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Forord
Formålet med dette  
inspirationsmateriale til 
sundhedspersonale er at:

•		Vise, hvilke mekanismer der er på spil, når sundhedspersonale 
kommunikerer med patienter om børn som pårørende.

•		Præsentere en ny kommunikationsmodel.
•		Give	inspiration til diskussioner og refleksioner blandt sund-

hedspersonale.

Børn som pårørende er en selvstændig og ekstraordinært sårbar gruppe af pårørende. 
Det kræver, at sundhedspersonalet får registreret, om patienten har børn, hvor gamle 
de er, hvad de hedder, og om der er særlige behov hos børnene eller hos familien som 
helhed, der kræver yderligere og specialiseret professionel hjælp. 

Med inspirationsmaterialet ønsker vi at vise, hvilke mekanismer der kan være på spil, når 
sundhedspersonale kommunikerer med patienter om børn som pårørende, herunder 
hvad årsagerne er til, at sundhedspersonalet ikke altid får spurgt ind til patientens børn. 
Gennem vores arbejde med børn som pårørende har vi observeret, at sundhedspersonalet 
langtfra altid får spurgt ind til børnene, selv om personalet synes, at børn som pårørende 
er et vigtigt emne. Vi ved, at det ikke er manglende vilje hos sundhedspersonalet, der er 
problemet, når det gælder at registrere, spørge til og følge op på status for pårørende børn, 
men at der er andre barrierer på spil – såsom manglende tid og manglende uddannelse. 

Vi præsenterer en ny kommunikationsmodel for samtaler om børn som pårørende. Her-
med ønsker vi at inspirere sundhedspersonale til at diskutere og reflektere over, hvordan 
følelser, arbejdsforhold, den specifikke medicinske kontekst og patienternes perspektiver 
kan have betydning for samtaler om pårørende børn. Modellen kan også bruges som 
afsæt til at diskutere, hvilke andre vigtige aspekter der kan være betydningsfulde for sam-
talen. Vi forestiller os, at modellen kan bruges i undervisningssituationer såvel som på 
fagmøder for læger og sygeplejersker enten på hospitalsafdelingen eller i andet regi. 
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Inspirationsmaterialet er primært målrettet sundhedspersonale og hospitalsledelser, 
uddannelsesansvarlige på medicinske og sygeplejefaglige uddannelser, politikere samt 
forskere og rådgivere, der har sygdomsramte familier med hjemmeboende børn som in-
teresseområde. Inspirationsmaterialet kan dog også læses af medarbejdere ansat i kom-
muner, skoler og daginstitutioner, idet det formidler viden om kommunikationsudfordrin-
ger i hospitalssammenhæng med fokus på børn som pårørende – udfordringer, som vi 
antager, at medarbejdere fra andre sektorer med kontakt til børn kan genkende. 

Det kan være, at dette inspirationsmateriale vil inspirere til, at man i kommunen bliver 
endnu mere opmærksom på at undersøge, hvilken betydning en borgers specifikke syg-
dom kan have for familien i forbindelse med afdækningen af familiens behov. Familiens 
behov afhænger således af den sygdom og den behandling, som patienten modtager. 
Det kan for eksempel dreje sig om den bevidstløse patient, hvor der ofte er en anden 
voksen pårørende i krise, som samtidig er den, der er ansvarlig for børnene i familien. 
Det kan også handle om den patient, som skal være isoleret i en længere periode under 
sin behandling og undervejs kan dø af selv den mindste infektion, også efter udskrivelse 
fra hospitalet. Endelig er der situationer, hvor det er børnenes eneste omsorgsgiver, der 
bliver alvorligt syg, og hvor der i høj grad er brug for ekstra støtte og omsorg til familien. 

Det skal nævnes, at børns og raske voksnes perspektiver ikke er repræsenteret i dette 
inspirationsmateriale. Det skyldes valget af fokus på sundhedspersonalets praksis og pa-
tienternes perspektiver.
 
Af etiske hensyn rummer inspirationsmaterialet hverken billeder af patienter eller af pårø-
rende, herunder børn. Billedet af barnet på forsiden er et modelfoto. Fotograferet perso-
nale har givet samtykke i overensstemmelse med persondataloven. 

God læselyst!

Annemarie Dencker, cand.mag. i pædagogik og antropologi, ph.d. 
i sundhedskommunikation, og Per Bøge, områdechef, OmSorg, Kræftens Bekæmpelse

Januar, 2019

Enheden	OmSorg	i	Kræftens	Bekæmpelse	arbejder	for,	
at	intet	barn	skal	stå	alene	med	sin	sorg.	Det	gør	vi	ved	
at	udvikle	viden	på	området,	udarbejde	materialer	og	
undervise	fagprofessionelle	i	at	møde	børn	i	sorg,	baseret	
på	national	og	international	forskning.
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Introduktion
Hvert år oplever næsten 40.000 danske børn under 18 år, at deres mor eller far bliver indlagt 
med en kritisk sygdom, der er så alvorlig, at forælderen er indlagt mindst fem dage, er ind-
lagt flere gange eller dør inden otte dage efter indlæggelsen. 

Forskning har vist, at børn med alvorligt syge forældre har en øget risiko for at udvikle trau-
mer og psykiske problemer senere i livet, og at de er afhængige af forældres støtte for at 
mindske disse konsekvenser. Det er også vist, at børn ønsker at blive tidligt inddraget i for-
ældes sygdom ved at kende til diagnose og forløb. 

Imidlertid oplever forældre, sundhedspersonale og andre voksne omkring barnet ofte, at 
det er svært at tale åbent med barnet om forælderens livstruende sygdom og i visse tilfælde 
forestående død. Dels ønsker de ikke at forurolige barnet, dels kan de være bekymrede for 
at få sagt tingene på en forkert eller uklar måde. For eksempel kan det være svært for foræl-
dre og andre voksne omkring barnet at forklare medicinske sammenhænge enkelt, ligesom 
der kan være bekymring for, at barnet bliver ked af det på en måde, som man ikke kan hånd-
tere. Dertil kommer, at usikkerhed om behandlingsvirkninger og sygdomsoverlevelse er en 
præmis i situationer med alvorlig sygdom, hvilket betyder, at forældre oplever, at det kan 
være svært at give præcise svar, og derfor fravælger at involvere børnene. Der findes fx ikke 
altid klare svar på spørgsmål såsom: ”Overlever min far eller mor sygdommen?” Hvis ikke: 
”Hvornår dør han eller hun så?” Usikkerhed i behandlingsforløbet er også meget alminde-
ligt, og barnet kan spørge: ”Bliver det værre eller bedre nu?” 

Patienter med forælderansvar kæmper for at opnå en balance mellem at være forælder og 
alvorligt syg patient. Her må de til tider vælge imellem at bruge tid sammen med deres børn 
eller at hvile sig for at bekæmpe sygdommen. Men patienter med forælderansvar føler sig 
også usikre på, hvordan de skal informere deres børn, og hvordan de skal håndtere børne-
nes reaktioner. Derudover har forskning vist en tendens til at underestimere børns behov 
for information. Selv om forældre forsøger at støtte deres børn ved at kommunikere åbent 
og ærligt, finder de det ofte svært at kommunikere om de risici, der er forbundet med deres 
sygdom, og om hvad deres chancer for at overleve er. Det er et problem, fordi børn har 
brug for at blive informeret så tidligt som muligt og ønsker ærlig information om forælderens 
tilstand og behandling.
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Børn med syge forældre er i risiko  
for at udvikle trivselsproblemer

Børn har brug for voksenstøtte  
for at minimere disse problemer

Forældre kan være i tvivl om,  
hvordan de bedst støtter børnene

Dette inspirationsmateriale er baseret på ph.d.-afhandlingen ’Health communication – 
when seriously ill patients have dependent children’, direkte oversat: ”Sundhedskommuni-
kation – når alvorligt syge patienter har hjemmeboende børn”. 

Ph.d.-afhandlingen	er	baseret	på	etnografiske	studier	på	
tre	forskellige	hospitalsafdelinger:	en	neurointensiv-afde-
ling,	en	hæmatologisk	afdeling	og	en	gynækologisk	onko-
logisk	afdeling.	Studierne	inkluderede	i	alt	64	semistruk-
turerede	interview	med	henholdsvis	læger,	sygeplejersker	
og	patienter,	samt	27	dages	deltagerobservationer.	

Ph.d.-afhandlingen viser og diskuterer sundhedspersonalets og patienternes perspektiver 
på samtaler om børn som pårørende ved at stille tre spørgsmål:

1.  Hvilke barrierer har sundhedspersonalet i forhold til at tale om 
emnet børn som pårørende? 

2.		Hvordan påvirker den enkelte hospitalsafdelings diagnoser og 
behandlinger opfattelser af børn som pårørende, og hvilke ud-
fordringer giver det i kommunikationen? 

3.	 Hvilke erfaringer har patienterne med at tale med sundhedsper-
sonalet om deres børn?

12
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Inspirationsmaterialet er delt op i fire dele. Første del handler om sundhedspersonalets bar-
rierer i forhold til at tale om emnet børn som pårørende. Anden del fokuserer på, hvordan 
det medicinsk diagnostiske og patientens behandling påvirker kommunikationen om børn 
som pårørende. Tredje del handler om patienternes perspektiver i forhold til deres børn og 
kommunikationen om børnene på hospitalet. 

I inspirationsmaterialets fjerde del præsenterer vi en kommunikationsmodel til sundheds-
personale baseret på de tre foregående dele. Modellen inviterer til, at sundhedspersonale 
reflekterer over og undersøger 1) hvilke barrierer der kan være for at tale om børn som 
pårørende (fx personlige, professionelle og strukturelle barrierer), 2) hvordan deres medi-
cinske speciale påvirker kommunikationen om børn, og 3) hvilke perspektiver patienter kan 
have, når det gælder at tale om deres børn og familiens behov. 

Til sidst fremlægger vi vores anbefalinger til området ’kommunikation om børn som pårø-
rende på hospitaler’.

Ph.d.-afhandlingen	levede	op	til	Helsinki-deklarationen	
(World	Medical	Association,	2013)	og	er	godkendt	af	da-
tatilsynet	med	registreringsnummer	J.nr.	2016-41-4895.	

Dette inspirationsmateriale er baseret på ph.d.-afhandlingen: Health communication – 
when seriously ill patients have dependent children.

Hvis man er interesseret i at 

læse mere om resultaternes 

metodiske, analytiske, etiske og 

teoretiske baggrund, kan man 

downloade ph.d.-afhandlingen 

på www.omsorg.dk. 

BØRN SOM PÅRØRENDE PÅ HOSPITALER  |   INTRODUKTION



Sundheds-	
personalets  
barrierer	i forhold 
til samtaler om børn

DEL I





DEL I

I denne del af inspirationsmaterialet kan du læse om de barrierer, 

sundhedspersonale kan have i forhold til at spørge til den alvorligt 

syge patients børn. Der gives eksempler baseret på sundhedsper-

sonalets egne beskrivelser, og det bliver diskuteret, hvordan barri-

erer kan hænge sammen. Til sidst vil du møde en række spørgsmål, 

som kan inspirere dig til at reflektere over dine egne erfaringer.    



Resultater |	del	I
Forældre, sundhedspersonale og andre voksne omkring barnet oplever ofte, at det er 
svært at tale åbent om forælderens sygdom og i visse tilfælde forestående død. Vi kunne 
identificere to overordnede barrierer: 

Strukturelle barrierer

og

Følelsesmæssige barrierer

Vi fandt, at strukturelle barrierer såsom tid og uddannelse i emnet har afgørende betyd-
ning for, om emnet ’børn som pårørende’ tages op, og hvor meget de følelsesmæssige 
barrierer kommer til at fylde.

Jo	flere	strukturelle	barrierer,	desto	mere	oplever	sund-
hedspersonalet,	at	følelsesmæssige	barrierer	står	i	vejen	
for	samtaler	om	børn	som	pårørende.

I det følgende vil vi give eksempler på sundhedspersonalets henholdsvis strukturelle og 
følelsesmæssige barrierer i forhold til at tale med patienter om børn som pårørende. 

Strukturelle barrierer
Vi fandt fire overordnede strukturelle barrierer:

1. Mangel på systematisk registrering af børn i journalsystemer
2. Fagkulturelle barrierer 
3. Tidspres 
4. Mangel på træning i at tale om børn som pårørende 

I de kommende afsnit kan du læse uddybende om de fire forskellige strukturelle barrierer.

SUNDHEDSPERSONALETS BARRIERER  |   DEL I
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1.  Journalsystemer understøttede ikke systematisk registrering af børn

Det,	der	står	i	patientens	journal,	er	det,	der	handles	på.

Sundhedspersonale registrerede ikke systematisk børn som pårørende med hensyn til 
alder, navn og behov. En vigtig grund hertil var, at der ikke var afsat særskilt plads i det 
elektroniske journalsystem til at notere oplysningerne. Nogle gange fremgik oplysninger 
om børn under emneoverskriften ’socialt’, men de var ikke altid nemme at finde. 

