. Mange bliver ek-
stremt gode til at fornemme, hvordan
andre mennesker har det, samtidig med
at de næppe lægger mærke til egne
følelser og behov. Nogle af børnene vir-
ker modne og veltilpassede. Som vok-
sne kan de imidlertid fortælle om,
hvordan de fx gjorde en stor indsats for
at blive dygtige og vellidte i skolen, så
deres problemer derhjemme ikke skulle
blive opdaget. Andre fortæller, at de var
så fyldt af angst, at de ikke havde over-
skud til at lære. I stedet var de urolige
og utilpassede. 

At vokse op som pårørende til en
mor eller far, der er syg eller har særli-
ge, langvarige problemer, kan også
betyde, at barnet ikke udvikler sig nor-
malt følelsesmæssigt. Børnene kan
fremstå som umodne og usikre. De kan
være sårbare, når de stilles over for nye
krav og kontakter. De kan få vanskeligt
ved at etablere og fastholde kontakt. De
kan blive stille og tilbageholdende og
næsten ’falde i med væggen’, eller de
kan reagere med uhensigtsmæssig ad-
færd. 

Hjælp til børnene
Det er vigtigt, at hjælp og støtte til
børn tager udgangspunkt i det enkelte
barns situation og justeres over tid.
Støtten skal tage hensyn til – og respek-
tere – barnets loyalitet over for for-
ældrene. I de fleste tilfælde er barnet
klar over, at familien har problemer.
Det har først og fremmest brug for at
møde forståelse for sine vilkår og for
situationen i hjemmet. 

Det er nødvendigt:
• at nogen tager sig af børnene og

hører, hvordan de har det
• at nogen taler med børnene om den

forælder, som har problemet
• at børnene får ekstra opmærksom-
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hed, så de ikke bliver isolerede
• at børnene får nogen at tale med om

de problemer, de tumler med i hver-
dagen

• at børnene får et forum, hvor de kan
dele deres oplevelser og erfaringer
med andre 

• at børnene fritages for at bære
ansvar for familien 

• at børnene bliver mødt med respekt.

Et eksempel på god hjælp er gruppefor-
løb med andre børn i samme situation.
En del grupper er etableret i offentligt
regi, andre drives af sygdoms- og inter-
esseforeninger eller af humanitære
organisationer. Grupperne ledes af
trænede voksne. I gruppen kan barnet,
måske for allerførste gang, opleve, at
det ikke er alene med sit problem. Her
er forståelse for tingenes sammenhæng,

og der er en voksen person, som forstår
at lytte. 

Der er efterhånden etableret en del
grupper for børn. Der findes grupper
for børn, som har kræftsyge forældre
eller har mistet en far eller mor. Der er
oprettet grupper for børn med for-
ældre, der har sindslidelse, og grupper
for børn, hvis forældre er i fængsel.
Men erfaringen er, at grupperne ofte
ikke er særlig kendt, og det kan være
helt tilfældigt, om børnene støder på et
sådant tilbud. Der er brug for meget
mere oplysning om grupperne, og der
er brug for mange flere af dem.

En anden form for hjælp er den
medmenneskelige, som enhver af os
kan give et barn, der har det svært.
Voksne, der har været pårørende som
børn, undrer sig over, at ingen greb ind,
at ingen forholdt sig til deres situation.
Det var, som om alle uden for familien
var vidende om problemerne, men
undlod at tilbyde hjælp. Mange voksne
’børn’ understreger, at hjælpen skal
komme fra en anden end den, der har
problemet, fordi netop den forælder
ofte vil forsøge at skåne barnet ved ikke
at tale om vanskelighederne. 

Et barn, der oplever sig isoleret med
sine vanskeligheder, har brug for, at den
voksne først og fremmest får øje på det.
Derfor skal vi ikke lukke øjnene, når vi
ved, at et barn har det svært. Sig fx „det
må være svært for dig at undvære din
far, nu da han er kommet i fængsel“
eller „jeg har hørt, at din mor er syg“.
Og giv så barnet tid til at reagere. For-
vent ikke nødvendigvis, at barnet rea-
gerer med det samme. Måske bliver det
først næste gang, I mødes. Din udtalte
opmærksomhed viser barnet, at det er
blevet set, og at du er til rådighed. 
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Underretningspligt og tavshedspligt

Underretningspligt

Man har pligt til at gribe ind, når man ser, at et barn har brug for
hjælp. 

Alle voksne har ifølge Servicelovens § 36 pligt til at underret-
te en offentlig myndighed, hvis de får kendskab til, at et barn
„udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller
lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i
fare.“ 

Offentligt ansatte har i henhold til Servicelovens § 35 skærpet
underretningspligt, dvs. pligt til at underrette „hvis de under
udøvelsen af tjenesten eller hvervet får kendskab til forhold, der
giver formodning om, at et barn eller en ung under 18 år har
behov for særlig støtte.“ 

Tavshedspligt

Fagpersoner er underlagt regler om tavshedspligt. Det betyder,
at medarbejderen har tavshedspligt med hensyn til alle fortroli-
ge oplysninger om børn og deres familier. Fortrolige oplysninger
om en person er oplysninger, som den pågældende selv kan
have interesse i at undgå at få videregivet til andre. I praksis
medfører tavshedspligten, at man skal indhente forældres sam-
tykke til at sende underretning til socialforvaltningen. Hvis man
ikke kan opnå forældrenes samtykke, går underretningspligten
dog forud for tavshedspligten.

(Socialministeriet: Hvad må du sige? 2005)

Mange børn oplever, 

at ingen voksne 

griber ind.



Børn og forældre i voksenpsykiatrien
God Praksis 
Et magasin om børn og forældre i voksenpsykiatrien.
Med hovedresultater fra nedenstående undersøgelse,
eksempler på god praksis samt anbefalinger. 
Redaktion: Else Stenbak 
2005

Børn og forældre i voksenpsykiatrien 
En undersøgelse af voksenpsykiatriens tilbud til børn og
forældre i Danmark. 
Af Else Stenbak, Bjarne Møller og Eva Børjesson 
2005 

Hvordan kan jeg hjælpe mit barn?
En publikation til forældre med sindslidelse.
Tekst: Tytti Solantaus. Illustrationer: Antonia Ringbom
(2002)
Udgiver i Danmark: Socialt Udviklingscenter SUS, 2005

Film: Jeg har bedt til Gud 
om at få en anden familie 
En dvd om børn med forældre, der har sindslidelse
Producent: Informatica as i samarbejde med Redd Barna
(2002)
Regissør: Eli Gunnvor Grønsdal
Udgiver i Danmark: Socialt Udviklingscenter SUS, 2005

Etniske minoritetsbørn med psykisk syge eller
traumatiserede forældre
Redaktion: Bjarne Møller
2004

Børn som pårørende
Bogen beskriver en række sociale begivenheder og 
sygdomme, som gør børn til pårørende. Med forslag til
forbedringer af indsatsen samt litteratur og links. 
Af Else Stenbak og Pauline Hagensen
2004

God praksis i daginstitutioner
Børn med psykisk syge forældre
Et inspirationshæfte til ansatte i daginstitutioner, 
dagpleje m.fl. om støtte til børn med forældre, 
der har sindslidelse. 
Redaktion: Else Stenbak 
2003

Børn med psykisk syge forældre
God praksis
Et magasin, som opsumerer erfaringer og opstiller en
række anbefalinger.
Redaktion: Bjarne Møller 
2002

Når mor eller far er psykisk syg 2
En artikelsamling
Redaktion: Bjarne Møller, Per Holm og Birger Perlt
2. oplag 2002

Film: Små skuldre – store byrder 
I en blanding af dokumentation og fiktion sætter filmen
fokus på, hvad en opvækst med forældre, der har 
sindslidelse, kan betyde for børn. 
VHS-udgave 
Bjarne Møller, Birger Perlt og Per Holm
1998
Filmen er tekstet til engelsk, svensk, norsk og finsk

Liv med psykisk syge forældre
En guide til ansatte i kommuner
Redaktion: Bjarne Møller 
1999

En række af publikationerne kan downloades fra
www.barn-i-fokus.dk. 
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Bøger, pjecer og film om børn som pårørende
udgivet af Socialt Udviklingscenter SUS
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Per Bøge, projektchef i Kræftens Bekæmpelses

Forebyggelsesafdeling, København

Og i skolen – der var ikke én lærer,
som sagde noget. Jeg kunne mær-
ke, at de i klassen havde aftalt

ikke at nævne ordet „mor“. Det gjorde det
hele meget værre. De andre børn var søde
– kom og gav mig viskelæder – men jeg
følte, at det nærmest var pinligt; kamme-
raterne vidste ikke, om de turde snakke
med mig, eller om de skulle se den anden
vej.

Tale er guld
De fleste voksne har prøvet at stå over
for et ulykkeligt barn – og så mangle
ord. Et barn, der har mistet en mor, en
far, en bror, en søster eller en anden
nærtstående pårørende, ven eller venin-
de. Det er smerteligt let at genkalde sig,
hvor svært det var at få startet samtalen.
Måske kom samtalen aldrig i gang, for-
di du som voksen blev så berørt af bar-
nets urimelige situation. Eller fordi du i
den kærligste mening ønskede at
beskytte barnet, ved ikke at konfronte-
re det med den barske virkelighed.

Desværre kommer mange af disse
dybt nødvendige samtaler aldrig i gang,
fordi vi er opdraget med, at „tavshed er
guld“. Men for børnene er tavsheden –
selv om den er valgt i den kærligste
mening – en forbandelse, der betyder,
at mange børn i dagens Danmark ople-
ver det som skræmmende ensomt at
miste en, man elsker. 

Ikke blot tabet, men også den efter-
følgende følelse af isolation og ensom-
hed, og omgivelsernes mangel på for-
ståelse og medfølelse, skal børn leve
videre med.

Sådan behøver det ikke at være.
Det er og bliver et voksent ansvar at

overskride den usynlige grænse i for-
hold til børn i sorg, at bryde isen og
turde lidt mere end tavsheden. Det gæl-
der altså om at snakke med børnene.
Om at lytte til dem. Om at turde spør-

ge ind til, hvad der er sket, og hvad de
tænker og føler om det. 

Vi skal huske på, at selv et lille skridt
af os vil være et stort skridt for barnet,
der er i sorg. Det vil hjælpe barnet væk
fra følelsen af tavshed og isolation.

I disse belastede situationer er tale
altid guld.

At miste
En mand blev ked af det
Hans hund døde
Drak elefantøl
Drak mange flasker
Han blev fuld
Han blev helt gak
Han gik ud og stjal
Han slog
Næste morgen havde han ondt i
hovedet
Og røde øjne
Leonardo, 10 år

Tavsheden er grusom
Vælger vi alligevel – i den kærligste
mening – tavsheden, vil det meget ofte
få fatale følger for barnets mulighed for
at udvikle færdigheder, tage læring til
sig og gebærde sig socialt. Nedenståen-
de digt er et skræmmende eksempel på,
hvad vi udsætter børn for, hvis vi lader
tavsheden råde.

Oldemor gik bort
Oldemor, oldemor
Den dag du gik bort var jeg skuf-
fet.
Jeg troede ikke en 80-årig døde
så tidligt i sin alder.
Daniel, 11 år

En rigtig voksen er én, 
man kan stole på
Uanset hvor gerne vi voksne end vil, så
kan vi ikke skåne børn fra at miste
forældre eller søskende, opleve dødsfald
blandt bedsteforældre eller nære ven-

ner, blive ramt af skilsmisse eller lig-
nende traumatiske oplevelser. Den nok
væsentligste forudsætning for, at børn
kommer igennem sorgen som hele
mennesker, er at de får tilbudt ansvarlig
voksen hjælp fra skole, fritidshjem,
daginstitution, dagpleje og vuggestue
til at bearbejde sorgen. Altså, at de nære
omgivelser er rustede til at hjælpe.

Man har flere gange spurgt børn,
hvad den vigtigste egenskab ved en
voksen er. Børnene svarer med en
mund: „En voksen er én man kan stole
på“. Altså én, der siger sandheden og er
parat til at lægge øre til barnets triste
historie og lære dets situation at kende.
Én, der ikke lyver eller fortrænger.

Sorg
Hvorfor lige mig?
Hvorfor mig?
Det kan jeg ikke forstå.
Hvorfor ikke en anden
det kan jeg bare ikke forstå
at det lige var mig
det skulle gå ud over.
At min Mor og Far lige skulle dø
det kunne da bare ha været en
fra et andet land
som skulle dø af kræft.
Lige pludselig gik det bare stærkt
med at kræften åd min Mor og
Far.
Inderst inde tror jeg
at det var min skyld
for lægerne gjorde meget for
dem.
Jacob, 13 år

Børns dannelse er et 
voksent ansvar
Lad det være sagt én gang for alle –
samværet med ansvarlige voksne er den
eneste tryghed, barnet har i belastede
situationer. Det er vi voksnes ansvar at
komme barnet i møde og lægge øre til
dets triste historie. Det er ikke nok at
sige til et barn i sorg, at det altid kan
komme, hvis det vil snakke. Det er den

At tale med børn 
om det vanskelige i livet
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voksne, som skal give sig til kende og
tilbyde samtalen.

Ofte skal vi give os til kende flere
gange, før barnet er helt sikker på, at vi
mener det, når vi siger, at vi gerne vil
høre dets triste historie og dele dets
smerte. Metoden til dette er groft sagt
den samme, som når vi roser, skælder
ud, løser konflikter eller lærer fra os.
Nemlig at vise nysgerrighed og empati
over for det enkelte barn – lære barnets
historie at kende. 

At hjælpe barnet i disse situationer
er at danne barnet. 

En god definition på hvad dannelse
er, er at „dannelse er det, der er tilbage,
når vi har glemt, hvad vi har lært“. Der-
for er den vigtigste del af dannelsen den
hjælp, vi giver, når børn har ondt i
følelserne. Det er det grundlag, der
giver dem mulighed for at vokse op og
leve videre, på trods af et urimeligt livs-
vilkår.

Jeg sidder med lukkede øjne
Jeg sidder med
lukkede øjne
og tænker på min
ven, som jeg har
mistet. Jeg bevæger
billeder for mit
sind. Jeg holder alt
mit håb for mig selv.
Jeg ved du lytter
efter mig, for jeg
er en stille tænker.
Christian, 12 år

Sorg er ikke en sygdom 
Det er aldrig en let opgave at hjælpe et
barn til at kunne leve videre på trods af
tabet af en far eller mor. Det kræver
ofte både forberedelse, ressourcer og
overskud. Desværre findes der ingen
medicin, som på et øjeblik kan kurere
den traumatiske tilstand, sorg påfører
børn. Derfor er den bedste hjælp til
selvhjælp i disse situationer, en gang for
alle at slå fast, at sorg IKKE er en syg-

dom. Man fejler ikke noget, fordi man
er ked af det. Sorg er derimod et ual-
mindeligt barskt livsvilkår. Men netop
fordi det er et livsvilkår, er det en til-
stand, vi alle gennem vores handlinger
kan være med til at påvirke og på sigt
ændre.

„Jamen nu skal vi altså passe på ikke
at gøre ham mere ked af det, end han
allerede er“, er et af de hyppigst
anvendte argumenter for at vælge tavs-
heden, når vi voksne slås med vores
egen indre tvivl. Som om vi kan gøre et
barn, der har mistet en nær pårørende,
mere ked af det. Barnet er så ked af det,
som det kan blive. Forbeholdet handler
altså dybest set om hensynet til os selv.
Det er desværre også det forbehold, der
er sværest at formidle til omgivelserne.
Så i stedet vælger vi alle de kendte und-
skyldninger, der gælder „hensynet“ til
barnet og dets nære relationer.

Det knap så trygge hjem
„Folk har så travlt med deres hverdag –
med at den skal være, som den plejer. –
Men hos os plejer far ikke at være død... –
og vores nye hverdag kører ikke bare på
skinner igen. Det er utrolig hårdt, og det
gør forfærdelig ondt.“

„Hos os plejer far ikke at være død“.
Mere præcist kan den ubærlige

smerte ved tabet af en nær pårørende
vel næppe beskrives. 

Intet er, som det plejer at være. For
nogle familier, som f.eks. oplever tra-
fikdrab, kan hverdagen på et splitse-
kund ændres fra „plejer“ til totalt kaos.
Men uanset hvor lang tid man har til at
tage afsked, så føles det altid sådan for
den mand eller kvinde, som mister sin
partner. KAOS! Både praktisk og følel-
sesmæssigt: Hvordan skal jeg kunne
fortsætte med at leve uden min mand?
Hvad skal der blive af os? Jeg orker ikke
at sætte grænser for mine børn. Har vi
råd til at blive i huset? Hvordan skal jeg
dog kunne tjene penge nok?

