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Koordinator for sorggrupper 
for børn og unge



Hvert år mister 4.000 danske børn og unge én af deres forældre. 
Hvert år mister danske børn en søskende – årligt dør 700 børn i Danmark.
Og hvert år oplever over 42.000 børn i Danmark, at deres mor eller far
får en kritisk sygdom. 

Den sorg, som barnet oplever efter et tab eller i en situation med livs-
truende sygdom i familien, er naturlig og uundgåelig. Men det er altaf-
gørende for barnets fremtid, hvordan vi møder et barn i sorg og krise.
Børn og unge, der ikke får hjælp til sorgbearbejdelsen, har markant for-
øget risiko for at blive hæmmet og fastlåst i deres udvikling. Og lang-
tidsvirkningerne efter ubearbejdede tab i barndommen kan vise sig
som større selvmordsrisiko og angst. 

Børn og unge, som mister,
har brug for sorggrupper



Med kommunalreformen er det blevet kommu-
nens opgave at sikre forebyggende og rehabilite-
rende tiltag til børn og unge, som står overfor at
skulle miste eller har mistet et nært familiemedlem. 

Sorggrupper

Kræftens Bekæmpelse har solid erfaring med at
tilbyde hjælpen i form af sorggrupper. Målet med
en sorggruppe er ved hjælp af pædagogiske 
metoder at formindske de psykologiske følgevirk-
ninger, og give de pågældende børn og unge 
mulighed for at dele oplevelsen med andre, der
har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.
Nogle centrale elementer i den bearbejdelse af
sorgen, som finder sted i grupperne, er, at følel-
sen af ’anderledeshed’ mindskes. Barnet møder
viden og forståelse for alle de kaotiske følelser,
der knytter sig til et tab, og derved mindskes også
behovet for senere psykologbehandling.

Det er vores erfaring, at sorggrupper er en uvur-
derlig hjælp for både børn, unge og deres familier. 

Grupperne ledes af fagfolk

Sorggrupper er et tilbud til normalt fungerende
børn, som har mistet en forælder eller søskende,
eller som har en forælder eller søskende med en 
livstruende sygdom. Grupperne drives af lærere,
pædagoger, psykologer, præster, sygeplejersker
eller socialrådgivere, som har kendskab til børn

og unges normale udvikling, og som har fået en
kortvarende uddannelse i etablering og drift af
sorggrupper. 

Koordinatorens opgaver

Mange børn venter på at komme i en gruppe,
som passer til netop deres alder og behov for
hjælp. Derfor foreslår Kræftens Bekæmpelse, 
at kommunen kvalificerer og ansætter en koordi-
nator, som får det overordnede ansvar for aktivi-
teterne på området, herunder etableringen af
sorggrupper og visiteringen til dem. 

Kræftens Bekæmpelse vil 

gerne samarbejde

Flere kommuner kan med fordel gå sammen om
en koordinator på området. Kræftens Bekæm-
pelse vil gerne tilbyde at kvalificere og supervi-
sere den kommunenale koordinator.

En alternativ model er, at kommunen honorerer
en koordinator fra Kræftens Bekæmpelse. Ansva-
ret for kvalificering og supervision af koordinato-
ren ligger dermed i Kræftens Bekæmpelse, og 
koordinatoren indgår i foreningens veletablerede
netværk af kvalificerede og erfarne rådgivere og
konsulenter på området. Denne model er afprø-
vet med succes af flere kommuner i Region Midt-
jylland i 2005-2006.
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Ved visiteringen er det vigtigt at skelne mellem
en normal og en kompliceret sorgproces.
Er kontaktpersonerne i tvivl om, hvorvidt et
barn eller en ung bør deltage i en sorggruppe
eller gives et andet tilbud, bør en sagkyndig
vurdere situationen.

Trin 3: Ansæt en koordinator – 

evt. sammen med andre kommuner

Alt for mange børn står på venteliste til en
gruppe, som passer til netop deres alder og de-
res behov for hjælp. Hvis din kommune i fæl-
lesskab med én eller flere kommuner ansætter en
koordinator til området, vil I alle kunne yde bedre
hjælp og samtidig reducere antallet af udgifter. 

Kvalificering og supervision af koordinatoren 
er kommunens/kommunernes ansvar, og 
Kræftens Bekæmpelse hjælper gerne med at
løfte opgaven. Alternativt kan kommunen vælge
at honorere en koordinator, som Kræftens 
Bekæmpelse stiller til rådighed, og hvor ansva-
ret for kvalificering og supervison dermed lig-

Trin 1: 

Kortlæg landskabet

Undersøg om der allerede findes tilbud om
sorggrupper til børn og unge i din kommune.
Hvilke aldersgrupper er der tilbud til? Er grup-
perne for børn og unge, som har mistet en for-
ælder eller søskende - eller som har en forælder
eller søskende med en livstruende sygdom?