“Men registrering om børn forsvinder i det nye system, fordi de bare bliver skubbet læn-
gere og længere ned, og når der så er gået en måned, så kan du ikke se de gamle notater 
mere. Det, vi har brug for, er et lille sted, hvor der står “familiemedlemmer”, som vi nemt 
kan finde, og som popper op, hver gang vi går ind.” (sygeplejerske)

Når	patienternes	journaler	ikke	inviterer	til,	at	børn	som	
pårørende	bliver	registreret,	kommer	indsatsen	til	at	
afhænge	af	den	enkelte	sundhedspersons	egne	præfe-
rencer	og	forudsætninger.

2. Fagkulturelle barrierer

Samtaler	om	børn	som	pårørende	bliver	ikke	anset	for	at	
være	en	kerneopgave,	omend	personalet	finder	emnet	
vigtigt.

Sundhedspersonalet så ikke samtaler om børn som pårørende som deres kerneopgave:

“Vores hovedopgave er at kurere patienten og tage os af de komplikationer, der opstår – 
og dem er der mange af på en specialafdeling som denne.” (læge) 

Voksne pårørende var vigtige i samarbejdet om patienten, især på intensivafdelingen, 
hvor patienter var bevidstløse og ikke kunne tale for sig selv. Børn som pårørende blev 
ikke set som en ressource på samme måde, idet de havde mere brug for at blive støttet 
selv end at medvirke til at støtte patienten:  

“Børnene er ikke en primær ressource i forhold til at støtte patienten, og derfor må jeg 
indrømme, at de ikke fylder ret meget i min bevidsthed.” (læge) 

Der var fagprofessionelle normer for, hvad man som sundhedsperson kan bruge sin tid til: 

DEL I   |   SUNDHEDSPERSONALETS BARRIERER
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”Det er svært at fortælle en kollega, som kommer i aftenvagt: ’Nu skal du høre, jeg har ikke 
skiftet forbindinger her, og kateteret er fyldt, og drikkeflasken, den er også ved at eksplo-
dere. Men til gengæld har jeg taget hånd om den her familie og snakket med dem, og 
sørget for alle de børn, som var derhjemme, og egentlig havde det forfærdeligt og havde 
en masse spørgsmål. De har været herinde, og vi har haft en samtale på tre timer.’ Det har 
vi aldrig oplevet, og hvis det var, så er vi inde på den der kultur: Det ville ikke være velset. 
Du ville ikke blive set på som en god sygeplejerske.”  (sygeplejerske)

Når	afdelingerne	ikke	har	procedurer	for	børn	som	på-
rørende,	bliver	området	ikke	prioriteret.

3. Tidspres

Det	kræver	ressourcer,	herunder	tid,	at	tale	med	alvorligt	
syge	patienter	om	deres	børn.

“Det er meget, meget svært. Der skal være personale nok. Sygeplejersker og læger må 
have tid til det. Det nytter ikke noget, hvis man bliver kaldt hen til en anden patient midt 
i det hele.” (læge)

Nogle patienter havde flere sygdomme, hvilket komplicerede behandlingen og medførte, 
at kommunikationen tog længere tid. Tiden til at tale om børn som pårørende blev derfor 
mere knap.

”Jeg må indrømme, at jeg ikke har spurgt ind til situationen med børnene, fordi jeg har 
været tvunget til at fokusere på alle hans andre problemer. Han lider af en række andre 
sygdomme, såsom type 2-diabetes, overvægt og søvnapnø. Han befinder sig i en højrisi-
kabel fase af sit behandlingsforløb, og hans prognose er meget dårlig.” (læge)  

“Jeg synes også, at det er svært, at vi ikke ved en skid [griner] om noget af 

det her heller. Vi har ikke de professionelle redskaber til at sige, at hvis der 

er børn, så ved vi, hvordan vi kan hjælpe dem videre. For det ved vi heller 

ikke så meget om. Vi har ikke alle børn som patienter eller er vant til at have 

med børn at gøre.” LÆGE

20



Det	kræver	ledelsesmæssig	opbakning	at	sætte	børn	som	
pårørende	på	dagsordenen.

 

4. Mangel på undervisning i at tale om børn som pårørende

Ingen	undervisning	kan	forudsige	det	uforudsigelige,	
men	træning	i	kommunikation	om	børn	som	pårørende	
kan	tage	højde	for	uforudsigelighed	som	et	grundvilkår		
i	kommunikationen.

“Vi har ikke øvelse nok i at tale om så tabuiserede emner som død og ødelæggelse. Og 
tænk, hvad de [patienterne] kan finde på at spørge om, og hvad hvis jeg nu er utilstræk-
kelig i det?” (sygeplejerske)

Sundhedspersonalet veg tilbage fra at tale om børn som pårørende, fordi personalet kun-
ne være i tvivl om, hvordan man skulle gribe samtalen an, og hvad man kunne tilbyde 
patienten og den øvrige familie af opfølgning, hvis der var behov for det. 

Sundhedspersonalet oplevede således ikke, at de modtog den nødvendige støtte i form 
af tid og undervisning til opgaven. Ligeledes oplevede sundhedspersonalet ikke, at børn 
som pårørende indgik som en naturlig del af deres arbejdskultur, hvorfor de måtte im-
provisere, når de bevægede sig ind i feltet. Improvisation var et sårbart grundlag for en 
systematisk tilgang til børn som pårørende, idet indsatsen kom til at afhænge af den en-
kelte sundhedsperson i stedet for af eksplicit definerede opgaver og dertil afsatte res-
sourcer og forventninger. Når sundhedspersonalets praksis overvejende var baseret på 
improvisation, kom de følelsesmæssige barrierer til at fylde mere i kommunikationen med 
patienterne om deres børn.

Følelsesmæssige barrierer
Følelsesmæssige barrierer opstod, når sundhedspersonalet blev følelsesmæssigt berørt 
af, at patienter var alvorligt syge og i risiko for at dø fra deres børn. Sundhedspersonalet 
kunne se, at patienterne var kede af det, fordi de ikke kunne være forældre for deres 
børn, som de gerne ville. Og de følelsesmæssige barrierer medvirkede til, at sundheds-
personalet blev tilbageholdende med at spørge til patienternes børn. 

Vi fandt to overordnede barrierer, nemlig: 1) følelsesmæssig overvældelse og 2) oprethol-
delse af professionel distance. 

I det følgende kan du læse uddybende om de følelsesmæssige barrierer.
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1. Følelsesmæssig overvældelse

Sundhedspersonalet kunne være usikre på, hvordan de skulle håndtere patienternes re-
aktioner på spørgsmål om patienternes børn.

”Det kan være rigtig skræmmende, for hvad siger man nu til denne her patient, hvis ved-
kommende reagerer anderledes, end der står i bøgerne?” (sygeplejerske)

Følelsesmæssig overvældelse opstod ofte som resultat af uforudsigelighed og den enkel-
te sundhedspersons identifikation med patientens situation, fx når patienten havde børn 
i samme alder som sundhedspersonen: 

”Jeg havde sagt, at jeg godt ville tage den samtale også – den med børnene. Jeg syntes 
selv, at jeg var rustet til det, indtil jeg kom ind på stuen, og de der, øh, to drenge, lignede 
mine egne drenge og havde samme alder som dem. Slam, sagde det bare! Der var kun 
én ting at gøre, og det var at gå ud igen. Jeg kunne simpelthen ikke. Tårerne stod bare 
sådan fuldstændig ud af mine øjne. Jeg havde simpelthen forventet, at de var nogle lidt 
andre, selv om jeg godt kendte deres aldre på forhånd. Men da jeg så frygten i deres øjne, 
mindede de mig om mine egne drenge, og jeg tror, at det var derfor. Jeg kunne i hvert fald 
ikke gennemføre samtalen. Det var så til gengæld en super sygeplejerske. Hun sagde, 
at det var fint, at jeg bare kunne vende om. Og så kunne jeg faktisk godt lidt senere. Jeg 
skulle bare ruste mig på en anden måde. Det var, som om jeg ikke havde haft det rigtige 
panser på, første gang jeg gik derind.” (læge)

Uforudsigelighed	kan	medvirke	til	følelsesmæssig	over-
vældelse.

2. Opretholdelse af professionel distance
Nogle, og det var især læger, udtrykte behov for at holde en vis distance til patienterne, 
fordi det hjalp dem til bedre at holde fokus på patienternes behandling.

”Man vil gerne kunne træffe nogle beslutninger, som er de rigtige ud fra en lægelig vur-
dering, fordi det er det, man er her til. Og man kan godt frygte lidt en gang imellem, at det 
kan blive vanskeligere, hvis man bliver alt for involveret i en familie.” (læge)

Ligesom afstand kunne være vigtig for, at sundhedspersonalet kunne opretholde fokus på 
behandlingen af patienter, kunne afstand også opleves som nødvendig for ikke at brænde 
ud, omend det ikke nødvendigvis var en bevidst mekanisme. 

”Der er også et eller andet ubevidst i, at man også holder en distance, fordi der er nogle 
ting, som kan være meget, meget svære at bære som fagperson, øh, for at man kan blive 
ved med at holde ud at være i det her hele tiden.” (læge)
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Da	samtaler	om	patienters	børn	ofte	berører	sundheds-
personalet	følelsesmæssigt,	kan	dét	ikke	at	tale	om	
emnet	blive	en	måde	at	bevare	kontrollen	på	over	for	
patienten.

 

Samspil mellem barrierer
Tidligere undersøgelser om børn som pårørende har overvejende haft fokus på sund-
hedspersonalets følelser som forklaring på, at de enten har undgået emnet eller er blevet 
følelsesmæssigt overvældede på en måde, som har påvirket samtalen eller deres følelser 
efterfølgende. Vores forskning peger imidlertid på, at de strukturelle barrierer har afgø-
rende betydning for, dels om emnet børn som pårørende tages op, dels hvor meget de 
følelsesmæssige barrierer kommer til at fylde.
 
Det viste sig, at følelsesmæssige barrierer ikke alene tjente det formål at beskytte sundheds-
personalet fra at blive følelsesmæssigt overvældede. De følelsesmæssige barrierer kunne 
også være vigtige for at bevare kontrollen til at kunne træffe de rigtige medicinske beslut-
ninger. Sidstnævnte betød, at der ikke var noget pres fra sundhedspersonalets side, når 
det gjaldt at få indført en fast plads i patienternes elektroniske journaler til oplysninger om 
patienternes børn. Informationer om børn var således kun sporadisk nævnt i patientjourna-
lerne, angivelig fordi disse informationer ikke var relateret direkte til patientens behandling.

Informationer i patientjournalerne afspejlede på den måde sundhedspersonalets vigtigste 
opgaver, nemlig informationer med betydning for patienternes medicinske behandling. 
Hvis oplysninger om pårørende børn fremgik af patientjournalerne, ville det være endnu 
en arbejdsopgave for sundhedspersonalet at tage sig af, endda en opgave, som de føler 
sig fagligt usikre på og ikke belønnet for at tage sig af.

Vi fandt, at den elektroniske journals udformning ikke lagde op til systematisk registrering 
af patientens børn. Det blev derfor op til sundhedspersonalets individuelle præferencer 
og selvoplevede kompetencer, om børn blev registreret eller ej. 

Vi antager, at sundhedspersonalet vil være mere tilbøjelige til at tale om pårørende børn 
og reflektere over deres egen involvering i emnet, hvis mulighedsbetingelser som tid og 
uddannelse blev anerkendt som forudsætninger. 

Vi	mener,	at	indsatsen	for	børn	som	pårørende	ikke	vil	
blive	betragtet	som	en	legitim	arbejdsopgave,	så	længe	
strukturelle	barrierer	ikke	bliver	anerkendt	og	adresseret.
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Spørgsmål  
til refleksion
Formålet med øvelsen er, at du tænker over, hvilke barrierer du finder hos dig selv og på 
din afdeling, når det gælder at tage initiativ til samtaler om patienters børn.

•  Hvordan oplever du samtaler om børn som pårørende på din af-
deling, herunder samspillet mellem følelsesmæssige og struktu-
relle barrierer?

•  Hvilke forudsætninger skulle opfyldes for at styrke systematik-
ken og kvaliteten af samtaler om børn som pårørende på din af-
deling?

•  Hvad kunne de næste skridt være for at styrke din afdelings ind-
sats for børn som pårørende? Og hvem skulle tage sig af hvilke 
opgaver i den forbindelse?

En mulighed er, at du diskuterer ovenstående spørgsmål med sygeplejersker og læger 
på din afdeling, og at I sammen lægger en strategi for, hvordan I vil adressere børn som 
pårørende i fremtiden – herunder diskuterer den praksis, som I evt. allerede har.

Det er nødvendigt at diskutere, hvordan strukturelle omstændigheder kan bakke op om 
indsatsen for børn som pårørende, og hvordan børn som pårørende kan integreres i sund-
hedspersonalets øvrige arbejdsopgaver. Det betyder, at stærke følelser må ophøre med at 
blive brugt som primær forklaringsmodel, når det gælder sundhedspersonalets undgåelse 
af emnet børn som pårørende, eftersom det medfører, at strukturelle forhold overses.
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I denne del af inspirationsmaterialet kan du læse om, hvordan for-

skellige medicinske specialer påvirker synet på børn som pårøren-

de og har indflydelse på de udfordringer, der opstår i kommunika-

tionen. Der gives eksempler på disse sammenhænge, og til sidst 

bliver du som læser stillet spørgsmål, der lægger op til refleksion 

over, hvordan dit medicinske speciale påvirker samtaler om børn.    