Men den allermest smertefulde
erkendelse er alligevel den, at hvis situ-
ationen er ubærlig for den voksne efter-

ladte, så er den totalt og aldeles kaotisk
for det – eller de – efterladte børn. For
børnene er 100 procent afhængige af, at
deres forældre skaber orden. Men
orden eksisterer ikke længere, når far er
død, og den eneste, som kan skabe
orden i kaos, ikke magter det i den
voldsomt belastede periode, der følger
efter et dødsfald – eller en traumatisk
skilsmisse for den sags skyld.

Forældre, der oplever disse belasten-
de ting, magter ganske enkelt ikke
deres børn på den måde, de gerne vil.
De er ofte ude af stand til at dele følel-
ser, og de skal hele tiden kæmpe med
stressende forandringer.

Konsekvensen er, at hjemmet ikke
længere nødvendigvis er det rareste sted
at være for børnene. Derfor er børnene
i disse situationer dybt afhængige af, at
institutionen og skolen påtager sig et
ansvar og tør tale åbent med dem om
alt det forfærdelige, som foregår der-
hjemme.

Ulykkelig
Far og mor uenige
ulykkeligt
Far og mor skændtes
ulykkeligt
Far og mor skilt
ulykkeligt
Jeg
ulykkelig
Jonas, 13 år

To ører og kun én mund
Hvornår et barn er gammel nok til at få
et ærligt svar på svære ting som følelser,
tab og død?

Svaret er egentlig meget ligetil. – Er
man stor nok til at stille et spørgsmål,
ja så er man også stor nok til at få et
svar. 

Spørgsmålet indikerer jo, at barnet
søger et svar, men ikke magter at finde
svaret uden voksen hjælp. Eller som det
ofte er, så dækker spørgsmålet over, at
barnet har en rigtig vigtig historie, som
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Mormor
At miste sin mormor føles meget tomt.
Man tænker på alle de gode tider, man har haft sammen.
Man har ikke en ven som altid er der, når man har brug for en.
Man har ikke den støtte man har brug for mere.
Men man ved hun er der.
Selv når man sover så sidder hun og kigger på mig.
Det ved jeg bare.
Michael, 13 år



det meget gerne vil dele med os. Men
spørgsmålet signalerer, at det vil være
sikker på, at den voksne har tid og over-
skud til at lytte til historien. 

Tænk engang hvor mange, mange
gode, triste, skræmmende, sjove histo-
rier voksne går glip af, fordi de aldrig
har erkendt, at der er en grund til, at
voksne er født med to ører og kun en
mund. 

Vær dog nysgerrig og spørg „hvad
tror du selv“? Slå så ørerne ud og giv
lidt tid. Så skal du dælme få historier at
høre. 

Per Bøge er uddannet lærer, projektchef i Kræf-
tens Bekæmpelses Forebyggelsesafdeling i
København siden 1993. Har siden 1995 især
beskæftiget sig med problemstillinger omkring
børn og sorg.
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Digtet til dig
Jeg vil fortælle om mig selv
da jeg var lille, ca. 4 år.
Min far er alkoholiker.
Min mor og min lillesøster og jeg
var bange for ham
Han truede os med en kniv.
Vi gik ind på værelset.
Vi ville væk
vi rejste ud til min mormor og
morfar.
Vi var der i lang tid, ca. 3 år.
Han troede vi var hos Helle
min mors veninde.
Nu bor vi ikke med mormor og
morfar.
Vi bor i Skolegade, det er vores
hjem.
Min mor har ondt i hendes knæ.
Jeg var på et tidspunkt sur på
alle i skolen.
Nu er jeg glad og god.
Jeg må ikke se min far.
Han er alkoholiker.
Charlotte, 12 år



Karen Glistrup, socialrådgiver 

og familieterapeut MPF

Vi tager fejl, hvis vi tror, at børn
altid fortæller os om deres
bekymringer. Ofte bliver vi fak-

tisk afvist, hvis vi spørger dem, hvordan
de har det.

Men hvad er det så for signaler vi ser
hos børn, der bekymrer sig for syge
familiemedlemmer?

Vi skal se efter børn, der er stille, uro-
lige, har ondt i maven, er forsigtige, tris-
te, glade, hjælpsomme, voldsomme, flit-
tige eller forsømte.

Pointen er, at rigtig mange børn for-
mår at skjule de følelsesmæssige belast-
ninger – mærker dem måske næsten
ikke. De evner at sætte deres tanker,
følelser og behov for opmærksomhed i
en slags karantæne. En anden del af
børnene har ikke denne kompetence til
usynlighed. De reagerer med en
adfærd, der udløser en reaktion eller en
indsats relateret til netop adfærden.
Ingen af børnene får vi derfor øje på
„på den rigtige måde“ – den måde, som
giver børnene en reel oplevelse af at
være set.

Kommunikationen har ringe kår
Erfaringerne siger os, at børn bekymrer
sig, mere end vi tror. Men de venter på,
at de voksne bryder tabuet. De venter
på, at vi siger noget om det skræmmen-
de og svære. Noget, som giver mening.
Forældrene må give et signal om, at
også børnene kan være med i det fæl-
lesskab, som de voksne har omkring
bekymringerne, sorgen og de vanskeli-
ge vilkår, som familien er ramt af.

Indtil for få år siden har sundheds-
væsenet alene tænkt på de nære voksne
omkring en patient, når de har tilbudt
støtte til pårørende. Men hele familien
påvirkes af situationen, hvis far eller
mor, søster eller bror rammes af en
alvorlig sygdom. 

Børn fornemmer i særlig grad, når

nogen i familien har det skidt. Og de
samarbejder med situationen, så godt
de kan. Børn er derfor i sandhed
pårørende. 

Kommunikationen i familien får
meget ofte ringe kår, når sygdom ram-
mer. Alle gør sig tanker – frygter det
værste og håber det bedste, men alle
bliver samtidig meget forsigtige med,
hvad man siger. Ikke kun de voksne,
men i høj grad også børnene drager
omsorg for ikke at gøre nogen kede af
det. De voksne i familien bliver især
særlig tilbageholdende. Der er jo ikke
grund til at inddrage børnene i vores
egen frygt og rystede følelser. 

Så længe børnene ikke spørger eller
på anden måde ser ud til at være påvir-
kede af situationen, lader vi være med
at inddrage dem i alt det alvorlige. Vi
overlader børnene til selv at forstå,
bearbejde og rumme indtryk, følelser
og tanker.

Marianne Davidsen-Nielsen intro-
ducerede for 10 år siden i sin bog
„Blandt løver – At leve med en livstru-
ende sygdom“ begrebet „kærlighedens
skjold“ som et billede på den tavshed,
der kan opstå mellem børn og forældre,
og som skaber afstand mellem os i den
situation, hvor vi netop har en længsel
efter at mærke fællesskabet med dem,
der betyder allermest for os i tilværel-
sen. 

Kærlighedens skjold lever stadig sit
tavse liv. Familierne har brug for hjælp
til at finde ordene. Ord, som styrker
kontakten mellem børn og voksne.

Familiesamtaler i psykiatrien
Psykiatrien har gennem de seneste 10
år langsomt erkendt, at netop her, hvor
man har et tillidsforhold til den sindsli-
dende patient, har man både mulighed
og forpligtelse til at hjælpe de syge
forældre og deres børn i gang med at
kunne tale sammen om sygdommen.
Mange, mange børn og unge har gået
alene med deres bekymringer og med
en katastrofal mangel på hjælp til at
forstå, hvad der foregår, når deres foræl-

dre dykker ned i en depression eller for-
svinder i psykotiske vrangforestillinger. 

De må have hjælp til at få forældre-
nes ubegribelige adfærd sat ind i en
sammenhæng, der giver en eller anden
mening. En mening, der ikke lander på
den forståelse, som børnene oftest selv
skaber sig: „Det har nok noget med
mig at gøre“.

I dag er familiesamtaler derfor man-
ge steder knyttet til behandlingen i psy-
kiatrien som et tilbud, der tager højde
for børnenes behov.

Også når andre alvorlige sygdomme
eller begivenheder rammer familier,
kan det være en stor støtte at få hjælp af
et menneske, der ikke er følelsesmæs-
sigt involveret, til at komme i gang med
at tale om alt det, som kan være for
svært at tage hul på. En samtale med
omsorg og respekt for hvert enkelt
barns egen måde at mestre situationen. 

Fortæl forældrene: „Sunde børn
mærker, når deres forældre har det svært!“

Som nævnt kan vi ikke på barnets
adfærd læse alt om dets trivsel. Måske
er det netop det veltilpassede barn, som
umiddelbart kunne ligne en „verdens-
mester i lykkelighed“, der bærer på den
største smerte og ensomhed.

Derfor må vi heller ikke nøjes med
at spørge forældrene: Hvad med børne-
ne… hvordan ser de ud til at klare sig?

Da risikerer vi, at både vi selv og
forældrene bliver „snydt“ af børnenes
evne til at se glade ud. 

Bedre er det at fortælle forældrene,
hvad vi ved om sunde børns evne til at
opfange signaler. Også de signaler som
de voksne håber og tror kan holdes
skjult. Fortæl forældrene, at vi ved, at
børn har brug for at blive inddraget,
selvom vi så nødig vil, at de skal mærke
smerten. Lader vi dem alene, svigter vi
dem, og de risikerer at bære på følelsen
af at være forladt:

Et spørgsmål til forældrene kan i ste-
det være: Hvad med børnene… hvordan
får I snakket med dem om din sygdom og
om, hvordan I alle sammen har det?

Spørg til børnene… og fortæl!

– Familiesamtaler kan styrke kontakten mellem børn og voksne 
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Fortæl børnene det, som de har
brug for at høre
En del børn – især børn i teenagealde-
ren vil vægre sig ved at skulle deltage i
en familiesamtale, hvis de ikke får god
besked om, hvad der skal ske. Vær der-
for omhyggelig med at fortælle, at bør-
nene ikke skal bidrage med mere, end
de har lyst til, og at den vigtigste grund
til, at de skal være med er, at vi gerne vil
have, at de hører, hvad vi har at fortæl-
le.

Børnene må have konkret viden om,
hvad der sker. Vi må tale om, hvad vi
ved, og hvad vi ikke ved, give del i tan-
ker om uvished, om håb og om frygt. 

Hav øje for børnenes perspektiv,
men undgå at stille dem spørgsmål,
hvis du ikke har etableret en rigtig god
kontakt. Spørgsmål vil ofte give børne-
ne en følelse af at skulle præstere et svar,
som de måske ikke kender eller ikke
har lyst til at udtrykke. 

Karen Glistrup er socialrådgiver og familietera-

peut. Projektleder i CSU, Center for Socialfaglig

Udvikling, Socialforvaltningen, Århus Kommune. 

Forfatter til bogen: Hvad børn ikke ved… har de

ondt af – Familiesamtaler om psykiske lidelser. 

Hans Reitzels Forlag 2002.
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Mikael Thastum, lektor, Ph.D. 

Psykologisk Institut, Århus Universitet

Jeg kunne godt 

gøre hende glad 

ved selv at være glad. 

Jeg lod som om, 

jeg var glad.

Sådan siger en 9-årig pige, som
deltog i en interviewundersøgel-
se om, hvordan det opleves at

være barn i en familie, hvor den ene
forælder har kræft. Det kunne være sagt
af de fleste af de 21 børn fra under-
søgelsen, som var en del af et EU-finan-
sieret forskningsprojekt med deltagelse
af otte europæiske lande. 

Formålene med projektet var: 1) At
indsamle empiriske data om den psy-
kologiske sundhedstilstand hos børn
med somatisk syge forældre, 2) at iden-
tificere risiko- og beskyttelsesfaktorer,
3) at uddybe forståelsen for børns
alders- og kønsspecifikke mestringsstra-
tegier, 4) at implementere og evaluere
modeller for rådgivning/behandling,
samt 5) på baggrund af den indhøstede
viden at formulere anbefalinger for
forebyggelse. Undersøgelsen er beskre-
vet i en rapport (1), og resultaterne er i
gang med at blive publiceret nationalt
og internationalt (2-5). 

Yderligere information om projek-
tets rådgivningsdel kan findes på
hjemmesiden mit.psy.au.dk/cosip/. 

Baggrunden for undersøgelsen var,
at der hverken her i landet eller i andre
europæiske lande har været særlig
opmærksomhed på, eller har eksisteret
et generelt tilbud om rådgivning til

børn og familier, hvor en forælder har
kræft eller en anden alvorlig sygdom.
Dette på trods af, at en kræftdiagnose
ikke kun har betydning for den kræft-
ramte, men også i høj grad for de nær-
meste omkring ham eller hende (6), og
på trods af at man længe har vidst, at
alvorlig somatisk sygdom hos en foræl-
der er en risikofaktor for, at børnene får
psykologiske problemer (7). 

I det følgende beskrives resultater fra
interviewundersøgelsen.

Børnenes bekymringer
De yngre børns typiske bekymringer
var, om den syge forældre skulle dø, at
forældrenes udseende blev forandret,
og om at blive adskilt fra forældrene
under indlæggelser. 

De ældre børn indlevede sig i højere
grad i forældrenes lidelser og ambiva-
lente følelser. F.eks. sagde en pige på 13
år: „Hun hader det og er ked af det. Hun
føler sig flov over, at hun ødelægger fami-
lien på den måde. Hun synes, at hun øde-
lægger det hele, med at vi kan komme på
ferie og sådan noget. Jeg synes slet ikke,
hun skal bebrejde sig selv, for man kan jo
ikke gøre for det“. 

De ældre børn havde typisk medfø-
lelse for forældrene og spekulationer
om, hvordan det var muligt at hjælpe
og yde omsorg, de var vrede over den
uretfærdige skæbne og forsøgte at få en
mening ud af sygdommen. Børnene var
meget opmærksomme på, at de raske
forældre var følelsesmæssigt påvirkede
og overbelastede, men tilsyneladende
var det ikke noget, man talte om i fami-
lien. To piger udtrykte det på denne
måde:

„Min far har det ikke ret godt. Han
siger ikke rigtig noget, men man kan se
det på hans øjne.“ (Pige, 8 år). 

„Han er vist ked af det, men jeg synes,
at han skjuler det godt.“ (Pige, 13 år). 

Den raske forælder har en vigtig
beskyttende funktion for barnet ved i
perioder at overtage de primære foræl-
drefunktioner og ved at være både
fysisk og følelsesmæssigt tilgængelig. I

vores undersøgelse syntes de raske
forældre imidlertid at være så overvæl-
dede af de krav, der blev stillet til dem,
at det var svært for dem at respondere
på børnenes følelsesmæssige behov. 

Strategier for mestring
De hyppigste mestringsstrategier, som
børnene anvendte i relationen til syg-
dommen var: 

At hjælpe til. De fleste børn hjalp
praktisk og/eller følelsesmæssigt med
sygdomsrelaterede opgaver. Børnene
kunne synes, at det var belastende at
skulle hjælpe, men samtidig gav det at
hjælpe dem ofte en følelse af at være af
værdi for den øvrige familie. 

Parentification. Vores definition på
parentification var, at barnets beskrivel-
se af hvordan det hjalp den syge foræl-
dre inkluderede, at barnet på den ene
eller anden måde skjulte eller under-
trykte dets egne behov eller følelser.
Næsten alle børn på tværs af alder gav
eksempler på brug af parentification: 

„Vi snakker mere om, hvordan hun
har det. Det er lidt ligegyldigt, hvordan
jeg har det, bare hun bliver rask, og så
hvordan jeg har det med hele, det er ikke
så vigtigt.“ (Pige, 13 år). 

„Faktisk tror jeg, det er mig, der er
den eneste, der ikke rigtig har grædt. Jeg
tænkte, det er jo meget godt, hvis jeg er
stærk foran alle de andre. Stærk, så må de
andre så støtte sig til mig, så må jeg jo
holde det ud.“ (Dreng, 15 år). 

Mange forældre var opmærksomme
på børnenes tendens til at yde omsorg
og at forsøge at sikre stabilitet i famili-
en ved ikke at give udtryk for deres
egne behov. Forældrene var usikre på,
hvordan de skulle tolke børnenes reak-
tioner, og bekymrede for, hvordan bør-
nene havde det, men følte sig afmægti-
ge, fordi de syntes, at de havde svært
ved at få børnene til at „lukke op“
omkring deres følelser. 