Trin 2:
Udpeg to kontaktpersoner

Udpeg to kontaktpersoner, som f.eks. kan være
PPR-medarbejdere eller medarbejdere indenfor
børne- og ungeområdet. Det er kontaktperso-
nernes opgave at visitere de børn og unge, som
har behov for et tilbud om at deltage i en sorg-
gruppe. Kontaktpersonerne skal endvidere
sikre, at der tilbydes rådgivning til familie, pårø-
rende, pædagoger, skolelærere og andre cen-
trale personer i børnenes netværk. Kræftens
Bekæmpelse stiller gerne sin faglige viden til 
rådighed for kontaktpersonerne.

Hvordan kommer din kommune i gang? 

De initiativer, som Kræftens Bekæmpelse foreslår, udgør et godt, basalt tilbud til kommunens borgere.
Samtidig vil initiativerne formentlig ret nemt kunne integreres i kommunens struktur og aktiviteter. 
Den følgende trinopdeling viser, hvordan det konkret kan gøres:



ger hos Kræftens Bekæmpelse. Med denne
model vil koordinatoren indgå i foreningens
netværk af erfarne rådgivere og konsulenter på
området. 

Koordinatorens rolle er at:

• have overblik over grupper, ledige pladser 
og venteliste

• være koordinerende led mellem kommu-
nens kontaktpersoner og grupperne

• udvælge og uddanne professionelle frivil-
lige fra kommunen til opgaven

• sørge for supervision af gruppeledere

• sørge for opkvalificering af gruppeledere 
ved temadage, workshops etc.

• sørge for opdateret faglitteratur 

• styre økonomi (kørepenge, diæter osv.)

• sørge for adresselister og andre praktiske 
forhold omkring grupperne

• sørge for presseomtale og samarbejde med 
relevante aktører (læger, sygehuse, skoler, 
institutioner osv.)

• udarbejde løbende dokumentation og 
kvalitetssikring

Trin 4: 

Rekruttér gruppeledere

Gruppelederne er de personer, der i praksis 
leder sorggrupperne. I kan vælge at udpege
gruppeledere blandt de interesserede i kom-
munens egen personalekreds, eller I kan 
annoncere efter professionelle frivillige, der 
ønsker at yde en frivillig indsats mod at få 
uddannelse og supervision. 

Ressourceforbruget for den enkelte gruppeleder
vil være 2-4 timer med gruppen hver 14. dag.
Dertil kommer tid til forberedelse, evaluering,
supervision og (videre)uddannelse. I alt udgør
ressourceforbruget for hver gruppeleder 100 –
120 timer årligt.

Trin 5: 

Etablér grupper

Hvis jeres kommune har ressourcerne til det,
kan I vælge at etablere differentierede grupper
ud fra forskellige alderstrin og ud fra en skelnen
mellem børn og unge, som har mistet, og børn
og unge med livstruende sygdom indenfor 
familien. 

Kræftens Bekæmpelse anbefaler, at man opret-
ter grupper for børn i forskellige aldersklasser,
fordi måden at opleve og forstå tab, sorg og
egne reaktioner på ændrer sig med alderen. 
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En ideel inddeling udgøres af følgende alders-
grupper:

• 5 - 9 år
• 10 - 13 år
• 14 - 18 år
• 18 - 30 år (unge voksne)

Man kan have forskellige rammer for sorggrup-
per i kommunerne. I Helsingør kommune står
sundhedsplejen for afvikling af 2 sorggrupper
om året. I foråret er det en gruppe for de 10-
13-årige, i efteråret er det for de 14-17-årige. 

Hjørring kommune har delvis frikøbt 6 medar-
bejdere i kommunen fra deres job, idet hver har
fået en årlig timereduktion på 120 timer i for-
hold til årsnormen. Medarbejderne er endvidere
sikret supervision 6 gange årligt. Kommunen 
finansierer hermed driften af 3 sorggrupper.