Resultater |	del	II
HÆMATOLOGISK

Høj risiko for infektioner på grund af patienternes manglende immunforsvar

NEUROINTENSIV
Bevidstløse patienter og akutte tilstande. Voksne pårørende er i krise.

GYNÆKOLOGISK ONKOLOGISK
Udredning, operation og palliation udelukkende for kvindelige patienter. Man taler mere 

om børn her end på de andre afdelinger, omend børnene ikke er mere fysisk til stede.
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Vi har undersøgt, hvordan enkelte hospitalsafdelingers medicinske specialer påvirker op-
fattelser af børn som pårørende og har indflydelse på, hvilke udfordringer der opstår i 
kommunikationen. Vi sammenlignede kommunikationen om børn som pårørende på tre 
forskellige hospitalsafdelinger med speciale inden for henholdsvis hæmatologi, gynæko-
logisk onkologi og det neurointensive. 

Vi fandt, at kommunikationen mellem sundhedspersonale og patienter om patienternes 
hjemmeboende børn var påvirket af afdelingsspecifikke forhold, såsom patienternes dia-
gnoser og behandling. I det følgende vil vi beskrive kommunikationen på de respektive 
tre afdelinger. Til sidst i afsnittet findes der en række spørgsmål til refleksion over, hvor-
dan kommunikationen om børn som pårørende kan hænge sammen med det diagnosti-
ske og behandlingsmæssige fokus på den enkelte afdeling.

Den hæmatologiske afdeling
  
“En helt almindelig influenzainfektion kan tage livet af vores patienter.” (læge) 

På den hæmatologiske afdeling, som er en afdeling for kræft i blodet, gennemgår pa-
tienterne knoglemarvstransplantationer. Når patienterne bliver transplanteret, har de ikke 
noget immunforsvar, der kan beskytte dem mod infektioner, og de kan dø af selv den 
mindste infektion. Patienterne er derfor indlagt i såkaldte ’flow-stuer’, hvor luften kon-
stant bliver renset, for at bakterier og vira undgås. Hverken børn eller voksne får adgang 
til disse rum, hvis de har nogen form for infektion. 

Efter udskrivelse bliver patienterne holdt under observation i ambulatoriet, og nogle gan-
ge er de indlagt på grund af livstruende komplikationer.
 
“Jeg vil mene, at den behandling, vores patienter får her, er den skrappeste behandling, 
man kan tilbyde et menneske. Ofte dør patienterne af behandlingen og ikke af selve syg-
dommen.” (læge)  

Vi fandt, at patienternes intensive og højrisikable behandling medførte, at sundhedsper-
sonalet primært opfattede patienten som en selvstændig enhed snarere end som del af en 
familie. Det betød, at børn blev inddraget i mindre grad.

Patienter	på	den	hæmatologiske	afdeling	kan	dø	af	selv	
den	mindste	infektion,	og	det	betyder,	at	børn	ofte	må	
holdes	på	afstand.

Børn som smittekilder
“Børn er i stor risiko for at slæbe alt muligt med herind [infektioner]. Så på den måde 
kommer de på dagsordenen.” (sygeplejerske)

DEL II   |   MEDICINSKE KONTEKSTERS BETYDNING

30



Før knoglemarvstransplantation deltog patienter – ofte med en voksen pårørende – i en 
såkaldt forsamtale. Her blev alle transplantationens detaljer gennemgået, men børn blev 
sjældent nævnt med hensyn til deres trivsel. Der blev heller ikke snakket om, hvordan 
patienterne mentalt kunne klare den hårde behandling, samtidig med at de havde foræl-
deransvar. 
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Når børn blev bragt op som emne, drejede det sig især om patienternes sikkerhed: 

“Men under forsamtalen talte vi faktisk om det [om børn], men det handlede mere om 
praktikaliteter med hensyn til, hvordan han [patienten] kunne undgå at få infektioner, 
fordi især børn er en stor kilde til infektioner.” (sygeplejerske)

I ambulatoriet blev børn også bragt op af sikkerhedsmæssige grunde. Patienter ville vide, 
hvad de skulle gøre, hvis deres børn blev syge og de oplevede begrænsninger i deres 
sociale liv på grund af risikoen for at få infektioner. Det var gennemgående, at når børn 
blev nævnt i ambulatoriet, så handlede det primært om, at de kunne smitte deres forælder 
med infektioner.

Under behandlingsforløbet måtte patienter og deres børn være adskilt i op til seks uger. 
Det var især svært for de mindste børn, som gik i børnehave eller i skole. De havde flest 
infektioner og samtidig størst behov for at være i fysisk kontakt med forælderen. 

“Det er svært at forklare børn, at de godt må se mor eller far, men at de ikke må knuse og 
kramme.” (sygeplejerske, feltarbejde) 

Forældrene led også under adskillelsen: 

“Seks uger er lang tid; at finde ud af, at ‘men jeg kan ikke se mine børn i seks uger’.”  
(sygeplejerske)

Der	bliver	talt	om	børn,	når	deres	tilstedeværelse	har	
betydning	for	patientens	fysiske	tilstand	og	overlevelse.

 

Ambivalens i forhold til børns tilstedeværelse
Sundhedspersonalet fandt det vigtigt, at børn besøgte afdelingen for at få et realistisk bil-
lede af forælderens situation, men de var meget opmærksomme på børn som potentielle 
smittekilder og trusler mod behandlingen, og i sidste ende mod forældrenes liv:

“Vi kan ikke have børn rendende rundt her. Men jeg plejer at sige – og det tror jeg også, 
mine kollegaer gør – at børn er meget velkomne på denne afdeling; de skal bare være 
sunde og raske. De må ikke være snottede og forkølede, for så er de til fare for patienten 
og for de andre patienter.” (læge)  

“Mange ville sige ’nej, en femårig skal ikke lægges op til et dødt menneske’. 

Men hvis det er, hvad den femårige har brug for, så skal den femårige have 

mulighed for det.” SYGEPLEJERSKE
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De fysiske rammer var heller ikke inviterende i forhold til børn på grund af infektionsrisikoen:
 
“Den her afdeling er enormt steril, fordi vi går rigtig meget op i hygiejne og bakterier 
(griner), så vi kan virkelig ikke have noget ekstra herinde [såsom legetøj til børn]. For 
eksempel: Når jeg ser mig omkring i dette rum, er det bare så uinteressant i sig selv, ikke? 
Vi har ikke mange børnevenlige ting herinde.” (sygeplejerske)

Sundhedspersonalets	ambivalens	i	forhold	til	børns	til-
stedeværelse	kommer	til	udtryk	ved,	at	de	på	den	ene	
side	finder	det	vigtigt,	at	børnene	kender	til	afdelingen,	
og	at	de	på	den	anden	side	er	bekymrede	for,	at	børne-
nes	tilstedeværelse	kan	smitte	forælderen.	

Ændret syn på børn ved død
Sundhedspersonalet betragtede børn som smittekilder, indtil patienten var døende eller 
død. En sygeplejerske sagde: 

“Vi taler slet ikke om patienternes børn hver dag. Det er mere, hvis der sker noget – hvis 
patienten får det værre.” (sygeplejerske)

Når døden enten var forestående eller indtrådt, skiftede børn position fra at være smitte-
kilder til at blive jævnbyrdige pårørende i deres egen ret.

“Jeg synes, at det er vigtigt at tage sig af de der børn, hvis patienten dør eller bliver ekstra 
skrøbelig.” (læge) 

At inddrage børn kunne også betyde at invitere dem ind, så de kunne være tæt på deres 
døde eller døende forælder.
 
“Mange ville sige ´nej, en femårig skal ikke lægges op til et dødt menneske’. Men hvis det 
er, hvad den femårige har brug for, så skal den femårige have mulighed for det.” (syge-
plejerske)

Døden	ændrer	den	måde,	børn	bliver	opfattet	på	–	fra	at	
være	smittekilder	til	ligeværdige	pårørende.

 

Opsummerende kan man sige, at kommunikationen på den hæmatologiske afdeling var 
præget af, at patienterne var langvarigt indlagte, i forøget risiko for at pådrage sig infektio-
ner og i isolation, dvs. adskilt fra deres børn i længere perioder. Vores studie pegede på, at 
disse omstændigheder fik sundhedspersonale og patienter til primært at positionere børn 
som smittekilder. Sundhedspersonalet udtrykte ambivalens over for børns besøg, idet 
de anerkendte vigtigheden af forælder-barn-relationen, samtidig med at de ville beskytte 
patienten fra at få livstruende infektioner.
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På den hæmatologiske afdeling var sundhedspersonalets største kommunikationsudfor-
dring at kombinere det at tage vare på patienternes medicinske behandlinger og så pa-
tienters og børns behov for at være sammen. Det var ikke, før forælderen blev konstateret 
døende eller var død, at børn blev inviteret helhjertet ind, fordi der på det tidspunkt ikke 
længere var risiko for infektion.

Den gynækologisk onkologiske afdeling
“Jeg synes, det er vigtigt, at patienten føler, at vi opfatter hende som del af en familie.” 
(læge)

Kvindelige patienter, mikroskopi-svar og palliation
Kvinderne på den gynækologisk onkologiske afdeling var under udredning eller i behand-
ling for gynækologisk kræft, som ofte medførte alvorlige bivirkninger, såsom smerter ved 
samleje på grund af tynd og sart slimhinde, tendens til sammenklæbning af skedevægge, 
hyppig vandladning samt diarré. I sjældne tilfælde fik patienterne en stomi og/eller en 
urostomi, dvs. hvor henholdsvis afføring og urin udledes gennem et hul i maven. Kvinder 
i den fødedygtige alder kunne miste evnen til at få børn.
 
Ud over at have et sengeafsnit, et ambulatorium og et operationsafsnit havde afdelingen 
også et palliativt afsnit, hvor patienter kunne have en åben indlæggelse. Åbne indlæggel-
ser var tilbud til patienter, som man ikke kunne tilbyde mere helbredende behandling. 
Patienter var indlagte her, hvis de var meget syge eller døende, eller hvis de havde brug 
for at restituere sig, få smertebehandling eller ekstra ernæring.

Patienterne	på	den	gynækologisk	onkologiske	afdeling	
er	alle	kvinder	og	livstruet	syge	eller	potentielt	livstruet	
syge.	Nogle	af	patienterne	er	døende.	

Familiefokus 
På gynækologisk onkologisk afdeling blev der talt mere om børn end på de to andre afde-
linger i undersøgelsen. 

Sundhedspersonale, som havde arbejdet på andre afdelinger med patienter af begge 
køn, havde lagt mærke til, at fokus på familien var større på den gynækologisk onkologi-
ske afdeling end på andre afdelinger.

“Jeg har arbejdet på en urologisk afdeling, der har at gøre med blære og vandværk, du 
ved, og der er også en del mænd indlagt. Og når jeg tænker tilbage, så går det op for 
mig, at der er et større fokus på familien, når det alene er kvinder, der ligger i sengene.” 
(sygeplejerske)
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Sundhedspersonalet så ofte patienten som familiens ‘anker’ og var opmærksomme på 
de mulige konsekvenser af, at det netop var kvinden, der var alvorligt syg. Det betød, 
at sundhedspersonalet kunne finde på at spørge til patientens børn under stuegang. De 
spurgte for eksempel, om patienten havde børn, hvor de var, og hvad de havde fået at 
vide. Man kunne også finde på at spørge, om børnenes skoler og børnehaver var blevet 
informeret om patientens tilstand, om børnene havde besøgt forælderen på hospitalet, 
og hvornår det næste besøg var planlagt. Der var også tilfælde, hvor man bemærkede, at 
børnene ikke havde besøgt forælderen på hospitalet: 

“I går satte jeg mig ned og talte med hende, fordi jeg ville vide – jeg har ikke set hendes 
børn herinde – hvordan de har det, hvornår de kommer herind, hvad de laver, og hvem 
der tager sig af dem.” (sygeplejerske)

Fokus	på	børn	som	pårørende	er	størst	på	den	gynækolo-
gisk	onkologiske	afdeling	–	måske	fordi	alle	patienterne	
er	kvinder.	

 

Børn som usynligt tilstedeværende
Det var karakteristisk ved den gynækologisk onkologiske afdeling, at sundhedspersonalet 
talte om børn i flere situationer, men at børn sjældent var fysisk til stede på hospitalet, 
medmindre patienten var døende.
 
Lægerne på afdelingen spurgte altid, om patienterne havde børn, fordi det var vigtigt for 
valg af operationsmetode, hvis en patient skulle opereres. Lægerne var nemlig nødt til at 
vide, om patienten tidligere havde født, og om patienten ønskede en fertilitetsbevarende 
operation.
 
“Faktisk undersøger vi altid, om patienten har børn, fordi det er teknisk relevant for os at 
vide, om patienten har født eller ej.” (læge)

Hvis undersøgelsesresultater viste, at der var kræftceller, spurgte patienterne ofte til, 
hvordan de bedst muligt kunne informere deres børn om resultatet. Under feltarbejdet 
spurgte en patient: ”Hvad skal jeg sige til mine børn?” og “Hvad kan jeg sige til mine børn, 
hvis de spørger mig, om jeg overlever det her?”