Distraktion. Alle børnene gav
eksempler på brug af distraktion.
Distraktion blev ofte anvendt som en
metode til for en afgrænset periode at

Børns mestring 
når forældre har kræft
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være fri for at tænke på sygdommen,
som to drenge her giver eksempler på:

„Så begynder jeg at tegne eller sådan
noget. For jeg gider ikke at tænke på det
hele tiden, fordi så gør det mig bare ked
af det.“ (Dreng, 9 år). 

„Faktisk har jeg prøvet, om jeg ikke
kunne lave et eller andet, så jeg ikke
tænkte alt for meget på det, så jeg har
svømmet og løbet og cyklet og alt sådan
noget. Jeg har været sammen med nogle
venner, sådan bare for at få tiden til at
gå, så man ikke tænker alt for meget over
det. Jeg véd godt, at man burde tænke
over det, men det hjælper bare ikke nogen
eller noget som helst, gavner ikke, ud over
at man bare selv bliver mere og mere ked
af det.“ (Dreng ,13 år). 

Nogle få af børnene prøvede imid-
lertid mere permanent at benægte deres
negative emotioner: 

„Jeg tænker ikke på, hvordan jeg har
det. Jeg er bare ligeglad. Jeg vil ikke blive
ked af det, så jeg tænker aldrig på det.“
(Pige, 8 år). 

De fleste af børnene brugte distrak-
tion som et aktiv forsøg på i en periode
at skaffe sig et „sygdomsfrit“ rum. Nog-
le få af børnene syntes imidlertid at
bruge distraktion som en benægtende
forsvarsstrategi. 

Kommunikationen halter
Undersøgelsens konklusion var: Børne-
ne var rimeligt velorienterede om de
konkrete sider af forælderens sygdom,
men kommunikationen mellem foræl-
dre og børn om de mere følelsesmæssi-
ge aspekter af sygdommen var begræn-

set. Forældrene savnede, at børnene
delte deres følelser mere åbent med
dem, men som rollemodeller interage-
rede de tilsyneladende mest med bør-
nene om de mere faktuelle aspekter ved
sygdommen. Særligt de raske forældre,
som hovedsageligt var fædre, syntes at
kommunikere meget lidt om deres
egne følelser. Det var tilsyneladende
svært for forældrene at skabe en atmo-
sfære, som lagde op til åben kommuni-
kation om følelser og problemer børn
og forældre imellem. 

De børn, som havde andre familie-
medlemmer eller venner, som de kunne
få emotionel støtte fra, kunne få næret
deres selvværdsfølelse og følelse af kon-
trol ved gennem parentification at føle
sig hjælpsomme. De børn, som var ladt
alene med deres følelser havde imidler-
tid risiko for at udvikle psykologiske
problemer. Ligeledes havde distraktion
formentlig en positiv funktion for bør-
nene, hvis den blev anvendt som én
mestringsstrategi blandt andre for at
opnå et midlertidigt emotionelt frirum.
Nogle af børnene forholdt sig dog til de
følelser, sygdommen gav anledning til,
næsten udelukkende ved brug af
distraktion, som derved fik karakter af
en mere permanent non-adaptiv und-
gåelsesstrategi. I familier præget af
mangel på åben kommunikation og
højt angstniveau, kunne undgående
distraktion være barnets eneste mulig-
hed. 

Generelt arbejdede børnene hårdt i
deres forsøg på at tilpasse sig til den
vanskelige familiære situation og for at

bevare og drage omsorg for familien.
Selv om de fleste børn klarede sig rime-
lig godt, var alle børn stærkt påvirkede
af sygdommen. Hvordan børnene kla-
rede sig syntes at være relateret til fami-
liens funktion, i særlig grad familiens
kommunikationsmønstre. 

De færreste familier har på forhånd
erfaringer med, hvordan man taler med
hinanden om reaktioner i forbindelse
med at have et alvorligt sygt medlem i
familien. Erfaringer med rådgivning til
familier med en alvorlig syg forælder
tyder imidlertid på, at mange familier
kan have gavn af et kortvarigt rådgiv-
ningsforløb med fokus på de enkelte
familiemedlemmers følelser og tanker
(3;5). 

Min far har det 

ikke ret godt. 

Han siger ikke rigtig

noget, men man kan 

se det på hans øjne.

Pige, 8 år
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Børge Krogh, skoleleder, Klostermarksskolen,

Aalborg

Ulykker, død og sorg i forhold til
elever, forældre og lærere har
altid været en del af skolen og af

skolens hverdag.
Men det har ikke altid været skolens

opgave at tage sig af det, det har været
overladt til familien. En familie, hvor
der foruden mor, far og søskende var
tætte og stærke bånd til mostre, onkler,
tanter, fastre og bedsteforældre; der var
nogle at dele sine sorger og bekymrin-
ger med, nogle at snakke med, nogle til
at trøste.

Familiemønstrene er ikke så tætte og
stærke i dag og brydes mange gange af
skilsmisser og stridigheder. DERFOR
må skolen træde til.

For godt 10 år siden fik vi to nye
elever på skolen fra en familie, hvor
mor og far var blevet skilt nogle år tid-
ligere. Børnene var blevet hos moren i
Midtjylland, mens faren havde bosat
sig i Aalborg.

Nu var moren blevet alvorlig syg, og
hun ville efter lægernes skøn dø inden
for et halvt år, hvorfor forældrene hav-
de besluttet, at børnene skulle flytte op
til faren og gå i skole hos os.

En ret ny og uerfaren lærer skulle
være klasselærer for det ene af børnene.
Jeg orienterede ham om morens syg-
dom og om den forventede ulykkelige
udgang, og læreren og jeg snakkede
jævnligt om, hvordan situationen var
nu og her for henholdsvis eleven og
moren.

Efter morens død havde vi en læn-
gere snak om hele forløbet, og klasse-
læreren gav udtryk for, at han ikke føl-
te, han havde gjort nok for sin elev i
visse situationer og perioder. Han men-
te også, at han på trods af samtalerne
med mig havde stået noget alene med
og meget uforberedt på den meget van-
skelige opgave. Han syntes, at vi måtte

dygtiggøre os eller uddanne os til at
tackle den slags situationer på en mere
kvalificeret måde.

Efter en tænkepause og mange og
vigtige drøftelser blev vi enige om, at vi
skulle have en beredskabsplan – en
handleplan for ulykker og dødsfald på
skolen.

Med hjælp fra Jes Dige fra Kræftens
Bekæmpelse, fik vi lavet nogle gode og
udbytterige arbejds- og undervisnings-
forløb dels i en nedsat ressourcegruppe,
dels i pædagogisk råd. Efter et års arbej-
de var beredskabsplanen klar. To dage
efter blev en af vores elever dræbt ved
en bilulykke. DET var vi absolut ikke
forberedte til. Man kan aldrig forbere-
de sig til lige præcis den ulykke eller
tragedie, der rammer.

Men:

Vi bevarede overblikket.

Vi udviste og fik skabt den
nødvendige ro og handle-
kraft hos os selv, hos alle
medarbejdere.

Vi fik lavet et handlingsfor-
løb.

Vi fik lavet instrukser og
vejledninger til forskellige
situationer.

Vi begik ingen utilgivelige
fejl.

Det kunne vi, fordi vi havde vores
beredskabsplan, hvor vi meget klart
havde præciseret opgave- og ansvarsfor-
deling – alle vidste, hvad de skulle, og
hvor de kunne hente hjælp.

Engleklubben
Heldigvis havde vi i mange år herefter
ikke brug for beredskabsplanen, men
pludselig blev vores familier ramt af
den ene ulykkelige hændelse efter den

anden. Forældre døde pludselig og
uventet, forældre døde efter et langt og
smertefuldt sygdomsforløb, forældre
blev ramt af sygdomme med ringe håb
for helbredelse.

Mange af vores børn og forældre
havde og har det svært på grund af dis-
se omstændigheder, hvilket i høj grad
påvirkede børnenes liv og skoleliv både
i forhold til det sociale fællesskab og
den faglige indlæring.

Det ønskede vi at gøre noget ved.
Gennem vores samarbejde med Jes

Dige fra Kræftens Bekæmpelse var vi
flere gange blevet gjort bekendt med
projektet „sorggruppe“. Nogle af vores
elever havde været med i sorggruppen,
og Jes Dige havde ved flere lejligheder
luftet sin idé om at oprette flere sorg-
grupper, ikke mindst på grund af det
stadig større behov, men også for at få
aktiveret flere voksne og skabe en nød-
vendig opmærksomhed for disse børns
ofte ensomme kamp for at „komme
over“ ulykkeligheden.

Gennem længere tid drøftede vi tan-
ken om at oprette skolens egen sorg-
gruppe. Var det noget, vi som skole
skulle påtage os, kunne vi magte opga-
ven? Mange spørgsmål og problemstil-
linger blev vendt og drejet, og Jes Dige
blev flittigt brugt som sparringspartner.
„Selvfølgelig skal I det, og selvfølgelig
kan I det“, var hans svar på vores
spørgsmål. „Og jeg skal nok hjælpe
jer“.

Lederen af skolens fritidsordning,
Helle Olesen, var fra start en varm for-
taler for, at vi skulle og kunne hjælpe
disse børn og familier, og det blev helt
naturligt Helle, der efter flere kurser
bl.a. hos Jes Dige påtog sig denne opga-
ve.

Helle kender næsten alle børn på
skolen gennem deres tid i fritidsordnin-
gen, og via klasselærerne fik vi kend-
skab til, hvilke elever der skulle have til-
bud om at deltage i sorggrupperne.
Aldersmæssigt fordelte de sig med en
gruppe på otte yngre elever og tre lidt
ældre.

Beredskabsplaner i skolen
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Vi valgte at starte med en gruppe for de
yngste og at tilbyde klasselærerne til de
ældste elever timer og supervision til at
gennemføre individuelle samtaler. Vi
fandt et egnet lokale til de yngste, der
hurtigt blev enige om navnet Engle-
klubben. I Engleklubben mødes de
hver anden uge, de snakker, spiser frugt
og hygger sig med forskellige aktiviteter
såsom teater- og biograftur, fællesspis-
ning og spil.

I Engleklubben er børnene i vante
og trygge rammer med en kendt vok-
sen. Her tages forskellige temaer op,
som berører børnene. Det kan f.eks.
være mærkedage, som vil rumme noget
forskelligt for hvert enkelt barn,
bestemte historier knytter sig til den
sidste snak, den sidste fødselsdag, en
bestemt rejse eller en særlig oplevelse.

Vi har som skole oplevet at se disse
børn vokse ud af tavsheden, sorgen,
ensomheden og vokse ind i det sociale
fællesskab, vi ser dem genfinde glæden
ved livet.

Selvfølgelig er det skolens opgave at
give disse børn „livet“ tilbage. 

Familiemønstrene er 

ikke så tætte og stærke i

dag og brydes mange 

gange af skilsmisser og 

stridigheder. DERFOR må

skolen træde til.
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Scleroseforeningens tilbud
til børn og unge

Marianne Nabe-Nielsen psykolog og 

Bente Røttig, ledende socialrådgiver, Scleroseforeningen

Scleroseforeningen har i en årrække haft fokus på,
hvor vigtigt det er give børn og unge til sygdoms-
ramte forældre særlig opmærksomhed og støtte. Vi
lægger vægt på en forebyggende psykosocial rådgiv-
ning for hele familien, som også har fokus på bør-
nenes særlige situation og behov. Vi har dog ikke et
egentligt rådgivnings- og behandlingstilbud til børn
men alene et supplerende tilbud.

Det er kendt, at det ikke bare er den, der bliver
syg, som rammes, men at hele familien påvirkes, når
en forælder bliver alvorligt og/eller kronisk syg. Det
dokumenteres bl.a. i en stor europæisk undersøgel-
se (COSIP) samt en undersøgelse foretaget af
rådgivningscentret Unge og Sorg. I begge under-
søgelser indgår bl.a. scleroseramte familier. Under-
søgelserne peger på, at børn af forældre med en kro-
nisk sygdom har brug for at kunne få en fleksibel og
alderssvarende psykologisk støtte ved at tale om for-
andringerne, frygten og de mange andre følelser –
både i familien og med andre, som genkender pro-
blematikken.

Dette stemmer overens med de anbefalinger,
som en stor undersøgelse af scleroseramte familier i
Canada: „Growing up Strong“ konkluderede i
2001.

Disse undersøgelser lægger meget vægt på vigtig-
heden af at sikre sygdomsramte familier og børn
muligheden for en forebyggende psykosocial
rådgivning og konkret praktisk kompenserende
støtte.

Rådgivningstilbud

Information til børn og forældre
For at understøtte kommunikationen om sygdom-
men i familien har Scleroseforeningen udgivet to
pjecer til hhv. børn og forældre.

På foreningens hjemmeside, www.sclerosefore-
ningen.dk/ findes uddybende artikler om mange
relevante emner vedr. børn med en voksen syg-
domsramt i familien. Det gælder også i vores blad,
MagaSinet. 

Vores hjemmeside er et godt forum, hvor både

børn og voksne kan mødes og deltage i debatten.
Derudover skriver børn også på hjemmesiden om,
hvordan det er at vokse op i en familie, hvor sclero-
se er en del af dagligdagen. Igennem længere tid har
en familie med børn ført dagbog på hjemmesiden
om deres familieliv med sclerose på nært hold og
deres kamp for at få relevant støtte i hjemmet.

Psykolog- og socialrådgivning
Scleroseramte medlemmer og deres pårørende, her-
under familier og børn, kan i begrænset omfang få
(gratis) hjælp hos socialrådgivere og psykologer.
Rådgivningstilbuddet til børn er alene supplerende
og erstatter som sådan ikke den støtte, rådgivning
eller behandling, som skal varetages af de offentlige
myndigheder ved særlige behov.

Vores psykosociale indsats retter sig også – i
særlige situationer – mod at støtte familierne i for-
hold til den indsats, som særligt skal ydes af social-
forvaltningerne med hensyn til de muligheder, der
er i den sociale lovgivning for at forebygge proble-
mer for børnene og for at yde handicapkompense-
rende ydelser. Det kan f.eks. være i form af hjælpe-
re i børnefamilierne eller anden praktisk assistance
efter behov. Vi har bl.a. udviklet en metode til god
tværfaglig sagsbehandling i børnefamiliesager.

Samtalegrupper for teenagere
Siden 2003 har vi haft et tilbud om samtalegrupper
for teenagere og „voksne“ børn. Scleroseforeningen
opretter samtalegrupper med jævnaldrende børn og
unge, som er i samme situation. Der får børnene,
sammen med en psykolog, mulighed at udveksle
erfaringer og få en kontakt og viden, som kan være
afgørende for at komme igennem de kriser og den
sorg, som opstår, når en forælder lider af en progre-
dierende sygdom.

For hele familien
Siden 2003 har vi hvert år holdt flere kurser som et
rådgivningstilbud for forældre og børn (0-18 år).
Kurserne sætter fokus på de livsvilkår, som familier
med sclerose har. Formålet er at støtte og udfordre
familien med særligt fokus på børns udfoldelse og
trivsel.

Netrådgivningspanelet „Spørg os“ på hjemmesi-
den bliver også flittigt brugt. Alle, som har sclerose
tæt ind på livet, kan bruge rådgivningspanelet –
også børn og unge. I panelet sidder også en bør-
nepsykolog med særligt kendskab til børns udvik-
ling og særlige problemstillinger.

Når forældre har sclerose
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I 2005 arrangerede Scleroseforeningen en eventdag
med fokus på „den gode familieoplevelse“, hvor
familier besøgte forlystelsessteder med mere og så på
handicaptilgængelighed og uddelte smileys.

Vi kan også nævne, at vores ferieby i Grenå i
nogle af skoleferierne er fyldt med aktiviteter for
hele familien med fokus på børn.

Endelig har Scleroseforeningen informatører,
som tager ud og holder gratis foredrag om sygdom-
men og om at leve et liv med sclerose, f.eks. på sko-
ler og ungdomsuddannelser, hvor der kan være en
elev eller en forælder, der har sclerose.

Pjecer
• Når mor eller far har sclerose

En pjece primært skrevet til børn mellem 6 og
12 år. Kan læses af barnet alene, men bedst hvis
forældrene læser pjecen sammen med barnet.