Trin 6: Informer samarbejds-

partnere og brugere

De kommunale skoler, institutioner, sundheds-
centre, relevante sagsbehandlere mv. skal gøres
opmærksomme på tilbuddet om sorggrupper.
Det kan endvidere være en god idé at udar-
bejde materiale til familierådgivninger, almen
praksis, hospitaler og præster. Det vil være 
logisk at lade koordinatoren varetage denne
opgave.  
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Finansiering

Udgiften til drift af sorggrupper vil variere fra kom-
mune til kommune, afhængigt af, hvordan man 
organiserer driften. Det vil være oplagt at koble
sorggrupperne til en eksisterende struktur i kom-
munen, ligesom det er oplagt at etablere et nært
samarbejde med de fagpersoner, der allerede ar-
bejder med børn og unge. Det kan f.eks. være
skolepsykologiske rådgivninger, børn- og unge-
rådgivninger, sundhedsplejen samt børne- og
ungdomspsykiatriske klinikker. 

Den rådgivning og supervision, som gruppele-
derne løbende vil få brug for, skal enten indreg-
nes i finansieringen af grupperne, eller den kan
gives af en af kommunens børne- (og gruppe-)
sagkyndige psykologer. Supervisionen kan i
mange tilfælde ydes som gruppesupervision. 
Hvis flere kommuner går sammen om etablerin-
gen af pædagogiske sorggrupper og ansætter 
en koordinator, vil det være naturligt, at han eller
hun forestår supervisionen.

Ressourceforbruget i forbindelse med etablering
og drift af pædagogiske sorggrupper vil omfatte:
• Ansættelse, uddannelse og supervision af

gruppeledere 
• Ansættelse af koordinator
• Udgifter til informationsmateriale, undervis-

ningsmaterialer og faglitteratur
• Kørselspenge til gruppeledere
• To årlige temadage for gruppeledere
• Husleje og forplejning til grupperne

For et amt med 275.000 indbyggere var udgiften
sidste år 418.000 kr. Udgiften finansierede driften

Inspiration til sorggrupper 

Kræftens Bekæmpelse har positiv erfaring med to forskel-
lige former for samtalegrupper i pædagogisk regi, dvs.
sorggrupper. Den ene er åbne grupper, som fungerer i en
lang periode, og den anden er lukkede grupper med et
struktureret forløb over 10 gange. Det er op til din kom-
mune at vælge, i hvordan I vil sætte processen i gang lokalt. 

Kræftens Bekæmpelse har på baggrund af mange års er-
faringer udarbejdet relevant materiale til brug for under-
visning og vejledning. 

Se www.cancer.dk/sundskole/omsorg/

• Her findes en landsdækkende liste over sorggrupper
• Du kan bestille materiale med beskrivelser af, hvordan

man faciliterer processer med børn og unge 
• Du kan også bestille en udførlig manual for, hvordan man

kan planlægge og gennemføre sorggrupper

Kræftens Bekæmpelse vil gerne tilbyde konsulentbistand til
at etablere sorggrupper som et tilbud til familier i kommu-
nerne. Alle kræftrådgivninger har medarbejdere ansat med
ekspertise indenfor sorggruppeområdet.

af 11 sorggrupper (med frivillige som gruppele-
dere) og en koordinator, som var ansat 15 timer
pr. uge.

I en kommune med 50.000 indbyggere vil om-
kostningerne skønsmæssigt beløbe sig til ca.
100.000 kr, hvis gruppelederne arbejder frivilligt.
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Invitation til samarbejde

Med strukturreformen får kommunen ansvaret for en
lang række opgaver på sundhedsområdet. Ikke mindst i
forhold til rådgivning, behandling, genoptræning og re-
habilitering af kræftpatienter. Kræftens Bekæmpelse
har på baggrund af en årelang indsats for kræftpatien-
ter og deres pårørende opbygget en enestående viden
og kompetence indenfor disse indsatsområder. Viden
og kompetence, som vi gerne vil inspirere jer med og
tilbyde vores bistand indenfor. 

Med ønsket om et godt samarbejde. 
Kræftens Bekæmpelse

Kontaktperson: Jutta Ølgod
Tlf.: 35 25 74 85
E-mail: jul@cancer.dk

Læs mere på: www.cancer.dk/kommune

I en kommune med 50.000 borgere vil
der hvert år være:
• 310 borgere, der får konstateret kræft,

heraf 100 i den erhvervsaktive alder
• 2130 borgere, der skal leve med

kræft, heraf 690 i den erhvervsaktive
alder

• 300 borgere med kræft, der vil få be-
hov for et rehabiliteringstilbud

• 150 borgere, der vil dø af kræft, heraf
40 i den erhvervsaktive alder

• 11 børn, der mister en far eller mor
pga. kræft i løbet af året – i alt vil der 
i kommunen bo næsten 100 børn og
unge, som har mistet en mor eller far
pga. kræft
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