Det	gynækologiske	speciale	gør,	at	man	også	har	en	
medicinsk	og	teknisk	interesse	i	at	vide,	om	patienten	har	
børn,	dvs.	om	patienten	har	født.

Hjælp til patienter i at støtte deres børn
Sundhedspersonalet mente, at den bedste person til at informere børnene om patientens 
diagnose var patienten selv. 
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“Børnene bør først og fremmest blive informeret af deres mor.” (læge) 

Imidlertid oplevede sundhedspersonalet også, at patienterne ikke altid havde de mentale 
ressourcer til at tænke på deres børn i situationen, hvor de fik en kræftdiagnose.
 
“Det sker, at de lukker helt ned, når de får diagnosen.” (læge fra feltarbejde)

Derfor var nogle læger og sygeplejersker ekstra opmærksomme på at spørge til patienter-
nes børn, idet de ville støtte patienterne i at informere børnene. 

“Jeg synes, at det er meget, meget almindeligt, at patienter, der får en kræftdiagnose og 
har børn under 18 år, tager herfra uden rigtig at have tænkt over, hvordan de vil informere 
deres børn, når de tager herfra. [] Så er det os, der bringer det op ved at sige: ‘Har du 
børn, og hvad tænker du på at sige til dem?’” (læge) 

Sundhedspersonalet	på	den	gynækologisk	onkologiske	
afdeling	er	nogle	gange	opmærksomme	på,	hvordan	
patienterne	taler	med	deres	børn	om	deres	sygdom	og	
diagnose.	Man	mener,	at	patienterne	selv	skal	informere	
deres	børn.

Ændret syn på børn ved død
Sundhedspersonalet talte i særlig grad om børn som pårørende, når patienter blev ud-
skrevet fra hospitalet til hospice. I de tilfælde var det ofte svært for patienter at fortælle 
deres børn, at de var døende, og finde ud af, hvordan de skulle sige farvel til deres børn. 

“Jeg husker, at der har været flere tilfælde, hvor kvinder er nået dertil, hvor de ikke har 
kunnet helbredes, og hvor vi har haft dem indlagt i det palliative afsnit, men hvor de ikke 
rigtig har fået fortalt deres børn, hvor syge de egentlig var.” (læge)

Når patienter var indlagt og ventede på at komme på hospice, kom børn oftere på afdelingen. 

“Det kan være virkelig svært [] Men vi prøver virkelig at involvere dem, især i det palliative 
afsnit, hvor vi nogle gange har yngre patienter med børn. I de tilfælde prøver vi virkelig at 
få børnene herind [rømmer sig]. Vi forsøger at få børnene til at føle sig godt tilpas – også 
selv om de slet ikke føler sig godt tilpas.” (læge)

En sygeplejerske fortalte om en samtale, hun havde haft med en femårig på afdelingen. 
Barnet havde sagt: 

”Jeg ved godt, at min mor snart skal dø.” Sygeplejersken havde spurgt, om barnet havde 
talt med sin mor om det, og barnet havde svaret: ”Ja, det har jeg.” Sygeplejersken havde 
så spurgt: ”Ved du, hvad der sker, når din mor dør?” Barnet havde svaret: ”Ja, så kan jeg 
ikke tale med hende mere.” (sygeplejerske)  
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Børn	bliver	især	involveret	og	kommer	mest	på	besøg,	
når	døden	er	forestående.

Opsummerende kan man sige, at der var større fokus på patienten som del af en fami-
lie, og at der blev talt mere om børn på den gynækologisk onkologiske afdeling end på 
neurointensiv-afdelingen og den hæmatologiske afdeling. Ikke desto mindre fandt vi, at 
sundhedspersonalet og patienterne primært positionerede børn som ’usynligt tilstede-
værende’, hvilket betød, at selv om man talte mere om børn på afdelingen, så var de ikke 
mere fysisk tilstedeværende af den grund. 

Neurointensiv-afdelingen
I modsætning til den hæmatologiske og den gynækologisk onkologiske afdeling, hvor be-
handlingstiden typisk var længere, var neurointensiv-afdelingen karakteriseret ved man-
ge akutte situationer. 

“Det her er ikke ligesom ved længerevarende kræftforløb, hvor du arrangerer et møde for 
at tale om tingene og så finde ud af, hvad du skal gøre. Det er ikke vores virkelighed. Vores 
virkelighed er, at pårørende pludseligt bliver kaldt herind, og så står de her.” (læge)

Bevidstløshed, højteknologisk behandling og pårørende i krise
De fleste patienter på neurointensiv-afdelingen var bevidstløse, fordi de havde fået en 
hjerneblødning, en rygmarvsskade eller en såkaldt traumatisk hjerneskade forårsaget af 
kraftige stød og skader på hjernevævet. Behandlingen var højteknologisk, og patienter 
blev konstant overvåget på grund af deres livstruede tilstande.

Patienterne var ofte kun indlagt i få dage, hvilket betød, at sundhedspersonalet sjældent 
kom til at kende familierne særlig godt. Sundhedspersonalet mødte dagligt pårørende i 
dyb krise, chokerede i sorg og vekslende mellem håb og håbløshed.
 

“Jeg husker, at der har været flere tilfælde, hvor kvinder er nået dertil, hvor 

de ikke har kunnet helbredes, og hvor vi har haft dem indlagt i det palliati-

ve afsnit, men hvor de ikke rigtig har fået fortalt deres børn, hvor syge de 

egentlig var.” LÆGE
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“Vores pårørende er næsten altid i krise, når de ankommer til afdelingen, fordi de på ingen 
måde har haft mulighed for at forsvare sig imod eller forberede sig på den situation, der 
har bragt dem herind.” (læge)

Når patienter var bevidstløse, blev pårørende inddraget som talspersoner, hvilket ofte var 
svært, fordi de pårørende var i krise. 

Det	er	en	præmis	i	kommunikationen	på	neurointensiv-	
afdelingen,	at	de	pårørende	er	i	krise.

 

Børn som tilskuere
Når børn var til stede ved forælderens seng, kommunikerede sundhedspersonalet over-
vejende med den raske forælder, altså den voksne pårørende, og børn blev på den måde 
tilskuere til samtalen. 
 
“Jeg tror, børn altid bliver holdt lidt i baggrunden, fordi patienterne er så kritisk syge.” 
(sygeplejerske)

Sundhedspersonalet var dog opmærksomme på de pårørendes, også børns, reaktioner. 
En sygeplejerske sagde: 

“Hvordan sørger vi for, at børn bliver informeret, uden at vi ender med voksen-til-voksen- 
samtaler, [ler lidt] som vi så nemt falder ind i som sundhedspersonale?” (sygeplejerske)
 
Det tydede på, at de akutte situationer forstærkede voksenperspektivet og børnenes rolle 
som tilskuere. Denne dynamik viste sig for eksempel under feltarbejdet. Der var blandt 
andet en situation med en bevidstløs patient, som havde sin mand og deres trettenårige 
søn på besøg. De stod ved siden af sengen, da lægen informerede detaljeret om patien-
tens tilstand, idet han fastholdt øjenkontakten med den voksne pårørende. Efter at have 
viderebragt informationerne om patientens tilstand og de fremtidige behandlingsplaner 
kiggede lægen på sønnen og sagde: “Det må være meget svært for dig at have din mor 

“Jeg tænker på, hvordan det må være for børn at blive vækket klokken 4 om 

morgenen og så skulle på hospitalet og sige farvel til sin far, som nu er blevet 

til en stjerne på himlen.”   SYGEPLEJERSKE, FELTARBEJDE
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liggende her.” Drengen nikkede, og lægen forlod rummet. Lægen sagde i det opfølgende 
interview, at forældre er bedst til selv at informere deres børn.   

Undersøgelsen	indikerer,	at	akutte	situationer	ofte	med-
fører	et	automatiseret	voksenperspektiv.

 

Involvering af børn gennem en forælder i krise 
Sundhedspersonalet fandt det svært at støtte børn gennem forældre i krise.
 
“De voksne, vi møder her, er meget påvirkede af situationen. De er i krise og lader ikke til 
at kunne finde hoved og hale i noget som helst. De har brug for at få de samme informa-
tioner igen og igen. Man må være meget tålmodig med dem.” (sygeplejerske)

At skulle handle hurtigt på en patients livstruede tilstand gjorde det nogle gange svært for 
sundhedspersonalet at etablere kontakt med de pårørende.
 
“Situationen er fatal. Død og ødelæggelse. Og tiden er kort til at skabe kontakt.” (syge-
plejerske under feltarbejdet)

Forældre var ofte så påvirkede af situationen, at det var svært for dem at give børnene den 
omsorg, de havde brug for. 

”Hvordan skal den her mor, som er fuldstændig ’stone face’, nærmest sådan ’karton’ i sin 
måde at bevæge sig og tale på … Hvordan skal hun håndtere de her tre børn? Hun har 
ikke ressourcerne til det, og vi har ikke andet at tilbyde end en brochure.” (læge)

Feltarbejdet viste, at børn blev tilskuere, når sundhedspersonalet primært koncentrerede 
sig om samtalen med den kriseramte voksne pårørende. Da denne samtale var udfor-
drende i sig selv, blev børn sjældent inddraget. De blev fx ikke spurgt om, hvordan de 
opfattede det, der blev sagt, og om de havde spørgsmål til situationen i det hele taget.

“Hvis de [de pårørende] ikke spørger efter hjælp, så må det være, fordi de har styr på 
det.” (sygeplejerske)

Voksne pårørende spurgte dog sjældent efter hjælp til at støtte deres børn, selv om det 
var ret tydeligt, at de havde det svært. Sundhedspersonalet fortalte, at de manglede hen-
visningsmuligheder, og at de følte sig usikre på, hvordan de skulle støtte forældrene i at 
støtte deres pårørende børn.

“Børn sejler rundt på intensiv. Der er ingen, der ved, hvad de skal stille op med dem.” 
(sygeplejerske fra feltarbejde) 

Det var også en udfordring for sundhedspersonalet at forberede børn på forælderens 
fremtidige tilstand, som ofte var uforudsigelig.
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“Det er ikke sådan, at når respiratoren er fjernet, så kommer mor hjem. Vi ved, at mor 
aldrig bliver den samme. Hvordan forbereder vi børn på, at mor aldrig bliver den samme 
– at ‘normale’ mor ikke kommer tilbage? Vi ved ikke, hvordan det ender. Vi har ikke noget 
konkret at sige.” (læge fra feltarbejde)
 
På neurointensiv-afdelingen var det en særlig udfordring at tale med børn om organdona-
tion. Patienterne ser ud, som om de er i live, som om de sover. De er varme, tørre og deres 
hjerter slår, når de bliver kørt værk fra afdelingen. 

“Forælderen bliver kørt levende væk fra afdelingen og kommer død tilbage.” (læge) 

Det	kan	være	så	krævende	for	sundhedspersonalet	at	
skabe	kontakt	til	de	voksne	pårørende,	at	børn	bliver	
overset.

 

Overvejelser om inddragelse af børn
I et forsøg på ikke at overskride børnenes grænser inddrog sundhedspersonalet de voks-
ne pårørende i en vurdering af, hvor meget børn i forskellige aldre kunne involveres.
 
“Den naturlige frygt er, at barnet havner i en situation, hvor det oplever noget, der er 
skræmmende, som vi ikke efterfølgende kan forklare, og som kan være traumatiserende 
for det. Det får os til at fastholde en konservativ linje.” (læge) 

Sundhedspersonalet forklarede, at de hellere ville undlade at inddrage børn end løbe den 
risiko at traumatisere dem. Der var altså grænser for børns tilskuerrolle, eftersom man var 
opmærksom på, at der kunne være ting, som det var bedst, at børnene ikke så.

På neurointensiv-afdelingen havde man øget opmærksomheden på mulighederne for, at 
forældre kunne være til stede ved genoplivning af deres barn. Ideen var, at det i tilfælde 
af, at barnet ikke overlevede, ville være en hjælp for forældrene, at de havde set sund-
hedspersonalet gøre alt, hvad der stod i dets magt, for at redde deres barn. Ikke desto 
mindre fandt vi, at der var grænser for børnene som tilskuere i lignende situationer. 

“Hvis jeg tænker på, at det var omvendt: at børn kunne drage fordel af med deres egne 
øjne at se, at vi gjorde alt, hvad vi kunne, for at genoplive deres forælder, så mener jeg 
ikke, at vi er nået dertil, hvor vi tænker sådan. (læge) 

Sundhedspersonalet	er	bekymrede	for,	at	børn	kan	blive	
traumatiserede	i	bestemte	behandlingssituationer.	Derfor	
mener	de	ikke,	at	børn	altid	skal	være	til	stede.	
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Ændret syn på børn ved død
Børn ophørte imidlertid med at være tilskuere, når patienten døde eller var døende, fordi 
de da blev informeret og inviteret ind for at se afdøde eller den døende forælder. Når 
forælderen døde, ændrede sundhedspersonalets kommunikationsudfordringer sig. Fra 
at diskutere, i hvilken udstrækning børn kunne eller skulle være tilskuere, overvejede man 
nu måder at involvere børn på. 