• Hvordan du taler med dine børn om sclerose
En pjece skrevet til forældre om, hvordan man
taler med sine børn om sclerose. Giver generelle,
men også alderssvarende råd.

Kontakt
Scleroseforeningen
Mosedalsvej 15
2500 Valby
Tlf. 3646 3646
info@scleroseforeningen.dk
www.scleroseforeningen.dk 

Psykologerne: Daglig telefontid 11.00-12.00.
Socialrådgiverne er fordelt over hele landet
og træffes telefonisk, pr e-mail eller brev.
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Majorgårdens 
børneprogram

Lone Gregers, leder af Majorgårdens Familieafdeling

Majorgården er et behandlingscenter for voksne,
der er afhængige af primært alkohol, nerve/soveme-
dicin og hash samt deres familier. Majorgården har
en separat familieafdeling, der tilbyder forskellige
programmer og grupper for pårørende i alle aldre.

Inkluderet i selve behandlingen er et 5 dages
„ambulant“ familieprogram for nærmeste pårøren-
de, dvs. ægtefæller o.l., børn over 13 år, forældre og
søskende. Børn under 13 år er velkomne, men pro-
grammet er ikke tilrettelagt for dem.

Men børnene har også et stort behov for at blive
set og hørt og få den hjælp og støtte, de har brug
for. Der er efterhånden rigtig mange undersøgelser,
der dokumenterer, hvordan det påvirker børn og
unge at have en far eller mor med et alkohol- eller
andet afhængighedsproblem. 

Børn og teenagere er ofte tavse vidner, som ikke
synes at være påvirkede af situationen. De elsker
deres forældre, uanset hvordan hjemmet fungerer.
Men det viser sig, at allerede fra fireårs-alderen ved
børn, at der er noget galt i familien, og de er i en
meget større risiko for at få problemer senere i livet

end andre børn. F.eks. ved at udvikle kemisk afhæn-
gighed eller ved at gifte sig med en, der er kemisk
afhængig. Ligeledes er der også flere, der får følel-
sesmæssige og/eller sociale problemer både i barn-
dommen og som voksne. 

Det er ikke til at vide, hvilket barn, der får hvil-
ke problemer senere i livet, og det kan være svært
som forældre at erkende, at problemerne har „smit-
tet af“ på børnene. Det kan let give anledning til
skyldfølelse og benægtelse. 
For børnene er det vigtigste, at den voksne bliver

ædru. Ingen kan erstatte sunde, glade forældre. Pro-
blemet er bare, at det tager tid at hjælpe de voksne
med at ændre livsstil og få overskud – og børnene
kan ikke vente. 

Børnegrupper
Derfor har Majorgården siden 1995 haft et supple-
rende tilbud om børnegrupper for forskellige alders-
grupper: „Børn er også mennesker“ for hhv. 6-8-åri-
ge og for 9-12-årige samt teenage-programmet:
„Teenage Power Potential“. Her oplever børnene, at
de ikke er de eneste i hele verden, som har proble-
mer. Det er forløb, hvor der er fokus på børnene
selv snarere end på deres forældre, og der bliver talt
om, hvordan de tackler de svære følelser og tanker. 
Programmet i støttegruppen er opbygget som et
undervisningsforløb på 15 moduler af hver 2 timers

Når forældre har 
misbrugsproblemer
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Steffen Christensen og Gitte Lund Thygesen, 

børnekonsulenter i AlkoholBehandlingsCentret, Fyns Amt 

AlkoholBehandlingsCentret på Fyn har de senere år
udviklet procedurer, der har til hensigt at fastholde
fokus på eventuelle børn af patienter i alkoholbe-
handling. Vi spørger til børnene i alle led i behand-
lingen: Når en forælder er i akut afrusning og som
en integreret del af samtalebehandlingen. Første led
i støtte til børn er, at de bliver opdaget, så vi kan
vurdere deres behov for støtte.

Den bedste umiddelbare hjælp til barnet er, at
forælderen bliver ædru. Hertil kommer samtaler
med forældrene om generhvervelse af de vigtige
forældrefunktioner. Det sker som oftest som led i

alkoholbehandlingen. Nogle gange i familieterapi
hvor børnene også deltager. 

Som led i et nationalt projekt har vi ansat to bør-
nekonsulenter. De har blandt andet til opgave at
støtte alkoholbehandleren i samtalen med forældre-
ne om støtte til deres børn. Børnekonsulenterne har
også samtaler med børnene alene, med børnene
sammen med forældrene og med børnene sammen
med pædagoger i daginstitutioner og skoler.

Børnene har behov for at blive „set“ og „hørt“.
De er underlagt det tabuiserede i misbruget, og
deres adfærd kan være ikke forstået eller misforstået
af andre voksne. Derfor er information til børnene
vigtig: „Når mor kom til at drikke for meget …så er
det naturligt og normalt at tænke og reagere, som
du gjorde“. 

Projekt Børn i Familier med Alkoholproblemer (BiFA)M
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varighed. Hvert gruppemøde har et bestemt emne
fx: „Følelser“, „Forsvarsmasker“, „Familier“, „Alko-
holisme“, „Jeg er værdifuld“. For teenagerne tages
der flere emner op som fx „Grænser“, „Kommuni-
kation“, „Skyld og skam“ samt „Forandring“.

Grupperne arbejder med de forskellige emner
ved hjælp af samtaler, øvelser, leg, tegning, slogans
mv. baseret på den enkelte gruppes eller det enkelte
barns behov og færdigheder. Der er altid to uddan-
nede gruppeledere pr. gruppe.

Det er en forudsætning, at mindst en af foræl-
drene (eller anden omsorgsgiver) er ædruelig. Foræl-
drene deltager i en til to børne-/forældremøder i
løbet af behandlingen samt i forsamtale og evalue-
ringssamtale. 

Programmet stammer oprindeligt fra USA og de
Minnesotabaserede-programmer „Children are
people too“ og „Kids are Special“. I 1989 tog den
svenske diakonstiftelse disse programmer til sig på
„Ersta Vändpunkten“ og har videreudviklet dem til
de pædagogiske forebyggelsesprogrammer, der eksi-
sterer i dag i Sverige og Danmark (jf. nedenstående
forskningsprojekt af Thomas Lindstein og hjemme-
siden: www.erstadiakoni.se).

Litteratur
• Børn er også mennesker (Håndbog)

En håndbog til brug ved oprettelse af støtte-

grupper bl.a. med henblik på forebyggelse af
alkohol- og stofmisbrug. Udførlig information
og konkrete anvisninger. 146 sider A4, DCAA,
Valdemarsgade 47, 1665 København V
dcaa@dcaa.dk 

• Christensen, Else: Når mor eller far drikker...
Interview med børn og forældre i familier med
alkoholmisbrug. Socialforskningsinstituttet,
1994. Rapport 94:2. 

• Lindstein, Thomas: Vändpunkten – ur barnens
och ungdomarnas perspektiv
Häftad. Förlagshuset Gothia AB 2001-10.
ISBN: 91-7205-331-3

• Lindstein, Thomas: Unga Vid Vändpunkten : att
Arbeta med Ungdomar Vars Föräldrar Missbrukar.
Häftad. Förlagshuset Gothia AB, 1997-11.
ISBN: 91-7205-133-7

Kontakt
Majorgårdens Familieafdeling
Hellebæk Klædefabrik
Nordre Strandvej 119, bygning D 
3150 Hellebæk. 
Tlf. 4970 7770 eller 4927 1111
familie@majorgaarden.dk
www.majorgaarden.dk
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Det pædagogiske personale, som børnene omgås til
daglig, er vigtige medspillere for barnet i forhold til
at understøtte, at de bliver „mønsterbrydere“ og
ikke får de samme problemer som forældrene sene-
re i livet. Børnekonsulenterne kan følge med børne-
ne (og forældrene) ud i den hverdag, der er mest af
i børnehøjde. 

Børnene kan for eksempel være isolerede og føle
sig ensomme, og derfor er det vigtigt, at læreren i
skolen kan hjælpe børnene i de konkrete situatio-
ner, hvor de kan blive pressede og/eller ikke har de
sociale færdigheder, der skal til.

Støtte til børn i disse familier skal sammensættes
af flere elementer, hvor forskellige faggrupper
tværfagligt arbejder sammen: 
• information til børn og forældre om, hvad alko-

hol gør ved den, der drikker, og hvad børn kan
tænke og føle ved misbruget (f. eks. at barnet kan
tro, at det er dets skyld)

• hjælp til familien til at etablere en hverdag igen
uden alkohol

• daglig pædagogisk støtte til barnet i daginstituti-
oner og skoler

• specielle behandlingstilbud til skadede børn (lig-
ger aldrig i alkoholbehandlingscentret).

Hvis vi i AlkoholBehandlingsCentret formoder, at
barnet har brug for yderligere støtte, overgiver vi
sagen til de kommunale myndigheder, der følger op
i forhold til lovgivningen. 

Yderligere har vi udviklet såkaldte Handlingsvej-
ledninger til lærere, pædagoger og dagplejere i for-
hold til at kunne handle på en formodning eller
bekymring for, at der er alkoholmisbrug i hjemmet.
Konsulenterne kan desuden hjælpe personalet med
at forberede samtaler om alkohol med forældre og
kan også deltage i samtaler i institutioner, skoler og
forvaltninger.



Litteratur
• Handlingsvejledning Til Personale i sko-

ler, daginstitutioner og dagplejer. Ved-
rørende omsorgssvigtede børn og børn i
familier med alkoholmisbrug.

• Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere
i Børneforvaltningen. Vedrørende klien-
ter med alkoholmisbrug.

• Handlingsvejledning Til Sagsbehandlere
i Voksenforvaltningen. Vedrørende klien-
ter med alkoholmisbrug.

• Klinisk vejledning. Fyns Amts Alkohol-
BehandlingsCenter. 

• En skolefe og anden støtte til børn i fami-
lier med alkoholmisbrug

Nævnte publikationer er udgivet af Sund-
hedsstyrelsen, Fyns Amt og Socialministeri-
et i fællesskab i forbindelse med gennem-
førelse af Modelprojekt Børn i Misbrugs-
familier, 2001-2004. Kan downloades på:
www.fyns-amt.dk/alkoholfamilier 

www.fyns-amt.dk/alkoholfamilier
www.alkoholbehandlingscentret.dk
www.sst.dk/alkohol-boern

Kontakt
Projekt Børn i Familier med 
Alkoholproblemer (BiFA)
c/o Fyns Amts AlkoholBehandlings-
Center
Børnekonsulent Steffen Christensen 
Bjergegade 15 C
5000 Odense C 
Tlf: 66 14 03 44
steffen@abcbjerg.fyns-amt.dk 
www.fyns-amt.dk/alkoholfamilier

Familieambulatoriet 
ved Hvidovre Hospital 
og Rigshospitalet:

For familier med 
alkohol- og stofproblemer

May Olofsson, overlæge, Familieambulatoriet 

ved Hvidovre Hospital 

Familieambulatoriet ved Hvidovre hospital og Rigs-
hospitalet er en tværfaglig specialafdeling for gravi-
de og småbørnsfamilier med alkohol- og stofproble-
mer samt for hiv-smittede gravide og småbørnsfa-
milier. Familieambulatoriet arbejder med forebyg-
gelse, behandling, forskning og formidling inden
for disse problemfelter.

Baggrunden for Familieambulatoriets arbejde er,
at børn i familier med alkohol- og stofproblemer er
i høj risiko for alvorlig fejludvikling, fysisk, psykisk
og socialt, og desuden er i risiko for omsorgssvigt og
overgreb, herunder seksuelle overgreb. Børnene er
blandt andet i risiko for medfødte misdannelser,
hjerneskade, hæmning i væksten, for tidlig fødsel og
andre alvorlige graviditets- og fødselskomplikatio-
ner, foruden abstinenser og alvorlige infektionssyg-
domme. Udenlandske og danske erfaringer viser, at
det er muligt at forebygge skader på børnene ved
tidlig og tværfaglig/tværsektoriel indsats under gra-
viditet, fødsel, nyfødtheds- og barselsperiode og i
barnets første leveår. Også børn i hiv-smittede fami-
lier er risikobørn med behov for tidlig og tværfag-
lig/tværsektoriel behandling og støtte.

Formålet med Familieambulatoriets arbejde er at
forebygge medfødte skader på børnene og sikre, at
de nyfødte børn udskrives efter fødslen til velordne-
de forhold, hvor de ikke lider overlast under deres
opvækst.

Visitationen til Familieambulatoriet er åben. Det
er ikke nødvendigt med henvisning fra en læge.
Man kan henvende sig direkte fra gaden, der er ikke
ventetid for nyhenviste/nyhenvendelser, og alle kan
henvise. Man kan også henvende sig anonymt og få
rådgivning, hvis man er mest tryg ved det.

Organisatorisk hører Familieambulatoriet under
fødeafdelingen på Hvidovre hospital med funktion
også på neonatalafdelingen (afdeling for nyfødte) og
børneafdelingen og i tilsvarende afdelinger på Rigs-
hospitalet. Dog henvises alle med hiv-infektion til
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at føde på Hvidovre Hospital, og børnene følges og
behandles efter fødslen samme sted.

Familieambulatoriets personale består af special-
læger, jordemødre, psykologer, socialrådgivere og
sekretærer, som arbejder i tværfaglige team. Familie-
ambulatoriet har et tæt og formaliseret samarbejde
med den primære social- og sundhedssektor og
andre fagpersoner og instanser uden for hospitalet,
som har berøring med gravide, børn, børnefamilier,
alkohol- og stofproblemer, hiv samt andre relatere-
de problemfelter. 

Følger barnet
Familieambulatoriets arbejde omfatter blandt andet
rådgivning, graviditetsundersøgelser, afrusning/af-
trapning af gravide, såvel under indlæggelse som
ambulant, undersøgelser og behandling af helbreds-
mæssige problemer, både fysiske og psykiske, hjælp
med psykiske og sociale problemer, at sikre at der
etableres relevant behandling og hjælpeforanstalt-
ninger til den samlede familiesituation m.m. tidligst
muligt. Familieambulatoriet arbejder også opsøgen-
de for eksempel ved hjemmebesøg og institutions-
besøg. 

Familieambulatoriet undersøger og behandler
nyfødte børn med alkohol- og andre rusmiddelrela-
terede medfødte skader, herunder abstinenser, føtalt
alkoholsyndrom m.m., samt støtter den tidlige kon-
takt mellem moren og barnet (og evt. faren og bar-
net). Moren får blandt andet tilbudt at blive indlagt
sammen med barnet på børneafdelingen, så længe
barnet har behov for undersøgelse og behandling.
Hvis barnet skal udskrives til en plejefamilie, får
plejemoren tilbud om at blive indlagt sammen med
barnet. I forbindelse med at barnet udskrives fra
hospitalet, udarbejder Familieambulatoriet en for-
løbsbeskrivelse til socialforvaltningen til brug for
deres vurdering af behovet for hjælpeforanstaltnin-
ger, og Familieambulatoriet deltager i møder med
socialforvaltningen efter behov.

Når barnet udskrives fra hospitalet, tilbyder
Familieambulatoriet at følge barnet med ambulante
undersøgelser hos læge og psykolog frem til skoleal-
deren, fortsat i et tæt samarbejde med socialforvalt-
ningen og andre relevante samarbejdspartnere. En
læge og en psykolog undersøger barnets trivsel og
udvikling. Undersøgelserne har til formål at sikre, at
evt. fejludvikling hos barnet opdages tidligst muligt,
så relevant behandling og støtte kan sættes i værk så
tidligt som muligt. Formålet er således at sikre, at
hjælpeforanstaltninger til barnet og familien løben-

de er justeret efter barnets helbredstilstand, udvik-
lingsniveau og omsorgssituation. Familieambulato-
riets undersøgelser bruges af socialforvaltningen til
at vurdere behovet for hjælpeforanstaltninger og til
at rådgive forældre, plejeforældre og evt. andre
omsorgspersoner om barnets tilstand og behov.

Familieambulatoriet rådgiver ligeledes gravide
kvinder om mulighed for abort og hjælper og støt-
ter kvinden under et abortforløb. Familieambulato-
riet rådgiver også om præventionsmetoder, både i
forbindelse med en fødsel og ved et abortindgreb,
og sikrer så vidt muligt, at kvinden får prævention,
før hun udskrives fra hospitalet.

Familieambulatoriet har særdeles fine resultater
af arbejdet, idet børnenes tilstand ved fødslen gene-
relt er meget fin, og børnene generelt vokser op
under stabile og gode forhold og generelt udvikler
sig godt.