“På neurointensiv er der ikke tid til at forberede sig. Telefonen ringer klokken 4, og klok-
ken 8 er far død. Udfordringen er at involvere børn, selv om det er dramatisk.” (sygeple-
jerske, feltarbejde)

“Jeg tænker på, hvordan det må være for børn at blive vækket klokken 4 om morgenen og 
så skulle på hospitalet og sige farvel til sin far, som nu er blevet til en stjerne på himlen.” 
(sygeplejerske, feltarbejde)  

Opsummerende kan man sige, at kommunikationen på neurointensiv-afdelingen var ka-
rakteriseret ved akutte situationer, konstant overvågning af patienter på grund af deres 
livstruede situation samt pårørende i krise. Disse omstændigheder fik sundhedspersonalet 
til at positionere børn som tilskuere. Dette syn ændrede sig imidlertid, når patienten døde, 
eller når fokus skiftede fra behandling til at tage afsked. I disse tilfælde var sundhedsperso-
nalet ekstra opmærksomt på at invitere børn med ind på afdelingen. 

Når	patienten	dør,	bliver	børn	involveret	på	lige	fod	med	
de	voksne	pårørende.

 

Sammenligning på tværs af afdelinger
Vi fandt på tværs af afdelinger, at der var en tæt sammenhæng mellem patienters diagno-
se og behandling og så måden, børn blev opfattet på.

I hæmatologien blev børn set på som potentielle smittekilder, mens patienten primært 
blev opfattet som en enhed, der måtte isoleres fra familien under behandlingsforløbet, 
som indebar en isolationsperiode.

På den gynækologisk onkologiske afdeling blev børn primært positioneret som usynligt 
tilstedeværende, og patienter blev mere betragtet som del af en familie end på de to an-
dre afdelinger. Sidstnævnte kunne indikere at køn, uafhængigt af den medicinske diagno-
se, var en vigtig kontekstmarkør. 

På neurointensiv-afdelingen blev børn først og fremmest positioneret som tilskuere, mens 
voksne pårørende blev inddraget som stedfortrædere for patienten i kommunikationen.
 
På tværs af afdelinger syntes døden at ophæve alle kategorierne ‘børn set som’, fordi 
sundhedspersonalet efter døden blev mere optagede af at involvere børn både mentalt 
og fysisk. 
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Spørgsmål
til refleksion
Formålet med øvelsen er, at du tænker over, hvordan dit medicinske speciale påvirker den 
måde, du taler om børn som pårørende på, og om der er særlige udfordringer i kommu-
nikationen, som knytter sig hertil.

•  Hvad er din afdelings medicinske og behandlingsmæssige ka-
rakteristika sammenlignet med andre afdelinger?

•  Hvilken betydning har din afdelings diagnoser og behandlings-
former for, hvordan børn som pårørende opfattes og inddrages?

•  Hvilke særlige udfordringer opstår i kommunikationen om børn 
som pårørende i forhold til dit medicinske speciale?

•  Hvordan imødekommer du disse udfordringer?
•  Hvilke andre kontekstuelle forhold mener du kan påvirke kom-

munikationen? Det kunne være patienten selv, lægens eller sy-
geplejerskens rolle, kønsaspekter, tid, patientens familieforhold, 
sundhedspersonalets arbejdsmiljø og andet.

•  Hvilke tanker gør du dig om, at børn især involveres, når døden 
er forestående eller indtrådt?

•  Hvad tror du der skal til, for at man får talt om børn på et tidligere 
tidspunkt?
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DEL III

I denne del af inspirationsmaterialet kan du læse om, hvordan al-

vorligt syge patienter med forælderansvar balancerer mellem to 

konkurrerende identiteter gennem deres sygdomsforløb: ’patient-

identiteten’ og ’forælderidentiteten’. Disse identiteter viste sig i 

kommunikationen med sundhedspersonalet på forskellige tids-

punkter og i forskellige situationer, hvilket vi vil præsentere i det 

følgende. Afsnittet afsluttes med en række spørgsmål til dine erfa-

ringer med at møde patienter, som balancerer mellem det at være 

patient og det at være forælder.



Resultater |	del	III
Cirka 14 pct. af kræftpatienter lever med hjemmeboende børn. At være alvorligt syg og 
samtidig have forælderansvar er en særlig svær situation. Patienter i denne situation ople-
ver et forøget niveau af psykosocial stress, svær depression og angst, sammenlignet med 
andre patienter uden hjemmeboende børn. Patienter med børn er tilbøjelige til at træffe 
mere aggressive behandlingsbeslutninger, udsætte overgangen til lindrende behandling 
alene, ligesom de oftere på forhånd beder om at blive genoplivet ved hjertestop. Studier 
viser også, at patienter med forælderansvar er optagede af at tilbringe så meget tid som 
muligt med deres børn. De er bekymrede for, hvordan deres sygdom og måske forestå-
ende død påvirker deres børn. 

Tidligere forskning er ikke entydig, hvad angår patienters præferencer og villighed til at 
tale med sundhedspersonalet om deres hjemmeboende børn. Nogle studier peger såle-
des på, at patienter ikke altid ønsker at tale med sundhedspersonale om familierelaterede 
emner. I forlængelse heraf ønskede vi at belyse patienters erfaringer med at tale med 
sundhedspersonalet om deres børn. 

Vi fandt, at patienter med forælderansvar havde to overordnede og samspillende identiteter: 

’Identiteten som patient’

og

’Identiteten som forælder’

Som ’patienter’ var patienterne ambivalente over for at tale om deres børn, men som ’for-
ældre’ havde de et ønske om, at sundhedspersonalet var mere proaktive.

I det følgende vil vi give eksempler på, hvordan patienter balancerer forældrekrav med 
kravene som alvorligt syg patient, og hvordan denne balancegang influerer på patienter-
nes kommunikationspræferencer i forhold til sundhedspersonalet. 
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Vi begynder med at beskrive patientidentiteten, da det at blive patient er grunden til, at 
forælderidentiteten bliver udfordret. Det viser sig i, at patienterne kæmper med så van-
skelige fysiske og mentale tilstande, at de ikke altid har overskud til at tage sig af deres 
børn.

Patientidentiteten 
Patienternes identiteter blev udfordret, fordi sygdommene var livstruende og havde al-
vorlige konsekvenser for patienternes liv. 

Fordi patienterne var livstruet syge og modtog særdeles krævende behandling, fx på den 
hæmatologiske afdeling, var patienterne tilbøjelige til at opleve sig selv som adskilt fra 
andre i deres kamp for at overleve. Kampen for at overleve blev oplevet som et individu-
elt anliggende og som en ensom opgave. Når patienterne oplevede sig selv som adskilt 
fra andre, var det ’patientidentiteten’, som var i forgrunden, og patienterne ønskede, at 
sundhedspersonalet var opmærksomme og støttede dem i denne del af deres lidelse, 
herunder deres konfrontation med døden, oplevelsen af eksistentiel isolation og søgen 
efter mening.

Det	kan	opleves	som	et	individuelt	og	ensomt	anliggende	
at	være	alvorligt	syg.	

 

Tæt på døden 
Patienterne oplevede nogle gange dyb fortvivlelse, fordi de var i fare for at dø og mærke-
de skrøbeligheden ved deres eksistens. I disse situationer udtrykte patienterne et behov 
for at blive draget omsorg for, snarere end at skulle drage omsorg for andre, herunder 
deres nære pårørende og børn.

Behovet for sundhedspersonalets omsorg indebar ikke nødvendigvis samtale, men kun-
ne også udtrykkes på andre måder, som i det følgende eksempel:
 
“Under en indlæggelse, hvor jeg havde det rigtig skidt og var meget ked af det, var der 
en af sygeplejerskerne, der kom ind og snakkede lidt. Hun sagde: ’Ved du hvad: Har du 
ikke lyst til at have lidt lys herind eller lidt dejlig musik eller noget?’ Så kom hun ind, og 
så satte hun alt muligt op. Ligesom en mor … altså som et kærligt menneske, som tog sig 
af sin datter på en eller anden måde ved at sige: ’Ved du hvad, skal jeg ikke lige … Og nu 
henter jeg lige … Så får du lige sådan en varmedunk, du lægger dig lige på maven, og så 
får du lige sådan her. Og så tager du det stille og roligt. Du lukker dine øjne.’ Og så stod 
hun og strøg mig lidt på håret, og det var bare … altså, jeg havde det bare sådan … Hun 
var jo helt fantastisk som menneske – også fordi hun kunne have trukket sig.” (patient, 
gynækologisk).

En anden patient satte pris på, at sundhedspersonalet lyttede til ham:
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”Nogle gange vil jeg kalde dem halv-psykologer. Ofte sidder de og lytter, skriver ned og 
siger ikke noget. Som om de ved, hvor stort vores behov er for at læsse af nogle gange, 
og hvor rart det er, at vi kan gøre det herinde. (patient, hæmatologisk) 

Flere patienter tænkte på deres egen begravelse, fordi de risikerede at dø.

Når	patienter	føler	sig	fysisk	og	psykisk	skrøbelige,	kan	
de	have	brug	for,	at	andre	viser	dem	omsorg,	snarere	end	
at	de	skal	drage	omsorg	for	nogen.

Følelsen af isolation 
De hæmatologiske patienter var fysisk isolerede som del af deres behandling. Nogle af 
disse patienter beskrev en følelse af at leve alene i et parallelunivers som distancerede 
observatører til andre menneskers hverdagsliv. I disse situationer følte patienterne sig 
afkoblede fra den ydre verden, og de følte en mangel på frihed til at gøre, hvad de ville.

”Jeg kan huske, at jeg sad oppe på transplantationsværelset, da jeg blev transplanteret og 
kiggede ned mod hovedgangen [til hospitalet]. Jeg sad der dødssyg af kræft og vidste 
ikke, om jeg ville overleve. Og så kiggede man ud ad vinduet – man kunne ikke engang 
åbne vinduet, fordi luften jo skulle være steril – og så kunne man bare se, hvordan folk 
kom og gik fra arbejde. Altså, man kunne se den der verden, der foregik nede på vejen, 
men man kunne ikke være en del af den. Jeg vidste bare, at jeg skulle sidde på det her 
værelse i en måned, hvis jeg overlevede, og jeg kunne se folk komme og gå []. En dag så 
jeg en af mine venner, men jeg kunne ikke åbne vinduet og råbe hej! Det var virkelig der, 
ordet parallel kom til sin ret, fordi man kunne se, at man sad fuldstændig isoleret i en helt 
anden verden og kiggede ned. Det var så surrealistisk.” (patient, hæmatologisk). 

Når patienter følte sig koblet af verden udenfor, fik de en følelse af dyb eksistentiel en-
somhed.

Nogle	patienter	er	i	perioder	isolerede	under	deres	
behandling.	Isolationen	kan	opleves	som	en	afkoblet,	
frihedsberøvende	og	parallel	virkelighed.	

Søgen efter mening 
Flere patienter tænkte over, hvorfor de var blevet syge, og spurgte: “Hvorfor lige mig?” 
Nogle patienter udtrykte skyld over den måde, de havde levet deres liv på.

For nogle patienter var det at blive syg endnu en alvorlig hændelse i et i forvejen turbulent 
liv. Nogle koblede deres svære livsomstændigheder sammen med det, at de var blevet 
syge. Børn i familier med andre psykosociale og økonomiske problemer end den alvorlige 
sygdom var ekstra sårbare. 
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“Tanken kommer til mig: ‘Er jeg blevet syg på grund af alt det lort, som jeg har været 
igennem? Er det et signal om, at jeg må stoppe op? Men hvordan kan jeg stoppe op, når 
tingene bliver ved med at komme til mig? Nu har du hørt om nogle af de ting, som jeg har 
kæmpet med i mit liv [en svær livssituation, fx at være alvorligt syg med to børn, hvis far 
ikke ville se dem]. Så jeg går rundt og tænker på, hvad grunden er til, at jeg er blevet syg.” 
(patient, gynækologisk)

Flere	patienter	spekulerer	over	mulige	årsager	til,	at	de	er	
blevet	syge.	Nogle	mener,	at	deres	sygdom	kan	skyldes	
det	hårde	liv,	de	har	levet.	

Adskillelse af behandling og børn 
Patienterne var mest optagede af, om de ville overleve deres sygdom og behandling, og 
de kæmpede med at håndtere svær træthed og smerter. Denne kamp betød, at de nogle 
gange ikke havde overskud til at have besøg af deres børn. Samtidig ønskede patienterne 
ikke, at deres børn skulle se dem i så dårlig en tilstand. Når patienterne havde det dårligt, 
ønskede de at adskille den indsats, det krævede af dem at modtage behandling (deres 
patientidentitet), og kravene til dem som forældre (deres forælderidentitet). 

Selv om patienterne ikke altid havde overskud til at have besøg af deres børn (patient-
identitet), kunne de alligevel være optagede af, hvordan børnene ville have det med at se 
dem meget syge på hospitalet (forælderidentitet). En patient sagde:

“Jeg er glad for, at mine børn ikke besøgte mig på hospitalet under transplantationspro-
cessen. Personalet sagde, at jeg godt kunne få dem herind [på hospitalet], men jeg valgte 
ikke at tage imod det, fordi jeg tænkte, at det stadig ville være for risikabelt, og at jeg 
hellere ville vente, til jeg kom ud herfra og ikke var syg mere. Så jeg ville hellere vente de 
to-tre dage mere for at være sikker på, at der ikke var nogen risiko. Jeg ville heller ikke 
have, at de skulle se mig så syg.” (patient, hæmatologisk)

En patient på den gynækologisk onkologiske afdeling udtrykte en lignende overvejelse: 

“Da jeg lå i et smertehelvede i de 12 dage, ville jeg ikke have, at de skulle 

komme herind og se mig i den tilstand. Det var lang tid uden at se hinanden. 

Jeg troede ikke, at de ville kunne holde til det. Ser du, jeg er den seje viking  

i deres liv.” PATIENT, GYNÆKOLOGISK
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“Da jeg lå i et smertehelvede i de 12 dage, ville jeg ikke have, at de skulle komme herind 
og se mig i den tilstand. Det var lang tid uden at se hinanden. Jeg troede ikke, at de ville 
kunne holde til det. Ser du, jeg er den seje viking i deres liv.” (patient, gynækologisk) 

Ovenstående er et eksempel på, at patienten forsøger at opretholde sit forælderansvar 
og status som ankeret i sine børns liv ved at undgå, at hendes børn ser hende som det 
modsatte: som svag.

I nogle tilfælde var patienten eneforsørger for sine børn, og da var det ekstra svært ikke at 
have energi og overskud til sine børn:

”Jeg tror egentlig, mine børn føler sig lidt skubbet væk, fordi jeg har været så dårlig, at jeg 
har været nødt til at skubbe dem væk. Og at de så ikke har andre, det er jo selvfølgelig 
også meget svært oveni.” (patient, gynækologisk)

Nogle familier har et begrænset netværk. Det er i den sammenhæng relevant, at sund-
hedspersonalet afdækker, hvilken hjælp familier har adgang til i deres netværk, så de fa-
milier, der har brug for særlig støtte, identificeres. 

Patienterne	kan	have	det	så	dårligt,	at	de	ikke	magter	at	
få	deres	børn	på	besøg,	og	de	kan	ønske	at	beskytte	deres	
børn	fra	at	se	dem,	når	de	har	det	værst.	Børn,	der	kun	
har	kontakt	med	bopælsforælderen,	er	særligt	udsatte.

Ambivalens over for at tale om børn 
Patienterne ønskede ikke altid at tale om deres børn, fordi det mindede dem om deres 
svære situation. En patient sagde: “Nogle gange er det rart, at de [sundhedspersonalet] 
spørger til mine børn, og andre gange er det ikke, fordi det gør mig ked af det.” (patient, 
hæmatologisk) 

Patienterne kunne i nogle situationer opleve det som ubærligt at tale om at have en alvor-
lig sygdom og have forælderansvar på samme tid. 

“Jeg vil ikke tale om, hvordan jeg har det, eller om hvordan og hvad jeg føler. Faktisk har 
jeg slet ikke lyst til at tale om sygdom i det hele taget. Jeg vil hellere tale om positive ting 
– mit barn, fremtiden, min mand og min familie. Jeg føler, at det at tale om almindelige 
ting er det, der hjælper mig mest – at tale om ting, der viser mig, at livet ikke er slut; at vi 
fortsætter på en eller anden måde.” (patient, hæmatologisk)
 
I ovenstående citat balancerer patienten mellem patient- og forælderidentiteten. Patien-
ten vil ikke tale om, hvordan det er for hende af være syg, hvilket kan være en måde at 
håndtere patientidentiteten på. I stedet vil hun gerne forstørre de positive ting i sit liv, fx 
det at hun har et barn, hvilket for hende er et tegn på fortsættelse af livet.
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”Jeg tror egentlig, mine børn føler sig lidt skubbet væk, fordi 

jeg har været så dårlig, at jeg har været nødt til at skubbe 

dem væk.Og at de så ikke har andre, det er jo selvfølgelig 

også meget svært oveni.” PATIENT, GYNÆKOLOGISK





Når den enkelte patients identitet som patient var i forgrunden, drejede det sig primært 
om at håndtere sygdommen og de medfølgende eksistentielle overvejelser om egen dø-
delighed. I disse situationer beskrev patienterne, at relationer til andre trådte i baggrun-
den for overvejelser, der handlede om deres forhold til sig selv og det at være et dødeligt 
væsen. 

“Det er et fuldtidsarbejde at være syg. Jeg er nødt til at huske at spise og drikke, og jeg 
skal også sørge for at spise det rigtige, for jeg kan ikke spise så meget. Det optager mig. 
Så, du ved, nogle dage har jeg ikke så megen energi til andre mennesker. Jeg er også nødt 
til at hvile mig, for hvis jeg ikke gør det, så bliver min lunte endnu kortere, og så har jeg 
endnu mere brug for at være alene.” (patient 8, hæmatologisk)

En del af patientidentiteten indebar at håndtere sygdommen og behandlingens alvorlige 
bivirkninger. Derfor var patienternes børn ikke altid i fokus for patienternes opmærksom-
hed, hvilket illustreres i ovenstående eksempel, hvor patienten udtrykker et behov for at 
hvile sig og være alene.

Patienter kunne udtrykke et behov for plads omkring sig, hvor de hverken fysisk eller 
psykisk blev konfronteret med deres børn, og på samme tid kunne de have behov for at 
beskytte deres børn fra at se dem meget syge. På den måde var der tilfælde, hvor patien-
ter forsøgte at opretholde en identitet som ’god forælder’ ved at holde afstand til deres 
børn. Vi mener, det er vigtigt, at sundhedspersonalet anerkender patienternes skiftende 
behov. Nogle gange kan patienterne således have brug for, at sundhedspersonalet tager 
sig af dem udelukkende som patienter, og andre gange som patienter, der også har et 
forælderansvar. 

Patienterne	kan	være	så	belastede	af	deres	sygdom,	at	de	
ikke	magter	at	tale	om	eller	at	se	deres	børn.	Patienterne	
forsøger	i	disse	situationer	at	varetage	deres	forælderan-
svar	ved	at	holde	afstand	til	deres	børn,	så	børnene	ikke	
skal	se	dem	i	en	svært	dårlig	tilstand.

Forælderidentitet 
Når patienternes forælderidentitet var i forgrunden, kæmpede de for at finde ud af, hvor-
dan de kunne være forældre, mens de var alvorligt syge. Patienterne var især optagede 
af, i hvilken grad de skulle involvere deres børn, og hvordan de kunne ‘være der’ for 
deres børn på trods af deres forpinte tilstand og indlæggelse. Patienterne ønskede også, 
at sundhedspersonalet så og anerkendte dem som forældre, dvs. som ’mere’ end en pa-
tient. På samme måde ville nogle patienter også gerne have, at sundhedspersonalet var 
mere proaktivt, når det gjaldt at spørge ind til deres børn. 

Involvering af børn 
Patienterne kæmpede med at finde ud af, hvor meget og hvordan de skulle involvere de-
res børn. Flere ønskede, at sundhedspersonalet tog initiativ til sparring med dem herom 
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– især ved begyndelsen af deres behandling. Nogle følte sig uforberedte, når deres børn 
stillede dem spørgsmål om døden. En patient sagde:
 
“Jeg synes, det har været sværest med min fire år gamle datter, fordi det er meget svært 
at vide, hvad hun har brug for at vide, og hvad hun ikke har brug for at vide.” (patient, 
hæmatologisk)
 
Når patienternes forælderidentitet var i forgrunden, overvejede de nøje, hvilken informa-
tion de skulle give deres børn, for at beskytte dem så meget som muligt. En patient sagde, 
at hun var blevet ”væltet fuldstændig bagover”, da hendes femårige datter havde spurgt, 
hvad hun skulle gøre, når hun ikke længere havde en mor.

Patienternes forælderidentitet skabte et behov for, at sundhedspersonalet støttede pa-
tienterne i at støtte deres børn – ved først og fremmest at hjælpe dem med, hvordan de 
kunne formidle en forståelse af sygdommen og dens konsekvenser. En patient sagde:

“På en måde ville de være rart, hvis sundhedspersonalet havde tid til – når børnene er 
herinde [på hospitalet] – at forklare dem hele behandlingsforløbet. Hvad der skal ske og 
den slags.”(patient, hæmatologisk) 

Situationen med alvorlig sygdom indebar en høj grad af usikkerhed med hensyn til syg-
dommens udvikling og resultaterne af patientens behandlinger. Hvis sygdommen var i 
bero, kunne der også være usikkerhed om og nervøsitet over, om sygdommen ville vende 
tilbage. Tilbagefald kunne udfordre børnenes tillid til lægen: 

“Min femtenårige tror ikke en skid på, hvad de siger mere. Sidste år sagde de, at de havde 
fjernet alt. Og denne gang sagde de, at det var et fibrom [en godartet muskelknude], men 
det var det ikke. Det var kræft. Så han tror ikke på lægerne mere. Han siger, at de lyver, og 
at jeg sikkert kommer til at dø. Det er hårdt.” (patient, gynækologisk) 

“Min femtenårige tror ikke en skid på, hvad de siger mere. Sidste år sagde 

de, at de havde fjernet alt. Og denne gang sagde de, at det var et fibrom [en 

godartet muskelknude], men det var det ikke. Det var kræft. Så han tror ikke 

på lægerne mere. Han siger, at de lyver, og at jeg sikkert kommer til at dø. 

Det er hårdt.”  PATIENT, GYNÆKOLOGISK
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I ovenstående eksempel mente patienten, at det ville være hjælpsomt, hvis lægen for-
klarede hendes søn behandlingsplanen, “for hun er en autoritet, og jeg er kun en mor”. 
(patient, gynækologisk) 

Patienterne	kunne	tænke	sig	sundhedspersonalets	hjælp	
til,	hvordan	de	skal	håndtere	usikkerhed	om	sygdommen	
og	behandlingen,	når	de	taler	med	deres	børn.

At være der 
Patienterne talte ofte om vigtigheden af at ‘være der’ for deres børn på trods af deres svæ-
re træthed og indlæggelse på hospitalet. Ikke desto mindre var det svært for patienterne 
‘at være der’ som forældre, når de var for syge, for trætte og for kede af det. Patienterne 
led under, at de ikke var i stand til at tage vare på deres børn, som de var vant til. Som en 
patient sagde:
 
“Jeg vil sige, at det var virkelig hårdt at stå med så alvorlig en sygdom med to så små børn 
[tre måneder og fire år] og føle, at man ikke kunne være der for dem. Det har været virke-
lig hårdt, synes jeg.” (patient, hæmatologisk)

Patienterne kunne også føle sig så trætte, at de ikke var i stand til at være sammen med 
deres børn på samme måde, som de plejede.
 
“Jeg kan ikke gøre de samme ting med dem som før. Jeg har altid været den store og 
stærke mand, som kastede rundt med dem. Og nu føler jeg ikke, at jeg kan lige så meget 
som før, men jeg håber, at jeg kommer til at gøre det igen på et tidspunkt.” (patient, hæ-
matologisk)

At ’være der’ for deres børn var for patienterne både noget mentalt og noget fysisk. At 
være til stede på begge måder var vigtigt for, at patienterne kunne føle sig som gode 
forældre. 

Patienterne	lider	under,	at	de	ikke	kan	være	mentalt	og	
fysisk	til	stede	for	deres	børn,	som	før	de	blev	syge.

Patienternes følelse af at slå til som forældre handlede også om at gøre det rigtige, når de 
støttede børnene gennem sygdomsforløbet. De bekymrede sig om, hvordan sygdom-
men påvirkede deres børn. En patient udtrykte det på følgende måde:

“Jeg tror, at det, du er mest bange for, er at gøre noget forkert, og at det vil påvirke dem 
i resten af deres liv. Vi taler en del om vores fireårige datters reaktioner; om de ting, hun 
siger, skyldes den alder hun har, eller om det mere handler om, hvad hun er igennem på 
grund af min sygdom.” (patient, hæmatologisk)

PATIENTERS IDENTITETER  |   DEL III

61



Patienterne lagde somme tider mærke til nogle ændringer i deres børns adfærd, som be-
kymrede dem, og de kunne godt tænke sig, at børnene fik professionel hjælp.

“Min ældste datter [på 8 år] har på en måde taget en morrolle derhjemme. Det ville være 
rart, hvis der fandtes en eller anden form for psykologisk hjælp, så min mor og mine andre 
pårørende – også mine børn – kunne få nogen at tale med.” (patient, hæmatologisk) 

Flere patienter, især fra hæmatologisk afdeling, brugte Skype til kommunikation med de-
res børn. Via Skype var der ikke fysisk kontakt, hvilket kunne være vigtigt at undgå på 
grund af infektionsrisikoen. 

“Vi kommunikerede meget via Skype, fordi de mindste børn har det med at bringe en 
masse [infektioner] med sig fra børnehaven og den slags. Så jeg ville ikke have, at de 
kom herind, og du [patienten selv] var fuldstændig udmattet og sådan noget.” (patient, 
hæmatologisk) 

Skype var ikke altid nok til at holde kontakten, især når det gjaldt kontakten med de yngste 
børn.