Litteratur
Af litteratur kan anbefales: 
• Kari Killen og May Olofsson: Sårbare børn. Aka-

demisk forlag, 2003. 
• Omsorg for gravide og småbørnsfamilier med

rusmiddelproblemer. Sundhedsstyrelsen, 2005.

Kontakt
Hvidovre Hospital 
Kettegård Allé 30 
2650 Hvidovre 

Rigshospitalet
Blegdamsvej 9
2100 København Ø

Familieambulatoriet har åbent 
alle hverdage mellem kl. 8.00 og 16.00 
(telefon 3632 2640). 

Uden for åbningstiden kan henvendelse ske
på fødegangen på Hvidovre Hospital døgnet
rundt (telefon 3632 2546) eller på fødegan-
gen på Rigshospitalet (telefon 3545 5022).

N
år

 b
ør

n
 e

r.
..

23

www.sus.dk



Forældrevejledning til Døve

Ragna Huse, forældrevejleder/projektleder, 

Forældrevejledning til Døve 

„Forældrevejledning til Døve“ er et landsdækkende
projekt, som blev etableret i 1999 på initiativ af
Danske Døves Landsforbund og Center for Døve.
Projektet finansieres via Socialministeriets Satsregu-
leringspulje. 

Formålet er at tilbyde døve forældre vejledning
og hørende fagfolk information. Det langsigtede
mål er at udarbejde forslag til en permanent ord-
ning, der bygger på de behov, som er kommet frem
i løbet af projektperioden. 

Målgruppen er døve forældre og hørende profes-
sionelle, men omdrejningspunktet er forældrenes
hørende børn – og deres opvækstvilkår.

Der er 3 projektmedarbejdere (2 forældre-vejle-
dere og 1 projektleder/forældrevejleder), som alle
kan tegnsprog. Medarbejderne har en bred praktisk
og teoretisk erfaring med familiearbejde, børns
opvækst og udvikling, kommunikation med døve
og døve familiers specielle livsvilkår.

Projektet var oprindeligt 4-årigt, men er blevet
forlænget flere gange. Indenfor den nuværende
bevilling slutter projektet med udgangen af 2006.

Vejledning til døve forældre
Familier, hvor en eller begge forældre er døve eller
svært hørehæmmede tegnsprogs-brugere, kan
benytte projektets tilbud. Vejledningen er gratis, fri-
villig og anonym (der føres ikke journaler).

Døve forældre tilbydes:
• Individuel vejledning i form af hjemmebesøg

eller besøg på vejlederens kontor
• Støtte til oprettelse af forældre- og mødregrup-

per på lokalt plan
• Familiekursus for hele familien
• Information i børnenes daginstitution og skole.

Forældrene har bl.a. ønsket vejledning og råd om
følgende problemområder:
• Samarbejde med hørende fagfolk i daginstitutio-

ner og skoler
• Støtte til oprettelse af netværk
• Børns almindelige udvikling og opdragelses-

spørgsmål. Forældrerollen
• Hørende børn af døves sproglige udvikling på

dansk og tegnsprog

• Fællessprog i familien
• Samliv og parforhold.

Information til hørende fagfolk
Hørende fagfolk, som i det daglige arbejde har kon-
takt med døve forældre med hørende børn, kan
benytte projektets tilbud. Informationen er gratis.
Ved kurser dækker deltagerne selv udgifter til mad
og evt. ophold.

Hørende fagfolk tilbydes:
• Informationer i dagpleje, daginstitution og skole
• Temadage
• Kurser af en eller to dages varighed (for sund-

hedsplejersker, pædagoger og lærere)
• Individuel information i form af møder eller

telefonsamtaler/mails
• Informationsmaterialer (gratis).

Hørende fagfolk har bl.a. ønsket information om
følgende områder:
• Hvad indebærer det at være døv og få hørende

børn?
• Tegnsprog og brug af tolk
• Kommunikation med døve, når man ikke kan

tegnsprog
• Samarbejde med døve forældre
• Hørende børn af døves specielle opvækstvilkår
• Praktiske redskaber til sprogstimulering

Ekstratilbud
• Kort information til forældremøder om døve

forældre, deres hørende børn og kontaktmulig-
heder for at sikre at børnene kan skabe sig en
omgangskreds, uden at der er barrierer på grund
af forældrenes hørehandikap.

• Information i skoleklasser, hvor et barn af døve
forældre går, for at skabe tillid og tolerance til
tegnsprog og døve.

Materialer 
Informationsmateriale „Døve forældre–Hørende børn.
Samarbejde med døve forældre – hvordan?“. Gratis
En mappe med 4 hæfter, en planche og et kort med
håndalfabet. Information om døve forældre, høren-
de børn af døve forældre, hvem-hvad-hvor. Mål-
gruppen er hørende professionelle, der arbejder
med døve forældre med hørende børn. Andre inter-
esserede kan også bruge mappen.

Når forældre er døve
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Dvd-materiale: „Lad os snakke om det“ – om kom-
munikation og sprog i døve familier 
En dvd og et brugshæfte. Hverdagssituationer og
interview med 5 døve familier med børn fra 3
måneder op til 14 år. Til hvert familieafsnit er til-
knyttet en kort introduktion og forslag til diskus-
sionsspørgsmål. Forslag til undervisningsforløb og
litteraturliste.

Målgruppen er døve forældre og vejledere med
kendskab til døve forældres livsvilkår og de hørende
børns tosprogede udvikling. Materialet kan også
bruges i grupper med hørende unge med døve
forældre, i bedsteforældregrupper og ved informati-
on til hørende fagfolk. Egner sig ikke til selvstudi-
um.

Kontakt
Forældrevejledning til Døve

Midt og Nordjylland
Forældrevejleder Pia Nielsen
Niels Ebbesens Gade 19, 1. sal 
9000 Aalborg
pia@cfd.dk
Tlf. 9633 0143, Mobil: 4085 4293
Fax: 9633 8202
Træffes hver tirsdag i Viby
Engtoftecentret
Engtoften 7, 8260 Viby
Tlf. 8611 3048

Fyn, Midt og Sønderjylland 
Forældrevejleder Vibeke Borup
Rugårdsvej 48 
5000 Odense C
vbo@cfd.dk
Tlf./fax: 6311 1164
Mobil. 2047 4022

Sjælland og Lolland/Falster
Forældrevejleder/projektleder Ragna Huse
Jagtvej 223, 4. sal
2100 København Ø
rhu@cfd.dk
Tlf. 3915 0752
Mobil 3126 9200 (kun SMS)
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Men Tal dog til dem!

Viden er grundlaget, 

intuition er vigtigt, 

handling er altafgørende. 

Især at tale med børnene. 

Sådan lyder hovedbudskabet 

fra MenTal-gruppen i Ballerup. 

Af Karen Pedersen, freelancejournalist

Hvad gør man, hvis lille Kristians far siger sådan og
sådan – eller hvis Kristian selv kommer og siger eller
gør…? Hvad er det for nogle signaler, man kan være
opmærksom på? Hvornår skal man gribe ind, hvis
man er i tvivl, om et barn trives?

Spørgelysten er stor, når MenTal-gruppen i Bal-
lerup er ude i vuggestuer, børnehaver og på fritids-
hjem og holde oplæg om børn og unge af psykisk
syge forældre. 

De fire videns- og ressourcepædagoger i gruppen
har ikke nogen facitliste med i baglommen.

„Men vi har en viden om børn af psykisk syge og
en erfaring fra vores egne institutioner, som vi ger-
ne vil formidle videre“, siger Inge Bo, der er leder af
vuggestuen Anemonen og sammen med kollegaen
Conny Hjarsø, leder af Lundegårdens fritidshjem,
udgør halvdelen af MenTal-gruppen. 

Gruppen er et tilbud til alle daginstitutioner i
Ballerup Kommune. Den hedder, som den gør, for
både at signalere „det mentale“ – at det handler om
børn af psykisk syge – og sende signaler om større
åbenhed: Tal med børnene!

Rum for sorg og bekymring
„Det er vigtigt at tale med børnene. At sige til dem:
Jeg kan mærke på dig, at du er ked af det, og det kan
jeg godt forstå… Vi skal ikke lave terapi, men vi
pædagoger har ofte en angst for, hvad der sker, hvis

vi lukker op – uha, bryder barnet nu sammen. Det
er vigtigt, at vi gør os rummelige for børnenes sorg
og bekymring,“ siger Conny Hjarsø og giver et
eksempel:

„Vi havde en pige på fritidshjemmet, som i en
længere periode flyttede med sin mor på krisecenter.
Det er en rigtig god mor, men tilsyneladende var
der ikke nogen, der snakkede med pigen om faren.
En dag, da de var kommet tilbage fra krisecentret,
fortalte moren, at pigen for første gang i lang tid
skulle besøge sin far, så da vi om eftermiddagen sad
og snakkede, sagde jeg: ’Jeg hører du skal besøge din
far i weekenden, det bliver vel nok spændende. Det
glæder jeg mig til at høre om på mandag.’ Først stiv-
nede pigen helt, men så vendte hun sig om og gav
mig et kæmpe knus. Sikke en lettelse for hende!
Nogle gange er det så lidt, der skal til. Jeg behøvede
ikke at sige: Hvor MÅ det være svært og savner du
ham ikke… “

For det meste ved pædagoger godt, at det er vig-
tigt at tale med børnene, siger Conny Hjarsø.

„Man har den viden i baghovedet, men når man
har været uddannet nogle år, bliver hverdagen mere
en ’trummerum’, og man tænker ikke så meget over
det. Derfor er der også en del, der får en aha-ople-
velse, når vi er ude at fortælle. Vi er så vant til at se
problembørn. Den udadreagerende eller ham, der
spiller klovn. Men børnene opfører sig jo ikke, som
de gør, for at genere deres omgivelser, men fordi de
måske bærer rundt på en stor sorg, bekymring eller
vrede. Når man bliver opmærksom på det, så får
deres opførsel en helt anden betydning.“

Fokus på barnet
MenTal-gruppen er en udløber af et netværkspro-
jekt i otte kommuner om børn af psykisk syge,
igangsat af Socialt Udviklingscenter SUS for nogle
år tilbage. Gruppen har eksisteret siden 2001 og har
indtil nu været ude på ca. 30 af de 201 vuggestuer,
børnehaver, børnehuse, fritidshjem og -ordninger
og holde oplæg om børn og unge med psykiske syge
forældre. Et oplæg varer ca. to timer og er bygget op
om en række hovedpunkter:
• Hvad betyder det konkret for et barn at have en

psykisk syg far eller mor?
• Børn og unges reaktioner og overlevelsesstrategi
• Signaler man skal være opmærksomme på i insti-

tutionerne
• Forældrenes situation
• Konkrete handlemuligheder
• Tværfagligt samarbejde. 

Når forældre har sindslidelse
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Selv om udgangspunktet er børn af psykisk syge,
gør gruppen opmærksom på, at oplægget kan bru-
ges mere bredt i forhold til andre børn, der har det
svært. 

MenTal-gruppen kan ikke tage konkrete eksem-
pler med børn op, kun gå ind og give gode råd ud
fra generelle beskrivelser og problemer. 

Inge Bo: „Det kan være svært, at vi ikke kan gå
ind i konkrete sager. Men alligevel kommer der
nogle gode snakke ud af det. Vi bruger os selv og
vores egne erfaringer en del, og siger, som det er, at
det kan være vanskeligt at agere i situationen. Vi ved
heller ikke altid, hvordan man gør, for det er jo en
ny situation hver gang. Jeg plejer at sige, at det er
som at stå på scenen i Det Kongelige Teater uden et
manus!“

Et gennemgående budskab fra oplægsholderne
er: Hold fokus på barnet. 

Inge Bo. „Vi er med til at kridte banen op, når vi
er ude: Husk at fokus er på barnet, ikke på det, der
foregår mellem forældrene. Man må aldrig bringe et
barn i klemme eller bruge et barn som vidne.“

Det kan altså godt være, pædagogerne ser foræl-
drene skændes eller møder dem med en pose øl i
hånden, men deres opgave er at fokusere på barnet.

Conny Hjarsø: „Igen – snak med barnet. Hvad
har du lavet i weekenden? Har du været på tur med
mor og far, har I holdt fest derhjemme? Man kan
godt få barnet til at fortælle uden at pumpe. Spørg
for eksempel: Hvordan har du det, jeg synes du ser
lidt ked ud af det.“

Conny Hjarsø understreger også, at samarbejdet
med forældrene er vigtigt.

„De bekymrer sig lige så meget som andre foræl-
dre om deres børn. Derfor er det vigtigt at sætte en
tyk streg under, at forældresamarbejdet her er lige så
vigtigt for barnets skyld.“

Længere ud
MenTal-gruppen får god respons, når de er ude at
holde oplæg. Og ambitionen er at nå endnu længe-
re ud – til sundhedsplejersker og skoler. Desuden
har kommunens PPR har opfordret dem til at sætte
særligt fokus på børn med anden etnisk baggrund.
Et stort ønske fra gruppen selv er også at etablere
børnegrupper. 

Conny Hjarsø: „Kommunen har familieværkste-
der, som laver familiearbejde, og det fungerer godt,
men der er ventetid. Derfor vil vi gerne lave børne-
grupper. Nogle gange har børnene brug for et fri-
sted, hvor de kan snakke med andre børn om det,

der er rigtig svært, drikke te og fortælle, at de som-
metider gemmer sig under sengen.“ 

MenTal-gruppen får støtte af Ballerup Kommu-
ne. Pengene går til vikardækning, når gruppens
medlemmer er er ude at holde oplæg, til kurser,
efteruddannelse mv. Lige nu ligger der en ansøg-
ning på kommunens bord om at føre gruppens
arbejde videre, når den nuværende bevilling udløber
ved årsskiftet.

„Vi håber selvfølgelig, at vi får lov at fortsætte,
for vi synes vi har fået en masse hår på brystet, og at
vi har noget at give af“, siger Conny Hjarsø.

Kontakt
MenTal-gruppen
Conny Hjarsø
Lundegårdens fritidshjem
Skovvej 53, 2750 Ballerup 
Tlf. 4477 2526
fh-lundegaarden@balk.dk
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SINDs Pårørende-
rådgivningstilbud 
til børn og unge 
i alderen 6-18 år 

Joan Stæhr, børnegruppeleder/koordinator og 

undervisningskoordinator, SIND's Pårørenderådgivning, Århus

Mange børn og unge, der er pårørende til en psy-
kisk syg søskende eller forælder, går rundt med
bekymringer og vanskeligheder, som de ikke har
nogen at dele med.

„Så lå hun det meste af dagen for nedrullede gar-
diner, og somme tider når jeg skulle i skole om morge-
nen, kunne hun sige, at hun nok ikke var der mere,
når jeg kom hjem. Det var svært at tvinge mig selv i
skole på de præmisser, og jeg pjækkede ret tit for at bli-
ve hjemme og passe på hende.“ 

Gruppetilbud
SINDs Pårørenderådgivning etablerer løbende
gruppeforløb for børn og unge, der er pårørende til
en psykisk syg person. Grupperne består typisk af 6-
8 børn med en aldersspredning på 2-4 år. Grupper-
ne ledes af to voksne, hvoraf den ene er professionel
gruppeleder fra SINDs Pårørenderådgivning og den
anden er fra den kommune, hvor gruppen etableres. 

Formålene med forløbet er at give børnene
mulighed for at dele deres bekymringer om det at
være i familie med en psykisk syg med jævnaldren-
de samt at få støtte og rådgivning af de voksne, her-
under
• at give børnene og de unge viden om psykisk

sygdom
• at rådgive og støtte børnene 
• at give børnene mulighed for at møde andre i

samme situation og derved bryde følelsen af iso-
lation og tabu

• at give børnene et frirum til at være barn og ung
i – med fokus på egne behov og ikke den syge
pårørendes

• at give børnene en rask voksenkontakt – evt.
som supplerende rollemodel til den syge foræl-
der

• at give børnene positive oplevelser og netværk 
• at give børnene redskaber til at kunne håndtere

egen situation, ambivalente følelser og grænse-
sætning.

Et gruppeforløb består typisk af en visitationssam-
tale, 10 ugentlige gruppemøder og en afslutnings-
samtale. Forsøgsvis har vi i forbindelse med et grup-
peforløb holdt en midtvejssamtale med barnet og
familien, ligesom vi inviterede forældre og søskende
til fælles familieaftener.