”Vi brugte Skype rigtig meget, da jeg var indlagt i seks uger. Det gjorde vi. Men jeg kom 
så alligevel ud til et barn, som ikke kunne genkende mig, efter at jeg havde været herinde 
i seks uger.” (patient, hæmatologisk) 

En anden patient sagde: 

“Engang blev min datter meget forvirret, for hun hørte min stemme, men hun kunne ikke 
forstå, hvem det var, fordi jeg var skaldet.” (patient, hæmatologisk)  

Det var smertefuldt for patienterne, når de fandt ud af, at deres børn ikke kunne genken-
de dem.

“Så jeg synes, at det har været meget, meget svært, men jeg synes også, at 

sygeplejerskerne var virkelig gode. Når jeg skulle i bad eller have min medi-

cin og den slags, hjalp de [sygeplejerskerne] mig ved at give min søn flaske 

og den slags. Og det var meget vigtigt for mig, for det gjorde det muligt for 

mig at have ham her.” PATIENT, HÆMATOLOGISK
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Det var særlig svært for patienter med mindreårige børn at ’være der’ og at være forælder 
under indlæggelsen. Derfor havde sundhedspersonalet i nogle tilfælde støttet patienter-
ne ved at hjælpe dem praktisk. En mor med en ti måneder gammel søn sagde: 

“Så jeg synes, at det har været meget, meget svært, men jeg synes også, at sygeplejer-
skerne var virkelig gode. Når jeg skulle i bad eller have min medicin og den slags, hjalp de 
[sygeplejerskerne] mig ved at give min søn flaske og den slags. Og det var meget vigtigt 
for mig, for det gjorde det muligt for mig at have ham her.” (patient, hæmatologisk) 

De samme sygeplejersker havde også hjulpet patienten ved at råde hende til at tage sin 
søn med ind på hospitalet, så han kunne se, hvor hans mor var. Patienten havde oplevet 
det som hjælpsomt, fordi hun havde oplevet at: 

“I begyndelsen kunne han ikke forstå, hvorfor jeg boede i et andet hus, og hvorfor jeg ikke 
var derhjemme mere.” (patient, hæmatologisk) 

At være adskilt i længere tid syntes sværere for patienter med børn under fem år, måske 
fordi forælder-barn-relationen i den alder afhænger mere af den fysiske kontakt og nær-
heden deri snarere end af den verbale kontakt.

Patienterne	er	ofte	i	tvivl	om,	hvordan	de	bedst	muligt	
kan	støtte	deres	børn,	herunder	tilpasse	kontakt	og	
information	til	børnenes	alder.

At blive set som mere end patient 
Børns besøg på hospitalet gjorde det muligt for patienterne at være sammen med deres 
børn. Derudover oplevede nogle patienter, at deres børns besøg gav dem mulighed for 
at blive set på som mere end en svag patient, nemlig som en person med ressourcer og 
færdigheder. En patient sagde:
 
“Det føles godt, når du står der, og nogen siger: ‘Hun er sød.’, ’Kan du tælle til ti?’ og 
den slags ting. Så bliver du stolt og glad på en eller anden måde, men du føler dig også 
stærkere, for pludselig er jeg i min rolle som mor og ikke i min rolle som patient. Og det 
kan faktisk være meget rart at træde ud af rollen som syg og svag. Det betyder meget for 
mig.” (patient, gynækologisk)  

Når børnene besøgte afdelingen, følte nogle patienter sig mindre anonyme:
 
“Man kan føle sig virkelig udraderet som menneske i det her system. Så jeg føler, at det 
ikke kun handler om, at du må få din familie herind. Det handler også om, at du får mulig-
hed for at blive set på som mere end en patient.” (patient, gynækologisk) 

Når sundhedspersonalet talte med patienterne om deres børn og gav børnene opmærk-
somhed på afdelingen, følte patienterne, at det styrkede kontakten med sundhedsperso-
nalet:
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“Sundhedspersonalet har været meget søde over for mine børn. De har for eksempel 
budt dem velkommen ved at give dem is og kiks, og de har taget dem på skødet. De har 
også rost mig for mine børn.” (patient, gynækologisk)
 
Nogle patienter, som havde været indlagt i en længere periode, havde oplevet, at sund-
hedspersonalet havde opbygget relationer med deres børn. En patient, som havde været 
indlagt i flere måneder, havde haft besøg af sin mand og sine børn hver dag. Hun følte, at 
sundhedspersonalet havde gjort ’ret meget’.

“De taler meget med dem og opbygger på den måde relationer med dem. De har også talt 
om mulighederne for, at mine børn kunne få mere hjælp. De har også rost mig for mine 
børn, og det var rart.” (patient, hæmatologisk) 

Hvis sundhedspersonalet spurgte til patienternes børn, behøvede de ikke nødvendigvis 
at problematisere emnet. Det at tale om dagligdags ting kunne også styrke kommunika-
tionen og kontakten mellem patient og sundhedspersonale, idet patienterne følte sig set 
og anerkendt som forældre, ved siden af at de også var patienter. En patient sagde:
 
”Jeg tror, at fædre og mødre bliver glade, når de får mulighed for at tale om deres børn, og 
det behøver ikke at dreje sig om problematiske ting, der har at gøre med sygdommen og 
situationen. Det vigtigste er hverdagssnak såsom ‘Har du et billede af dit barn? Må jeg se 
billedet? Hvad er dit barns navn? Er hun glad? Har hun venner?’.” (patient, hæmatologisk) 

Patienterne satte pris på, at sundhedspersonalet aktivt satte deres identitet som forældre 
i forgrunden ved enten at henvende sig direkte eller indirekte til børnene. Værdien af, at 
sundhedspersonalet ’så’ patienternes børn, viste sig også betydningsfuldt ved eksempler 
på det modsatte. En patient havde fx oplevet:
 
“Da min datter var herinde, opdagede de ikke engang, at hun var min datter, og de talte 
ikke med hende. Det gjorde mig ret vred.” (patient, hæmatologisk)

At blive set som mere end patient blev også fremmet af, at sundhedspersonalet spurgte til 
og lyttede til patienternes følelser angående deres børn – som i det følgende eksempel:

“På et tidspunkt græd jeg en hel dag, fordi jeg savnede hende så meget [datter på 2 år], 
og sygeplejersken sagde, at det var et sundhedstegn – at det var et tegn på, at jeg var 
begyndt at få det bedre, fordi jeg nu kunne tænke på andre i familien og ikke kun på mig 
selv.” (patient, hæmatologisk)

“Da min datter var herinde, opdagede de ikke engang, at hun var min datter, 

og de talte ikke med hende. Det gjorde mig ret vred.”
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Ovenstående eksempel viser, at sundhedspersonalet nogle gange formår at tale om pa-
tienternes identiteter på samme tid; her ved at kombinere en forståelse for patientens 
længsel efter sit barn (forælderidentiteten) og patientens fysiske tilstand (patientidentite-
ten). Vores undersøgelse viser således, at både patienterne og relationen mellem sund-
hedspersonale og patienter kan styrkes af, at sundhedspersonalet bekræfter og anerken-
der patienterne i deres forælderidentitet, når patienterne er parate til det.

Det	styrker	kontakten	mellem	sundhedspersonale	og	
patient,	når	sundhedspersonalet	proaktivt	spørger	til		
og	skaber	direkte	kontakt	med	patientens	børn.	

At klare sig som forælder 
Når patienter havde deres forælderidentitet i forgrunden, ønskede de, at sundhedsper-
sonalet skulle spørge dem, hvordan det gik med deres børn, og hvilke udfordringer de 
havde som forældre. Patienterne ville også gerne have hjælp til bedst muligt at støtte 
deres børn, men det var desværre sjældent, at sundhedspersonalet tog initiativ hertil. 

”Under indlæggelsen savnede vi, at nogen spurgte os: ’Hvordan får I det til at hænge 
sammen? Og hvem tager sig af jeres børn?’ Vi havde også brug for hjælp til at finde ud af 
en masse med logistik og juridiske ting.” (patient, hæmatologisk)

Nogle patienter var overraskede over, at sundhedspersonalet ikke havde spurgt dem om 
de udfordringer, som de oplevede med at være alvorligt syg og at have hjemmeboende 
børn.
 
“De har ikke spurgt os om, hvordan vi vil klare det hele. Og vi har en del at se til med fem 
børn.” (patient, hæmatologisk) 

En del patienter fortalte, at de ikke havde modtaget råd om, hvordan de bedst kunne 
støtte deres børn under deres indlæggelse, angivelig fordi patienterne ikke havde taget 
emnet op selv. 

Vores deltagerobservationer viste også, at børn ikke blev systematisk talt om. Her følger 
et eksempel på, at patienterne ikke nødvendigvis havde overskuddet til selv at tage deres 
børn op som emne i kommunikationen med sundhedspersonalet: 

“Faktisk fik vi ingen råd, men vi spurgte heller ikke efter det, selv om vi har to små børn 
igennem alt det her. Men når du står i en situation som denne [med alvorlig sygdom], så 
tror jeg det er nemmere at tingene kommer til dig og ikke omvendt, for du har simpelthen 
ikke overskud til selv at tage kontakt omkring det. Hvis sundhedspersonalet havde spurgt 
til vores børn, så tror jeg, at vi ville have sat pris på det og brugt det, men på en eller anden 
måde, så tror jeg, at vi har fundet ud af det selv.” (patient, hæmatologisk)

Patienterne satte pris på, at sundhedspersonalet var proaktive ved at spørge dem, om de 
havde brug for råd med hensyn til deres børn. For på den måde følte de sig mødt som 
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forældre. For eksempel var hæmatologiske patienter ret optagede af børnesygdomme 
som en risikofaktor for deres helbred, og de kunne have tænkt sig, at de sundhedsprofes-
sionelle fortalte dem mere om det:

“Det er altid os, som er nødt til at stille spørgsmål om børnesygdomme. Og jeg synes, det 
er forkert, for det er ikke alle, der spørger ind til det. Det ville være rart, hvis sundheds-
personalet spurgte mere om det selv.” (patient, hæmatologisk) 

Nogle patienter tøvede med at få deres børn ind på hospitalet, fordi de havde fået indtryk 
af, at børn ikke var så velkomne: 

“Det ville på en eller anden måde være rart, hvis nogen sagde: ‘Du kan tage dine børn 
med herind’. I starten tog vi hende ikke med herind, fordi vi tænkte, at stemningen ikke 
var den rigtige, og der var heller ikke rigtig nogen andre børn.” (patient, gynækologisk) 

‘Stemningen’, som patienten refererer til i dette eksempel, kan afspejle det fravær af børn, 
som også blev observeret under deltagerobservationerne, hvor børn ikke blev naturligt 
inddraget, hverken personligt eller som emne. Denne tendens stod i modsætning til man-
ge patienters ønske om, at sundhedspersonalet proaktivt viste, at børn var velkomne.
 
Nogle patienter ville gerne have været bedre forberedte på udskrivelsen fra hospitalet, 
så de kunne have afklaret forventninger med deres børn i forhold til, hvor meget de ville 
kunne magte. En patient sagde:
 
“Efter transplantationen har du det virkelig dårligt, og du er så utrolig træt, og det bliver 
ved i meget, meget lang tid. Så den historie, du fortæller dine børn, om, at nu skal du ikke 
se mor i meget lang tid, mens hun er indlagt, men når hun kommer hjem igen, så har hun 
det godt igen … Men det har hun ikke! Det varede meget længere, end jeg havde forven-
tet.” (patient, hæmatologisk)

Vi fandt, at patienterne havde behov for, at sundhedspersonalet var proaktive med hen-
syn til patienternes børn gennem hele behandlingsforløbet – fra starten og til efter ud-
skrivning fra hospitalet.

At	være	alvorligt	syg	er	belastende	på	mange	måder,	
og	flere	patienter	efterspørger,	at	sundhedspersonalet	
er	mere	proaktive	med	at	spørge	ind	til	deres	børn	og	
forberede	dem	på	den	træthed,	som	mange	oplever	efter	
udskrivelse	fra	hospitalet.	
	

De fleste patienter ønskede, at sundhedspersonalet var mere proaktive med hensyn til 
at sætte forælderidentiteten i forgrunden. Samtidig fandt vi, at nogle patienter i visse si-
tuationer følte sig for udmattede til at agere i deres rolle som forælder. I disse situationer 
ønskede patienterne, at patientidentiteten kom i forgrunden. 
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Dette skema opsummerer forskellene på patientidentiteten og forælderidentiteten og vi-
ser, hvordan identiteterne er kontekstafhængige og dynamisk forbundne:

PATIENT-IDENTITET FORÆLDER-IDENTITET

Oplevelse af selv:  
en person, der lider.

Oplevelse af selv: en person, der kæm-
per med at håndtere rollen som forælder.

Relationer: adskilt fra andre på  
grund af sygdommen.

Relationer: forsøg på at bevare  
forælder-barn-forholdet i forgrunden.

Ønske til sundhedspersonalet:  
fokus på dem selv.

Ønske til sundhedspersonalet:  
fokus på børnene.