Ved visitationssamtalerne deltager barnet sam-
men med begge sine forældre, og begge gruppelede-
re deltager. Gruppelederne præsenterer sig, barnet
og forældrene orienteres om gruppeforløbet, famili-
ens forventninger til forløbet søges afklaret, og
eventuelle spørgsmål besvares.

Vi spørger til forældrenes bekymringer for bar-
net, ligesom vi taler med barnet og forældrene om,
hvad det er vores erfaring, at børn ofte bekymrer sig
om, når de har en nærtstående, der er psykisk syg.
Indholdet i samtalen afpasses efter det enkelte barns
alder og familiens situation. Endvidere afklares
praktiske oplysninger om forældremyndighed, sam-
tykkeerklæring og eventuelle overvejelser om trans-
port mv. 

Ved gruppemøderne arbejder vi med forskellige
temaer, som børnene er optagede af. Typisk handler
det om behov, grænser, ressourcer og netværk. Vi
arbejder med temaerne gennem samtale og ved for-
skellige aktiviteter som eksempelvis tegning, højt-
læsning, film m.m. Børnene bliver desuden under-
vist i psykiske sygdomme. I flere af grupperne har vi
haft en ung pårørende til at komme i gruppen og
fortælle om, hvordan det var for hende at vokse op
med en psykisk syg forælder. 

Afslutningssamtalen indeholder som minimum
en generel orientering til forældrene om forløbet,
ligesom forældrene her har mulighed for at komme
med deres overvejelser om gruppeforløbet. Inden
samtalen taler vi med det enkelte barn om, hvorvidt
der er noget specielt, barnet eller gruppelederne
ønsker at tage op med forældrene

Korte individuelle forløb
SINDs Pårørenderådgivning tilbyder desuden
enkelte korte individuelle forløb og familiesamtaler,
hvor der har været behov for det. Det har typisk
været i forbindelse med børn, der har stået længe på
ventelisten, eller børn, der har behov for støttende
samtaler forud for et gruppetilbud. 

Litteratur
• Ahlgreen, Birgitte: Søskende til psykisk

syge. En undersøgelse af søskendes proble-
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mer og behov for støtte. Center for evalue-
ring, Psykiatrien Århus Amt, 2005.

• Ahlgreen, Birgitte. Jeg var selv bange for
at blive psykisk syg. Projekt Unge Pårøren-
de. Afsluttende evalueringsrapport. Center
for evaluering, Psykiatrien Århus Amt,
1998.

• Basse, Ellen Margrethe m.fl.: Håndbog
for psykiatribrugere og pårørende. Kend
dine rettigheder. PsykInfo Forlaget. 2004.

• Bjulver, Ulla m.fl.: Skøre sjæle – De
pårørende fortæller. Systime, 2003.

• Bossow, Helle m.fl. Er det min skyld mor
græder. SINDs Pårørenderådgivning.
2004.

• Hvidtfeldt, Hanna: Er du barn eller ung
under 18 år og pårørende til en psykisk syg.
Intern evaluering. SINDs Pårørende-
rådgivning, 2002.

• Lindgreen, Marianne. Min far er bange.
SINDs Pårørenderådgivning, 2002.

• Stæhr, Joan: Idékatalog – aktiviteter til
brug i børnegrupper for børn med psykisk
syge forældre. SINDs Pårørenderådgiv-
ning, 2006.

• Stæhr, Joan: Når én i familien bliver psy-
kisk syg – til eleverne i 6.-10. klasse.
SINDs Pårørenderådgivning, 2006.

• Stæhr, Joan: Når én i familien bliver psy-
kisk syg – til lærerne. SINDs Pårørende-
rådgivning, 2006.

• Stæhr, Joan: De usynlige børn – Statusrap-
port vedr. tilbud til børn med psykisk syge
forældre. SINDs Pårørenderådgivning,
2005.

Kontakt
SINDs Pårørenderådgivning
Skovagervej 2, bygn. 23
8240 Risskov
Tlf.: 8612 4822
Mandag 15-17, onsdag og torsdag 13-17, 
1. mandag i hver måned 15-21
paa@sind.dk
www.paarorende.sind.dk

Team børn af psykisk syge 

Jan Sandberg, pædagogisk konsulent & Lene Madsen, 

socialrådgiver, Psykiatrien i Nordjyllands Amt

Team børn af psykisk syge er etableret i samarbejde
mellem Psykiatrien i Nordjyllands Amt og Aalborg
Kommune som et tilbud til kommunerne i amtet. 

Teamet er tværfagligt og består af tre medarbej-
dere: en psykolog, en socialrådgiver og en pædagog.
Alle tre har omfattende erfaring i arbejdet med
børn, unge og familier og psykiatrisk erfaring som
et nødvendigt udgangspunkt. Deres hovedopgaver
er at etablere samtalegrupper til børn med psykisk
syge forældre og yde konsultativ bistand til kom-
munerne i amtet. Alle, der har med børnene at gøre,
kan henvise eller henvende sig til teamet. 

Konsultation og forebyggelse 
i kommunerne
Teamets kerneopgave er at etablere samtalegrupper
for børn af psykisk syge forældre og at have en kon-
sultativ funktion i forhold til samarbejdspartnere i
kommuner og amt. 

Med udgangspunkt i en helhedsorienteret ind-
sats i familien tilbyder teamet rådgivning og vejled-
ning i enkeltsager og deltager i netværksmøder om
børn af psykisk syge, hvor teamet kan bidrage med
sin ekspertise. Teamet har også en forebyggende
opgave i forhold til at undervise samarbejdspartne-
re og formidle viden om og forståelse for psykisk
syge og deres børn.

En del af teamets opgave er at styrke samarbejdet
og kontakten med kommunerne. Vi udsender
blandt andet et nyhedsbrev og tager på „pr-besøg“ i
kommunerne. Den direkte kontakt med medarbej-
derne her er meget værdifuld og styrker det faglige
netværk. Vi kan i de fleste tilfælde måle en direkte
effekt af et pr-besøg i form af henvisninger af børn
til samtalegrupperne Timeout og henvendelser om
konsultation.

I takt med at flere får kendskab til teamet og
samtalegrupperne, oplever vi stigende efterspørgsel
på konsultation. Vi har dagligt henvendelser pr.
telefon fra sagsbehandlere, sundhedsplejersker,
distriktssygeplejersker, støttekontaktpersoner fra
socialpsykiatrien, daginstitutioner, hjemmehos-
pædagoger, skoler og andre samarbejdspartnere
samt forældre og pårørende.

I mange tilfælde kan råd, vejledning og udveks-
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ling af overvejelser være tilstrækkeligt til, at den, der
ringer, får mere overblik, ro og sikkerhed i forhold
til samarbejdet med den psykisk syge forælder om
barnet. 

Førstehjælp
Det er teamets erfaring, at det er særdeles værdifuldt
for både de professionelle samarbejdspartnere og
familierne, at vi kan være til rådighed, når der op-
står et akut behov for støtte, fx i forbindelse med en
indlæggelse.

Vi har gode erfaringer med denne form for
„førstehjælp“. Både de professionelle og familierne
giver udtryk for, at muligheden for at henvende sig
til teamet har medvirket til at give ro og tryghed i
en presset situation. Førstehjælpen sker overvejende
i form af samtaler: Hvad er der sket, og hvad er der
af handlemuligheder i forhold til at give barnet den
optimale omsorg og støtte? 

Med denne hjælp kan teamet være med til at
koble det professionelle netværk og personer, der er
tæt på barnet, så de kan arbejde sammen om at
undgå, at den akutte krise udvikler sig yderligere. 

Ved de akutte henvendelser møder vi også man-
ge børn, der siger ja tak til at komme i samtale-
grupperne Timeout. 

Samtalegrupper
Samtalegrupperne Timeout henvender sig til børn
mellem 6 og 18 år. I grupperne mødes 6-8 jævnal-
drende børn sammen med to voksne en gang om
ugen i 2 timer. I alt 10 gange.

Det sker, at vi i samtalegrupperne bliver
opmærksom på, at et barn har behov for mere støt-
te eller behandling, end vi kan tilbyde i gruppen. I
de tilfælde kan vi tage initiativ til et møde med
kommunen og medvirke til, at familien og kom-
munen får et tættere samarbejde. Det sker også, at
teamet efter eller under et gruppeforløb får en hen-
vendelse fra kommunen, der er interesseret i et sam-
arbejde, ofte på baggrund af en henvendelse fra
familien.

Familiens møde med teamet og børnenes delta-
gelse i Timeout, er måske familiens første oplevelse
med at tale åbent om, hvordan den psykiske syg-
dom har indflydelse på familiens hverdag. Åbenhe-
den skærper ofte forældrenes opmærksomhed på, at
børnene kan have behov for støtte, og at der er kva-
lificeret støtte til rådighed.

I de tilfælde efterspørger kommunen teamets
vurdering af behovet for støtte. Her kan vi tilbyde

en udvidet familiesamtale eller individuelle børne-
samtaler, for at afdække behovet for professionel
støtte.

Ved disse samtaler erfarer vi ofte, at familierne
eller børnene ser nogle muligheder og ressourcer i
de nære relationer, og samtalerne medvirker til at
forbygge og begrænse omfanget af sager med børn
af psykisk syge på socialforvaltningens bord. 

Tilbud til mindre børn 
Teamet har en stigende efterspørgsel på tilbud til
mindre børn. I forhold til dem har teamets konsul-
tative funktion en høj prioritet, og vi har fået en
meget positiv modtagelse i de daginstitutioner, der
har taget imod tilbuddet om en konsultation. 

Temaet i disse konsultationer er ofte usikkerhed
i forbindelse med samarbejdet med den psykiske
syge og i forhold til, hvordan man taler med børne-
ne om deres hverdag med en psykisk syg far eller
mor. 

Tillid er udgangspunkt
Teamet er forankret i voksenpsykiatrien og repræ-
senterer ikke nogen beslutningsmyndighed i for-
hold til eventuelle indgreb om sociale foranstaltnin-
ger i forhold til barnet. Det er væsentligt i forhold
til mødet med børn og familier og for forældrenes
åbenhed over for tilbuddet. Den åbenhed og tillid,
teamet møder hos forældrene, er et nødvendigt
udgangspunkt, for at vi kan lykkedes med det kon-
sultative arbejde. Her er den fornemmeste opgave at
formidle viden, der kan koble barnets omsorgsper-
soner, nære relationer og ansvarlige professionelle i
et samarbejde med barnet i centrum. 

Kontakt
Team børn af psykisk syge
Psykiatrien i Nordjyllands Amt
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg
www.boernafpsykisksyge.dk

Pædagogisk konsulent Jan Sandberg 
Tlf. 9631 1325 / 2557 9004
jsa@psyk.nja.dk

Socialrådgiver Lene Madsen
Tlf. 9631 1412 / 2272 6907
lma@psyk.nja.dk
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Artiklen har tidligere 
været bragt i 
„Børn og forældre i 
voksenpsykiatrien. 
God praksis.“ 
Socialt Udviklingscenter
SUS, 2005. 



HjerneSagens gruppe for
børn af hjerneskadede
forældre – HjerneSpiren

I 2005 fik HjerneSagen en henvendelse fra to unge
kvinder, hvis forældre havde fået henholdsvis en
blodprop i hjernen og en hjerneblødning. Begge
havde i forbindelse med forældrenes sygdom mang-
let et forum, hvor de kunne tale med andre. Børn
og unge „glemmes“ ofte i den meget vanskelige tid,
efter at en af forældrene er blevet ramt af en blod-
prop eller blødning i hjernen. Omgivelserne – kam-
merater, skole m.m. – forstår ikke, hvad der er sket,
og børnene eller de unge lades derfor tilbage med
ubearbejdede følelser i form af angst, vrede, frustra-
tioner m.m. 

På foranledning af de to unge kvinder blev Hjer-
neSpiren etableret med de unge kvinder som net-
værkspersoner. Gruppen er siden udvidet, p.t. er der
14 unge mennesker tilknyttet. 

Gruppen er oprettet efter princippet „hjælp til
selvhjælp“. I fremtiden er det
meningen, at de unge skal for-
midle egne erfaringer til andre
børn og unge via netværksgrup-
per, fælles aktiviteter mv. Grup-

pen tager endvidere ud og holder foredrag om det at
være barn af forældre med hjerneskade. Målgrup-
pen er både nuværende og kommende unge
pårørende i alderen 13-25 år i hjerneskaderamte
familier, med særlig fokus på de unge i apopleksi-
ramte familier. 

Der er i øjeblikket ved at blive udarbejdet en fol-
der om HjerneSpiren målrettet børn og unge. Hjer-
neSpiren har deres egen hjemmeside www.hjerne-
spiren.dk tilknyttet HjerneSagens hjemmeside. Og
en rubrik i HjerneSagens blad, som oplyser om
kontaktpersoner og eventuelle aktiviteter.

Kontakt
Louise Bisgaard Christensen
Tlf. 2834 8425
louise.spiren@gmail.com
Naninja Dufour
naninja.spiren@gmail.com
HjerneSagen
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf. 3675 3088
admin@hjernesagen.dk
www.hjernesagen.dk
www.hjernespiren.dk

Når forældre har hjerneskade
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Projekt OmSorg
om børn og sorg

Af Per Bøge, projektchef i Kræftens Bekæmpelses 

Forebyggelsesafdeling, København

Hvert år mister over 4.000 danske børn og unge
deres far eller mor på grund af dødsfald. Børn og
unge, der mister deres far eller mor, har behov for
hjælp til at bearbejde sorgen. Men skræmmende
ofte møder de ligegyldighed, afvisning og rådvild-
hed i stedet for støtte, hjælp og rådgivning.

Projekt OmSorg har til formål at få voksne, som
møder børn og unge i sorg til at erkende, at de har
et ansvar. Det er ikke så svært at hjælpe et barn i
sorg, som mange voksne tror. Det handler grund-
læggende om at turde. Turde vise nærvær og turde
give rum til at børn kan tale om og arbejde med
deres følelser og forhold til livets store spørgsmål,
herunder det at miste, sorg og død.

Børn og unge, der oplever langvarig, livstruende
sygdom eller tabet af en far, mor eller en søskende,
har langt fra altid mulighed for at finde den hjælp,
de har behov for indenfor hjemmets fire vægge.
Tiden med langvarig sygdom og død er voldsomt
belastende for den eller de efterladte forældre, og
meget ofte formår de ikke at dele deres sorg og for-
tvivlelse med børnene. Børnene overlades ofte til
deres egne fantasier. 

I disse tilfælde har børnene i meget høj grad brug
for fællesskabet med andre ansvarlige voksne end far
og mor. Bl.a. de voksne, de omgås i skolen, på fri-
tidshjemmet eller i institutionen. 

Det er en stor misforståelse at tro, at børn kan
beskyttes fra følelsen af sorg, ved at vi skjuler vores
egne følelser for dem. Den eneste beskyttelse bør-
nene har i de situationer, er netop fællesskabet med
deres kammerater, lærere og pædagoger. 

På den baggrund er det projekt OmSorg’s ide, at
skolen og daginstitutionen skal hjælpe de sorgram-
te børn. Hvis lærere og klassekammerater i skolen
skal turde tale ærligt og åbent om problemerne med
den sorgramte, er det nødvendigt, at man på skolen
og institutionen har forholdt sig til problematikken.
Forholder man sig sammen til problemstillingerne
og forpligter hinanden til at handle, har man de
bedste forudsætninger for ikke at møde den sorg-
ramte med en mur af tavshed. I stedet bliver ved-
kommende set, hørt og forstået på et tidspunkt,
hvor omgivelsernes medvirken er den helt afgøren-

de forudsætning, for at barnet kommer igennem
sorgen som et helt menneske.  

I projekt OmSorg har Kræftens Bekæmpelse
gennem de seneste 11 år søgt at inspirere og støtte
lærere og pædagoger til at kunne varetage denne
svære opgave. Lige fra projektets start i 1995 har vi
bestræbt os på at fundere indsatsen i praksis. I den
hverdag, som lærere, pædagoger og elever sammen
fungerer i. Derfor er undervisningsmaterialer en
hovedhjørnesten i indsatsen. Materialerne kan ind-
drages direkte i undervisningen for at støtte de lære-
re, der ønsker at blive bedre til at tage hånd om
børn i sorg. Andre indsatsområder er kurser, fore-
drag og konferencer, inspiration til oprettelse af
sorggrupper for børn og unge samt politisk arbejde.

Alle vores erfaringer viser, at jo mere forpligtede
de ansatte på den enkelte institution føler sig over-
for opgaven, jo bedre hjælp ydes til de ramte børn.
Derfor har vi i hele indsatsperioden lagt stor energi
i at få skolerne – og i de senere år også daginstituti-
onerne – til at etablere OmSorg-handleplaner for
deres møde med børn i sorg. 

En nedskrevet OmSorg-handleplan forpligter
enkelt og overskueligt de ansatte til sammen at
handle i de mest belastede situationer, man kan
komme ud for som lærer og pædagog. Nemlig situ-
ationer, der udløser sorg hos børn, oftest i forbin-
delse med dødsfald i familien.

Nedenstående diagrammer viser med al ønskelig
tydelighed, at lærererne og pædagogerne har
erkendt, at en nedskrevet OmSorg-handleplan, som
forpligter alle ansatte, er hjælp til selvhjælp i de
sværeste situationer, man kan opleve, når man har
valgt at arbejde med børn.

Procent af skoler som har en OmSorg-handleplan

Procent af daginstitutioner som har en OmSorg-handleplan

En oversigt over materialer findes på hjemmesiden:
sundskole.dk/omsorg

Når forældre har kræft
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Dansk Røde Kors: 
Aktiviteter for børn 
af fængslede

Lill Wulff, Psykolog og projektmedarbejder, Dansk Røde Kors 

I Danmark er der mellem 4000 og 7000 børn, som
har mindst en forælder i fængsel. Undersøgelser og
erfaringer viser, at børnene ofte er alene med de tan-
ker og følelser, der opstår, når mor eller far fængsles.
De savner børn og voksne at dele deres oplevelser
med. Dansk Røde Kors har derfor oprettet samtale-
grupper for børn af fængslede, holder ferielejr og
arbejder p.t. på at udvikle nye aktiviteter for mål-
gruppen.

Dansk Røde Kors består af en international og
national afdeling. Aktiviteterne for børn af fængsle-
de er tilknyttet og styret centralt fra den nationale
afdeling. Der er ansat en konsulent til at varetage
aktiviteterne. Konsulenten står for kontakt til og
rådgivning af familier, uddannelse af frivillige,
administration m.m. Der er desuden tilknyttet en
faglig specialist i forhold til arbejdet med børn i
grupper og supervision af de frivillige.

Målgruppen for aktiviteterne er børn i alderen 7
– 17 år, hvis far eller mor er varetægtsfængslet eller
sidder i fængsel. 

Børnenes situation er typisk:
• Omgivelserne taler ikke med børnene om den

fængslede eller kriminaliteten.
• Børnene føler skyld og skam over det, den ind-

satte har gjort og familiens situation. De prøver
at holde det hemmeligt.

• Børnene kan opleve angst for at blive forladt,
føle sig ensomme, være labile, udadrettede, have
problemer i skolen mv.

• Børnene er meget bekymrede for den indsatte.

Formålet med aktiviteterne er: 
• at lade børnene møde andre i samme situation. 
• at hjælpe børnene med at sætte ord på deres

følelser og erfaringer.
• at give dem et „frirum“, hvor de kan få lov til at

tale om deres oplevelser.
• at gøre børnene bedre til at håndtere den situati-

on, de er i.

Samtalegruppe
P.t. har vi en samtalegruppe i København. Børnene
mødes en gang om måneden i 3 timer. Grupperne
har fast fysisk base. I grupperne snakker børnene
sammen med udgangspunkt i et fælles tema. Grup-
pen laver mad sammen, børnene leger og hygger
sig. 

Hver gruppe ledes af 2 frivillige med en relevant
uddannelsesmæssig baggrund og de nødvendige
erfaringer (p.t. psykologer, socialrådgiver og pæda-
gog). De frivillige binder sig for et år af gangen, da
børnene har brug for stabilitet, og grupperne for en
kontinuerlig styring. De frivillige modtager supervi-
sion og efteruddannelse. 

Ferielejr
Dansk Røde Kors holdt i samarbejde med Ung-
dommens Røde Kors en ferielejr for børn af fængs-
lede i sommeren 2005. Formålet var at give børne-
ne en god oplevelse og mulighed for at møde andre
i samme situation. Ferielejren var en stor succes og
gentages sommer 2006. 

Kontakt
Psykolog og projektmedarbejder Lill Wulff 
Dansk Røde Kors 
Blegdamsvej 27 
2100 København Ø
Tlf.: 3525 9382/2546 7467 
liw@drk.dk
www.drk.dk

Når forældre er i fængsel
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Pension Engelsborg
Kriminalforsorgens 
familieinstitution i Lyngby

Rikke Schultz Betak, familieterapeut, Pension Engelsborg.

Pension Engelsborg er en af Kriminalforsorgens 8
udslusningspensioner. Siden 1979 har Pension
Engelsborg haft afsonere anbragt sammen med
deres børn. De mere end 25 års erfaringer på stedet
resulterede i, at Kriminalforsorgen i 2005 iværksat-
te et 21⁄2 årigt familiehusprojekt, der bl.a. er økono-
misk støttet af Socialministeriet og Justitsministeri-
et.

Formålet med det nye Familiehus er, at
støtte/sikre, at de dømtes børn på forsvarlig vis kan
anbringes sammen med eller besøge deres forældre i
Familiehuset.

Familiehuset vil tage større ansvar for de medan-
bragte børn, herunder arbejde målrettet på det
familiemæssige område, sådan at man styrker den
helhedsorienterede indsats i forhold til vanskeligt
stillede og udsatte familier.

Målgruppen er afsonere med børn mellem 0-15
år, enten i hele afsoningsperioden eller i slutningen
af afsoningsperioden – som udslusning mellem
fængsel og samfund. Herunder anbringelse efter
straffuldbyrdelseslovens §78, varetægtsfængslede
samt udstationerede. 

Familiehusets tilbud til afsonere er bl.a., at fami-
lien kan forblive samlet, og forældrene støttes med
henblik på at styrke deres kompetencer som foræl-
dre, samtidig med at de aflastes, så barnet sikres en
stabil omsorg under opholdet. Familierne kan få
støtte omkring deres parforhold, der arbejdes
omkring relationerne i familien og med omgivelser-
ne, og omkring det livsvilkår det er at være fængslet
og samtidig have ansvaret for børnenes trivsel.
Familiehuset sætter bevidst fokus på fremtiden, og
det er vores ønske at skabe håb og støtte omkring
udvikling og forandring i en positiv retning.

Børnesamtaler
Under opholdet er det muligt at afdække og vurde-

re, hvorledes vi i samarbejde med forældre og evt.
andet netværk støtter op omkring barnets særlige
behov og eventuelle behandlingskrævende proble-
mer. 

Familiehuset tilbyder børnesamtaler individuelt
og i grupper. En gruppe af børn arbejder med livs-
historiefortællinger og har her mulighed for at dele
samt udvide deres historier med ligestillede børn.
Børnene har en stor genkendelighed i hinandens
historier, og de nyder åbenlyst at kunne dele pro-
blematikker, der ellers er forbundet med et stort
tabu.

Vi arbejder desuden målrettet med familiens
samlede problemer herunder med at afdække muli-
ge behandlings- og/eller revalideringsforanstaltnin-
ger.

Behandlingstilbuddet tilrettelægges i samarbejde
mellem døgnpersonalet, systemisk familieterapeut
Rikke Betak, psykologisk konsulent Connie Roels-
gaard Larsen og psykiatrisk konsulent og misbrugs-
ekspert Henrik Rindom. Det er en forudsætning for
at bo i Familiehuset, at man ønsker at indgå i et for-
andringsskabende behandlingsforløb. 

Det er Pension Engelsborgs opgave at vejlede,
rådgive og lære beboerne ansvarlighed for sig selv,
deres børn og andre og motivere til et liv fri for kri-
minalitet.

Litteratur 
• Forældre i fængsel: En undersøgelse af børns og

forældres erfaringer. Socialforskningsinstituttet,
marts 1999

• Fængsledes børn. En udsat gruppe. Det Kriminal-
præventive Råd, februar 2005 

• Fangebørn. Marlene Grøftehauge og CDR For-
lag, 2004.

Kontakt
Familiehuset – Engelsborg
Forstander Kirsten Neiman 
Gl. Bagsværdvej 39
2800 Kgs. Lyngby
Tlf. 7255 7700
Fax.nr. 7255 7799
www.pensionengelsborg.dk
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SAVN – En forening 
for børn og pårørende 
til indsatte

Ifølge Danmarks statistik afsoner ca. 3.500 personer
domme af kortere eller længere varighed i fængsler
og arresthuse. De fleste har pårørende, og mange af
disse er børn. Ca. 45.000 personer er således
pårørende til en indsat. 

SAVN er en nystiftet forening, der henvender sig
til børn, unge og øvrige pårørende til nuværende og
tidligere indsatte. 

SAVN har til formål at støtte og vejlede pårøren-
de med de problemer, frustrationer og tabuer, som
det at have en nærtstående i fængsel eller arresthus
ofte medfører. 

SAVN forholder sig ikke til den enkelte indsattes
skyld eller dom. Vi forholder os udelukkende til,
hvordan de pårørende bedst muligt kan vedligehol-
de kontakten til deres kære. 

SAVN ønsker også at medvirke til at bekæmpe
den sociale arv, som tilsyneladende er skyld i, at et
barn af en nuværende eller tidligere indsat har tre til
fire gange større risiko for selv at ende i fængsel i
forhold til andre børn. 

SAVN tilbyder hjælp til selvhjælp
SAVN tilbyder et talerør for ligesindede på vores
hjemmeside: www.savn.dk

Her er der adgang til fora, brevkasser og en tele-
fonvagt, hvor den pårørende har mulighed for at
finde hjælp og støtte.

SAVN arrangerer også weekendophold for børn
og pårørende til indsatte. Weekendernes formål er
at forebygge ensomhed i familien og være med til at
fremme familiens sundhed ved:
• at støtte familier, der har en pårørende i fængsel,

uanset grunden
• at familier, der har et familiemedlem i fængsel,

møder andre familier i samme situation og ople-
ver, at de ikke er alene om at være i denne situa-
tion

• at børnene sammen med deres mor eller far får
anerkendelse af de følelser, de har.

• at familierne på trods af sorgen/savnet får et godt
liv.

Kontakt
SAVN
Tlf. 26 19 93 85
info@savn.dk
www.savn.dk
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„Jeg græd hele tiden“

Josephine var otte år, 

da hendes far kom i fængsel. 

Det tog et år, før hun fortalte 

klassen, hvor han var henne.

Maria Becher Trier, journalist

Den dag da telefonen ringede, var det ret lang tid
siden, Josephine havde set sin far. De havde haft
aftaler, men han aflyste ofte. I telefonen forklarede
far, at han var i Thailand, og derfor kunne Josephi-
ne og hendes to år yngre lillebror ikke besøge ham.
Josephines mor og far har ikke boet sammen, siden
hun var helt lille. Men faren har altid betydet meget
for hende.

Derfor husker hun også tydeligt, dengang politi-
et kom til familiens lejlighed. Hun kan ikke huske,
hvor mange der kom, men hendes mor mener, at
det var omkring 20 betjente, der pludselig storme-
de ind i lejligheden.

„Jeg vidste godt, at det havde noget med min far
at gøre. De ledte efter ham. De rodede rundt i det
skab derovre. Bagefter kiggede jeg nogle gange i ska-
bet, fordi jeg troede, at min far var inde i det.“

Da Josephines far kom i fængsel, fik hun ikke
noget at vide i første omgang. Hendes mor troede,
at han måske var uskyldig. Han ringede til Josephi-
ne, da han havde fået sin dom, og fortalte, at han
skulle i fængsel i fire år.

„Jeg græd. Han sagde, at der var nogle, der var
efter ham, og det var derfor, at min lillebror og jeg
ikke kunne besøge ham. Jeg tror, det var noget med,
at min far havde købt en pistol og skudt efter man-
den, der var efter ham. Men han ramte ikke“, siger
Josephine.

Hun skældte vist også sin far ud i telefonen. Det
siger hendes mor i hvert fald. Selv husker hun det
ikke.

„Jeg fortalte det ikke i skolen med det samme,

men jeg begyndte at græde hele tiden. I timerne. I
skolegården. Min lærer ville jeg gerne snakke med.
Han har hjulpet mig hele tiden.“

Josephines mor talte først med skolen, da lærer-
ne kontaktede hende, fordi datteren var begyndt at
få problemer. Hun var ikke helt så koncentreret,
som hun havde været. Hun begyndte ofte at græde.

„Da de ringede og sagde, at Josephine var meget
ked af det, kunne jeg fortælle, at det også handlede
om nogle ting, der skete herhjemme“, siger Josephi-
nes mor.

Jeg kom af med det
Der gik et år, før Josephine fik mod på at fortælle
hele klassen, hvor hendes far var henne.

„Min bedste veninde vidste det, men jeg synes,
det var lidt træls, at ingen andre vidste det. Så en
dag, hvor vi havde billedkunst, og alle var samlet,
sagde jeg det. Der har ikke været nogen, der har
drillet mig. Det var dejligt at fortælle det. Jeg kom
af med det, og det hjalp rigtig meget“, siger Jose-
phine.

I dag er hun 12 år og går i 6. klasse. Hendes far
kom ud af fængslet i efteråret. Hun er begyndt at se
ham igen og skal måske bo hos ham hver anden
uge. Han har været med til møderne på den nye
skole, hvor Josephine begynder efter vinterferien.

Hun er sikker på, at de nye kammerater ikke skal
kende noget til hendes fars fortid.

„Jeg er blevet meget stærkere. Det er mere end et
år siden, jeg har grædt i klassen. Så på en måde har
jeg fået noget godt ud af noget, der var rigtig skidt“,
mener Josephine.

I begyndelsen følte hun, at det var hendes skyld,
at far var kommet i fængsel. At han havde skudt
efter en anden mand, fordi manden forhindrede
ham i at være sammen med Josephine og hendes
bror.

Sådan har hun det ikke længere. Men det er bag-
grunden for, at hun ikke er tvivl om, hvilket råd
hun vil give til andre børn, der ender i samme situ-
ation.

„Det er ikke deres skyld. Det er ikke dem, der
har begået fejlen. Det er vigtigt at huske“.
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Josephine er et opdigtet navn. 
Artiklen har tidligere været bragt i Folkeskolen nr. 8, 2006.



Det er vigtigt, at en lærer 

hurtigt får det at vide, 

hvis en far eller mor 

kommer i fængsel.

Maria Becher Trier, journalist

Det var nogle ændringer i Josephines adfærd. Nog-
le anelser. Noget, hun havde sagt, der gjorde, at
lærer Jesper Larsen sammen med en kollega valgte
at kalde moderen til samtale på skolen.

„Det er ikke noget, man lærer om på seminariet.
Det er aldrig blevet sagt, hvordan man håndterer en
situation, hvor en elevs mor eller far kommer i
fængsel. Men det var vigtigt for os, at moderen for-
talte os det“, siger Jesper Larsen.

Det er første gang, at Jesper Larsen har oplevet,
at en mor eller far blev fængslet. Han mener, at det
er vigtigt, at læreren så hurtigt som muligt kender
til elevens situation.

Tid til at snakke
I lang tid sagde Josephine i klassen, at hendes far
arbejdede i Thailand. Men efter skole kunne hun
snakke med Jesper om, hvordan hun virkelig havde
det.

„Hun brugte mig meget til at tale med. Både når
hun var glad, og når hun var ked af det. Når man
har sådan en elev, er det vigtigt, at man giver sig
ekstra tid til hende.“

Selv har han haft meget gavn af skolens to AKT-
lærere (adfærd, kontakt og trivsel).

»De er rigtig gode til det der. Josephine er ikke den
eneste her på skolen, der har en mor eller far i fæng-
sel. AKT-lærerne ved, hvad der skal gøres. Og så står
man ikke alene med det. Man har nogle kompeten-
te mennesker at dele det med«, siger Jesper Larsen.

Han mener, at skolerne med fordel kunne føje et
stykke om forældre i fængsel til skolens sorgplaner.

„Hvis der var en række telefonnumre, så lærerne
lynhurtigt kan se, hvem de kan ringe til, hvis man
kommer i sådan en situation“.

Jesper Larsen kontaktede Dansk Røde Kors og
var med til at få Josephine med i en gruppe med
børn, hvis mor eller far er i fængsel.

„Hun er en stærk pige. Jeg tror, at gruppen bety-
der meget for hende“.

Accepteret løgn
Josephine havde fortalt, hvor hendes far var henne,
til et par veninder. Da hun valgte at sige det til hele
klassen, var der ingen, der begyndte at drille hende.
„Selv om hun løj i lang tid ved at sige, at hendes far
var i Thailand, er der ingen, der har sagt noget til
hende. Børnene forstod godt, hvorfor hun havde
løjet. De kunne rumme hende.“

Under forløbet har Jesper Larsen ønsket, at han
havde haft bedre mulighed for at kommunikere
med faren. Det har han fået, da faren efter fire år
kom ud af fængslet i efteråret.

„Jeg anede simpelthen ikke, hvordan jeg skulle
kontakte ham. Jeg vidste ikke, om han fra fængslet
kunne tage kontakt til mig, eller om det var forven-
tet, at jeg tog kontakt til ham. Der har været episo-
der, hvor jeg gerne ville ringe til ham og bede ham
ringe og snakke med Josephine“, siger Jesper Lar-
sen.

Jesper Larsen er et opdigtet navn. 
Artiklen har tidligere været bragt i Folkeskolen nr. 8, 2006. 

Læreren tog sig tid
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„Det gør ondt når far slår mor“ er bogen, som søsat-
te Foreningen for børn i voldsramte familier. Bogen
blev lavet i samarbejde med Socialt Udviklingscen-
ter SUS og Mantra. Den udkom for seks år siden,
og samme dag som „Bubber“ omtalte den i sit tv-
program, fik Kirsten Raffel Hermansen 176 hen-
vendelser fra voldsramte børn og forældre.

„Det bekræftede mig i, at der var behov for en
forening“, siger Kirsten Raffel Hermansen, som stif-
tede foreningen sammen med Lenie Persson to år
senere. Dermed startede kampagnen „Break the
chain“, som opererer med temadage i folkeskolen.
Temadage, hvor 13-15-årige skoleelever møder to
unge kvinder som har været udsat for vold i deres
barndom, hører om politiets indsats over for vold,
møder en repræsentant fra Landsorganisationen
Kvindekrisecentre, hører Kirsten Hermansens
begrundelse for at starte foreningen samt lytter til
rapperen Da-Jab.

Efter hver temadag får foreningen mange hen-
vendelser på hotline-brevkassen og på telefonen.
Der er også mange henvendelser om at få tilsendt
det gratis materiale. Svarene på de unges spørgsmål
udformes af fagligt kompetente frivillige, bl.a. en
psykolog og sygeplejersker, som i deres hverdag har
med børn at gøre. Svarene gives hver dag efter kl.
15, så ventetiden er kortest mulig. Brevkassens
adresse er: www.familievold.dk.

Fra en beskeden start er antallet af temadage
vokset eksplosivt. I 2005 arrangerede foreningen 16
temadage, både i Jylland, på Fyn og Sjælland. Alene
i det først halvår af 2006 er der blevet afholdt 14
temadage på folkeskoler og gymnasier i hele landet.

Kærestevold
Foreningens aktiviteter er i år udvidet med temada-
ge for lidt ældre unge med kærestevold på program-
met. Aktiviteterne er støttet af satspuljen.

„Vi har set at vore arrangementer nytter – at de
giver unge mod til at fortælle om, hvordan det står
til i hjemmet, eller til at anmelde en voldelig far
eller stedfar. Derfor er det vigtigt at fortsætte oplys-
ningsindsatsen over for de lidt ældre unge mellem
15 og 19 år. Vold i hjemmet bevirker ofte, at de
voldsramte unge enten selv bliver voldelige, eller
bliver ofre for kærestevold“, siger Kirsten Herman-
sen, som har navngivet den nye kampagne „Break
up before you break down“. 

Frivillige ambassadører
Foreningen for børn i voldsramte familier hviler på
frivillige bidrag, midler fra satspuljen og fondsmid-
ler.

At foreningen overhovedet så dagens lys, skyldes
Kirsten Hermansens løfte til sig selv, om at hun
efter 25 år i reklamebranchen ville yde en frivillig
indsats for børn. To års research førte til erkendel-
sen af, at der burde gøres en kraftig indsats for
voldsramte børn. I dag arbejder Kirsten Hermansen
stadig (gratis) som formand for foreningen og dag-
lig leder af arbejdet.

Som faglig støtte til arbejdet er udnævnt en
kreds af „ambassadører“: advokat, politi, præst,
repræsentant fra krisecenter, psykolog, forsker,
pædagog, som stiller deres ekspertise til rådighed.
Kredsen af ambassadører mødes ca. tre gange årligt.

Materiale
• Trykt materiale samt en cd med rapperen Da-

Jabs „Break the chain“ kan rekvireres gratis på
www.familievold.dk

• Bogen Det gør ondt når far slår mor – henvender
sig til 9-11-årige og er udgivet på dansk og grøn-
landsk.

• Kampagne Break the chain – henvender sig til
13-15-årige. 
Cd med interview, cd med musik: Break the 
chain, video, vejledning til lærere, brochure om
foreningen 

• Kampagne Break up before you break down – om
kærestevold, henvender sig til 15-19-årige.
Cd med musik, video/dvd, vejledning til lærere,
bannere, som bruges ved afholdelse af temadage

• Hotline for børn og unge: Tlf. 7020 3082 
• Hotlinebrevkasse på nettet: www.familievold.dk

Kontakt
Foreningen for børn i voldsramte familier
Kong Georgsvej 23
2950 Vedbæk
Tlf. 4589 3264
kh@familievold.dk
Træffes: kl. 9.00-16.00
www.familievold.dk

Foreningen for børn i voldsramte familier

Når der er vold i familien
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Formålet med Søskendekram er at skabe kontakt til
andre børn og unge, der har mistet søskende, og at
etablere sorggrupper for søskende. Når søskende
mister en søster eller bror, mister nogle søskende en
del af deres identitet. Alle de ting, man har lavet
sammen i barndommen, er man måske lige pludse-
lig den eneste, der kan huske. Det kan være utrolig
svært, at blive „enebarn“. Nogle mangler en søster
eller bror at dele deres liv, oplevelser og historier
med, også selv om de er en del af en større søsken-
deflok. 

Søskendekram er et privat initiativ, der er startet
af Charlotte Drue. Da hun i 2002 mistede sin lille-
bror René fandt hun, at der ikke var noget decide-
ret tilbud for søskende, der har mistet søskende.

På hjemmesiden www.soeskendekram.dk kan
man både fortælle sin historie og deltage i debatten.
Der er altid nogle, der er parate til at hjælpe – og
som kan nikke genkendende til de følelser, man står
med, når man har mistet en bror eller søster. Mang-
lende forståelse fra omverdenen kan for mange være
medvirkende til, at de holder sorgen for sig selv.
Men på Søskendekram har vi alle oplevet tabet af en
søskende, og vi kender derfor mange af de følelser
og oplevelser, man kommer ud for i tiden efter
tabet. Måske er der ting, som man ikke kan eller vil
nævne for familie eller venner – og derfor kan dette
være et sted, hvor man kan komme ud med tanker-
ne.

Hjemmesiden oplyser også om arrangementer
rundt om i landet, som kan være relevante for
søskende, der har mistet. Og endelig kan man til-
melde sig til en sorggruppe. Sorggrupperne kører
som selvhjælpsgrupper, hvor man mødes med jæv-
ne mellemrum og snakker om, hvordan man ople-
ver sorgen, savnet og alle de følelser, der følger med

tabet af en søskende. Kravet hertil er dog, at man
skal være fyldt 18 år.

Søskendekram er ikke en erstatning for psykolog
eller lignende. Men ment som et supplement dertil.
Søskendekram er ikke drevet professionelt af fag-
folk, men af Charlotte Drue som privatperson samt
de kontaktpersoner der kommer til med tiden, og
kun med den ekspertise, man får, når man selv har
mistet en bror eller søster. Det er et gratis tilbud –
et kærligt spark bagi til at komme videre. Et sted
hvor man kan få kontakt til andre, der har prøvet
det samme som en selv. Et sted, hvor det er ok at
græde og føle savn og sorg. Det koster ikke noget at
bruge hjemmesiden eller deltage i grupperne. 

Målgruppen for søskendesorggrupperne er
søskende over 18 år. Alle har naturligvis ret til at
bruge hjemmesiden, her er der ingen aldersgrænse.
Arrangementer og lignende er også for alle, med-
mindre andet står beskrevet.

Kontakt (eller se hjemmesiden):
Charlotte Drue (Sjælland)
charlotte.drue@jubii.dk 
Kristina Kofod Jensen (Lolland-Falster)
kristina_kofod@hotmail.com 
Charlotte Drue (Fyn)
charlotte.drue@jubii.dk 
Maibritt (Jylland)
mai-mai@jubii.dk 

Hjemmesider: 
www.mindet.dk 
www.soeskendekram.dk 
www.sorg.skrivunder.dk 

Søskendekram
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Børns Vilkår

Dorthe Korshøj, faglig leder, Børns Vilkår

Børns Vilkår er en medlemsorganisati-
on, der arbejder for det gode børneliv
for alle børn og unge i Danmark – og
som gør en særlig indsats for børn med
særlige behov.

Børns Vilkår er uafhængig af politis-
ke, religiøse og økonomiske interesser
og arbejder alene ud fra et børneper-
spektiv. Børns Vilkårs har en lang ræk-
ke aktiviteter:
• Rådgivningen er hjertet i Børns Vil-

kår – Børnetelefonen, Børnenettet,
ForældreTelefonen og Brevkassen
rådgav i 2005 i alt 12.078 personer.
130 frivillige rådgivere er tilknyttet
vores rådgivning. 

• Sorggrupper for børn og unge.

Siden 2000 har vi drevet og etable-
ret sorggrupper for børn der har
mistet forældre og søskende. Vi har
nu 13 grupper fordelt rundt om i
landet og sorgteamet tæller i dag 25
sorggruppeledere. 

• Skilsmissegruppe. I august 2005
etablerede vi vores første skilsmisse-
gruppe for børn i alderen 10-13 år,
som et forsøgsprojekt. Vi har ikke
gruppetilbud pt.

• Skoletjenesten, som tilbyder besøg
på alle danske skoler. Vi fortæller
om Børnetelefonen, og holder
oplæg om relevante emner som
f.eks. mobning og sorg

• Tidsbankprojekter, hvor vi i samar-
bejde med TDC gør en indsats for
børn med særlige behov.

• Kursusvirksomhed: Foredrag, tema-
dage og konferencer for voksne om
børn

• Materiale for voksne og børn. Vi
udgiver materiale om forskellige
emner

• Indsamling og formidling af viden
om mobning, samværsproblematik-
ker og andre vigtige og aktuelle
emner, hvor vi kan tale børnenes sag

• Børnepolitisk arbejde ud fra et bør-
neperspektiv

Materiale
En oversigt over de mange publikatio-
ner m.v. som Børns Vilkår har udgivet
findes på hjemmesiden www.bornsvil-
kar.dk 

Sissa Öhrström, programkoordinator 

for Voksenven-programmet

I 15 år har Børns Voksenvenner
København etableret venskaber mellem
ressourcestærke og engagerede frivillige,
der ønsker at være voksenven for et
barn, der vokser op alene med sin mor
eller far og med et spinkelt familienet-
værk omkring sig. 

De små familier er ofte ufrivilligt
ensomme, og de fleste har været udsat
for voldsomme sociale begivenheder,
enten med barnets anden forælder eller
i familien omkring. Vi kalder disse
familier for „tusmørkefamilier“, fordi
de trods store familiemæssige belastnin-
ger klarer sig selv og ikke har behov for
det offentlige. 

Mange af de børn, vi møder, er
præget af svigt fra en far eller mor, der

har det svært med forældrerollen. De
vokser op i familier, hvor man kæmper
med dønningerne fra et eventuelt mis-
brug eller psykisk sygdom. Vi hører
også om mange børn, der oplever, at
mor eller far ikke kan eller vil tale om
det, der er svært, og alt det usagte ska-
ber en stor usikkerhed og utryghed hos
børnene. 

Børn, der vokser op i disse familier,
har et stort behov for flere stabile voks-
ne i deres liv. De har behov for et fri-
rum til at være barn, og for at der er
voksne, der viser dem omsorg og
opmærksomhed. Det er altafgørende,
at børnene er motiverede for at få en
voksenven, og at de ikke har for store
vanskeligheder. Dette er specielt vig-
tigt, da voksenvennerne ikke har en
pædagogisk eller psykologisk baggrund
til at kunne håndtere disse. En voksen-

ven skal også opleve at få noget igen, da
gensidigheden er hele grundlaget for
venskabet. Når der er behov for særlige
foranstaltninger til et barn, henviser vi
derfor til hjælp i det offentlige eller
andre instanser. 

De børn, der bliver matchet, møder
en voksen, „de kan spille bold op ad“,
afprøve grænser på og spejle sig i. De
får indblik i en anden måde at leve på
og bliver udfordret socialt, intellektuelt
og følelsesmæssigt. Voksenvennernes
interesse og engagement styrker børne-
ne i at opbygge et større selvværd og
opmuntrer dem til at tro på, at de kan
indgå flere positive sociale relationer til
andre børn eller voksne.

Det unikke ved relationen mellem
barn og voksenven er, at det kan udvik-
le sig til at blive livslangt, og at det er et
venskab. Vi har venskaber, der har eksi-

Almen støtte til børn
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Børns Voksenvenner København: 
Venskaber mellem store og små



Kontakt
Børns Vilkår
Trekronergade 126 A
2500 Valby
bornsvilkar@bornsvilkar.dk
www.bornsvilkar.dk 

Sekretariat tlf. 3555 5559
Rådgivning med daglig åbningstid
kl. 12-21 mandag-torsdag og 
kl. 12-19 fredag
Børnetelefonen 3555 5555
Forældretelefonen 3555 5557
BørneChatten på 
www.bornsvilkar.dk 
Sorggrupper: Kontakt 
Børns Vilkår på 3555 5559 
eller faglig leder af sorggrupperne
Dorthe Korshøj, 
dorthe@bornsvilkar.dk

steret i over 15 år, og voksenvenner i
nystartede venskaber, der drømmer om
at se „deres barn“ blive konfirmeret, få
sin første kæreste eller stå brud. I følge
én voksenven „kan det slet ikke være
anderledes...“.

Materialer der kan rekvireres
• 3 pjecer om Børns Voksenvenner

København.
• Jubilæumsskrift 2005.

Kontakt
Børns Voksenvenner København
Hyskenstræde 7, 1.sal
1207 København K
Tlf. 3315 1948
E-mail: kbh@voksenven.dk
www.voksenven-kbh.dk
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Børns Vilkår har i 2005 blandt andet
udgivet tre pjecer om skilsmisser

Hvordan støtter man bedst børn, der er ramt af skilsmisse, hvad er normale
reaktioner hos skilsmissebørn, hvordan taler man med børnene om skilsmissen
– og hvad siger reglerne. Bente Boserup og Anna Louise Stevnhøj fra Børns Vil-
kår har skrevet tre pjecer om børn og skilsmisse, hvor målgruppen er henholds-
vis forældrene, de professionelle, herunder lærere og pædagoger, samt børnene
selv. Pjecerne kan downloades fra www.bornsvilkar og kan købes i trykt form.
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Børn i Danmark har 
det generelt rigtig godt.
Børnefamilierne har 

gode indkomster, børnene 
vokser op under trygge 
rammer, stort set alle børn 
har mulighed for at komme 
i daginstitutioner og klubber, 
der er stort udbud af 
fritidsaktiviteter og forbrugs-
muligheder.

Men alligevel får alt for 
mange børn ikke den opvækst,
de burde have. De vokser op
under sværere vilkår end 
andre børn, og nogle er udsat 
for tunge belastninger i deres
opvækstmiljø.

Det er den gruppe børn, 
som Sygekassernes Helsefond
gennem en årrække har haft
fokus på. Derfor har vi valgt 
at støtte projektet „Børn som
pårørende“, fordi projektet 
rammer målgruppen lige 
præcist, og fordi man via 
udviklingsarbejde og erfarings-
indsamling formidler viden 
til de fagpersoner, der kommer 
i kontakt med børnene.

Det er en effektiv metode,
som falder helt i tråd med 
fondens prioriteter om at støtte
projekter, der kan tjene som
spydspids eller modelprojekter.
Og det er en metode, som 
forhåbentlig kan sikre, 
at flere børn og unge får den
støtte, de har behov under 
deres opvækst.

Hanne Jervild
Direktør
Sygekassernes Helsefond