Identiteters samspil
Vi fandt, at der var to overordnede identiteter, som skiftevis kom i forgrunden, når pa-
tienter kommunikerede med sundhedspersonalet om deres børn: en ’patientidentitet’ og 
en ’forælderidentitet’. Disse identiteter var konstant og samtidigt til stede, omend en af 
identiteterne typisk var mere i forgrunden end den anden i visse situationer og hos nogle 
patienter. 

Eksistensen af de to beskrevne identiteter peger på, at sundhedspersonalet ikke kan tage 
for givet, at patienter altid ønsker at tale om deres børn eller ønsker at have dem på be-
søg. Resultatet er vigtigt, fordi de patienter, der kæmper med at balancere forælderiden-
titeten og patientidentiteten, kan blive yderligere presset af kulturelle opfattelser af ’det 
gode forældreskab’ og af det forælderansvar, som de i forvejen lider under ikke at kunne 
leve op til. 

De kulturelle opfattelser af ’det gode forældreskab’ fremgår blandt andet af Sundheds-
styrelsens anbefalinger til sundhedspersonalets møde med pårørende til alvorligt syge. 
Disse anbefalinger lægger op til, at patienter støttes i at tale med og om deres børn, og at 
børnene inviteres ind på hospitalet. Anbefalingerne er baseret på viden om, at inddragel-
se af børn mindsker børns angst og usikkerhed i forbindelse med forældres sygdom. Ikke 
desto mindre kan der være situationer, hvor forældre er så mentalt og fysisk udmattede, 
at de ikke magter at inddrage deres børn. Derfor er det væsentligt, at de ikke presses 
yderligere til at varetage opgaver, som de ikke er i stand til på et givent tidspunkt, fordi det 
både kan belaste dem yderligere fysisk og psykisk og kan påføre dem skyld i en situation, 
hvor de i forvejen er bevidste om deres egen utilstrækkelighed.

Ovenstående stiller sundhedspersonalet over for det dilemma, at selv om de fleste pa-
tienter ønsker, at sundhedspersonalet er mere proaktivt og hyppigere spørger til deres 
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børn, så er der også nogle, som ønsker at adskille det at være i behandling og omsorgen 
for deres børn. Sidstnævnte er i sig selv problematisk, fordi forskning viser, at åben kom-
munikation minimerer børns angstniveau. Med andre ord kan sundhedspersonalet stå i 
situationer, hvor patientens og barnets behov ikke er de samme. Her kan det være vigtigt 
at overveje, hvordan andre af barnets nære omsorgspersoner kan støttes i at kommunike-
re med barnet om forælderens tilstand.
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Spørgsmål
til refleksion
Formålet med øvelsen er, at du reflekterer over dine erfaringer med at møde forskellige 
patientperspektiver, når en patient både er alvorligt syg og har forælderansvar. Måske kan 
du komme i tanke om en patient med hjemmeboende børn, som har gjort særlig indtryk 
på dig, og derudfra reflektere over følgende: 

En konkret situation:
•  Beskriv situationen.
•  Hvad var dine perspektiver? (Hvad var vigtigt for dig at få talt 

med patienten om?)
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•  Hvad var patientens perspektiver? (Hvad var vigtigt for ham eller 
hende?)

• Andre vigtige perspektiver?
•  Hvilke værdier med hensyn til graden af børns inddragelse var i 

spil? (Fælles og forskellige?)
•  Hvilke strukturelle forhold gjorde sig gældende, eksempelvis 

patientens socioøkonomiske situation, henvisningsmuligheder 
eller mangel på samme, tid til samtalen m.fl.?

•  Hvordan oplevede du, at patientens forskellige identiteter som 
henholdsvis ’patient’ og ’forælder’ var i spil? 

•  Hvordan vil du karakterisere perspektiverne ’patient’ og ’foræl-
der’ ud fra dit eksempel?

• Hvad lærte du af situationen?

Generelle dilemmaer:
Man kan også vælge at reflektere over følgende kendte dilemma:

•  Hvad gør du, når patienten er så træt og udmattet, at vedkom-
mende hverken orker at tale om sine børn eller at få børnene ind 
på afdelingen, samtidig med at du har en fornemmelse af, at det 
er børnenes behov at blive inddraget mere?

Vores erfaringer med at adressere ovenstående generelle dilemma er, at det er vigtigt at 
skelne mellem statiske og dynamiske tilstande. Det vil sige, at det ikke nødvendigvis er 
en varig situation, at patienten ikke magter at tale om sine børn. Samtidig kan det være 
vigtigt at undersøge, om det at patienten ikke magter at tale om sine børn, kan hænge 
sammen med, at patienten måske mangler viden om – eller ideer til – hvordan en samtale 
med børnene kan forløbe. Udfordringen i opklaringen af dette er at respektere patientens 
tilstand, som den er her og nu, og samtidig være undersøgende uden at miste følingen 
med patientens grænser.

Udfordringen er altså at balancere mellem: 

1. at være nysgerrig på patientens perspektiver 
2. at lade patienten være 
3. at informere om vigtigheden af, at børn inddrages.

Når denne balance tipper, kan det ske, at man som sundhedspersonale får lyst til med gode 
argumenter at overtale patienten til at inddrage sine børn. Denne form for pædagogik kan 
dog få den konsekvens, at patienten indvilger i at inddrage de pårørende børn uden at være 
tilstrækkeligt forberedt, hvilket hverken kommer patienten eller børnene til gode.

Sundhedspersonalet oplever nogle gange, at en døende forælder ikke er parat til at ind-
drage sine børn, og at tiden til at inddrage børnene dermed er begrænset. I sådanne 
tilfælde må sundhedspersonalet undersøge, om der er andre voksne i familien eller i fami-
liens netværk, som kan være med børnene i den svære situation. En mulighed er også at 
inddrage kommunen for at opnå ekstra psykosocial støtte. Ofte inddrages kommunen på 
et tidligere tidspunkt, idet familier med alvorlig sygdom kan have brug for hjælp.
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DEL IIII

Kommunikations-
model	til  
refleksion og  
anbefalinger





DEL IIII

I denne del af inspirationsmaterialet kan du med udgangspunkt i 

en kommunikationsmodel læse om: 

• hvordan du kan bruge modellen som refleksionsredskab

• anbefalinger til dit arbejde på området ’børn som pårørende’.  

Vi kalder kommunikationsmodellen for ’KOMBI’. Det står for: 

Kontekster, Medicin, Barrierer og Identiteter. Når ’kontekster’ står 

først, er det, fordi al kommunikation om børn som pårørende ind-

går i en kontekst, dvs. i en større sammenhæng. 

I det følgende giver vi først en overordnet introduktion til KOMBI -

modellen. Dernæst beskriver vi modellen som refleksionsredskab. 

Og endelig kommer vi med en række konkrete anbefalinger mål-

rettet kommunikation om børn som pårørende til alvorligt syge 

forældre, baseret på KOMBI-modellens forskellige lag.



																			

KOMBI:		
kommunikationsmodel 
målrettet børn  
som pårørende
 

KOMBI-MODELLEN

Patientidentiteter
Mere individualisering
Mindre standardisering

Patient indgår i relationer

Medicinske kontekster
Mere kontekstbevidsthed

Mindre standardisering på tværs af afdelinger
Kommunikationsfærdigheder er kontekstafhængige

Sundhedspersonalets barrierer
Mere standardisering – mindre individualisering

Emotionelle og strukturelle barrierer hænger sammen
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Introduktion til KOMBI-modellen

KOMBI-modellens formål er at bane vej for, at sundhedspersonalet bedst muligt kan støt-
te alvorligt syge patienter i at tackle situationen som alvorligt syge med forælderansvar i 
overensstemmelse med deres egne og deres børns behov. Modellens udgangspunkt er, 
at den bedst mulige støtte ikke alene handler om sundhedspersonalets færdigheder, men 
også om de strukturelle omstændigheder, som sundhedspersonalet er underlagt, og som 
ledelsen er ansvarlig for – eksempelvis tid, procedurer og definition af arbejdsopgaver.

Modellen skal forstås kalejdoskopisk og samtidig helhedsorienteret. Det betyder, at man 
kan reflektere og arbejde med hvert lag i modellen isoleret og samtidig overveje, hvordan 
lagene spiller sammen, og hvilken betydning hvert lag har i kommunikationen. 

Modellen er dynamisk på den måde, at alle lag i modellen påvirker hinanden, og i det 
lys er der ingen given orden. Ikke desto mindre vil vi anbefale, at man læser modellen 
nedefra og starter med at afdække sundhedspersonalets barrierer i forhold til at adres-
sere emnet ’børn som pårørende’, fordi det er sundhedspersonalet, som er ansvarlig for 
at igangsætte og rammesætte samtalen. At forholde sig til barrierer er afgørende, for det 
er først, når emnet bringes op, at de to andre lag kommer i spil, henholdsvis medicinske 
konteksters betydning for kommunikationen og patienternes udfordringer med både at 
være patient og have forælderansvar. Det er i den forbindelse vigtigt at være opmærksom 
på, at det kan være en barriere i sig selv for sundhedspersonalet at spørge til patienternes 
behov, især når de ikke ved, hvordan de kan komme patienternes behov i møde.

For at fremme læsningen fra bunden og opad er modellen formet som en trekant, så sund-
hedspersonalets barrierer adresseres først.

KOMBI-modellen som refleksionsredskab
For at KOMBI-modellen skal give mening som refleksionsredskab, må man som sund-
hedspersonale starte med at undersøge, hvordan det pågældende kommunikationsemne 
er prioriteret af ledelsen, og hvad forudsætningerne bør være for, at emnet kan prioriteres 
og handles på i praksis.

Dernæst kan man med udgangspunkt i modellens tre lag stille sig selv følgende tre ho-
vedspørgsmål:

•  Hvilke barrierer oplever du, når det gælder at spørge ind til alvor-
ligt syge patienters hjemmeboende børn?

•  Hvordan oplever du, at patienters medicinske og diagnostiske 
karakteristika påvirker måden, hvorpå børn opfattes, og de udfor-
dringer, der opstår i kommunikationen om børn som pårørende?

•  Hvordan forholder du dig til, at patienter kan være så udmattede, 
at de ikke magter at tale om deres børn? 
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Ovenstående spørgsmål kan suppleres med de spørgsmål, som inspirationsmaterialets 
dele, I-III, afsluttes med. Man kan også overveje, om der er andre centrale aspekter med 
betydning for kommunikationen end de allerede nævnte.

Det er vigtigt at understrege, at sundhedspersonalet ikke kan ændre strukturelle mang-
ler ved at reflektere over kommunikative udfordringer. Refleksion alene kan således ikke 
løse problemer, som er forårsaget af mangel på ressourcer. Men at reflektere over udfor-
drende situationer eller emner kan hjælpe sundhedspersonalet til at identificere aspekter, 
som har betydning i kommunikationssituationer, fx diagnoser og behandlingsmetoder, 
tidsmæssige forhold, forventninger til fagprofessionen, sundhedspersonalets egen følel-
sesmæssige involvering og patienternes identiteter. På den måde kan KOMBI-modellen 
bruges som et redskab til at facilitere sundhedspersonalets egne refleksioner og reflek-
sioner med kollegaer over kommunikationspraksis. 

Modellen kan bruges som redskab til direkte refleksion i praksis, men den kan også bru-
ges retrospektivt. Man kan for eksempel tænke på en situation, som har gjort et særligt 
indtryk på én, og derudfra gennemgå modellen ved at analysere egne barrierer, den me-
dicinske konteksts betydning for situationen, samt hvordan man oplevede patienternes 
perspektiver. 

Når man har brugt modellen nogle gange, vil det måske blive sådan, at man begynder 
at overveje, hvilke mekanismer der er på spil i én selv, i den medicinske kontekst og hos 
patienten, mens man står i bestemte situationer. Endelig kan det være, at man kommer 
på andre vigtige aspekter med betydning for kommunikationen. Det kan være familie-
medlemmers følelser, herunder børnenes reaktioner, holdninger og værdier, patientens 
socioøkonomiske situation m.m.

Man kan arbejde med modellen i undervisningssammenhæng og på fagmøder enten på 
hospitalsafdelingen eller i andet regi, ligesom man kan bruge den som individuelt reflek-
sionsredskab eller sammen med kollegaer, eventuelt i samarbejde med en supervisor.  

Selv	om	modellen	specifikt	handler	om	kommunikationen	
om	børn	som	pårørende	til	alvorligt	syge,	mener	vi,	at	
den	vil	kunne	bruges	i	et	bredere	perspektiv.	Barrierer,	
kontekster	og	patientidentiteter	kan	således	også	være	
på	spil	inden	for	andre	udfordrende	kommunikations-
områder,	fx	i	samtaler	om	døden	og	det	at	være	døende,	
om	seksualitet	og	om	religiøse	overbevisninger.	
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Når du reflekterer over 
din praksis angående 
børn som pårørende, 
får du mulighed for:

• en tænkepause inden handling

• at stoppe automatiserede handlinger

• at tænke flere muligheder igennem inden handling

• at nuancere argumentationen for handling

• at få feedback på ideer til handling

• at udvikle, justere og forfine handlinger

• at vælge handlinger til og fra



Anbefalinger med udgangspunkt 
i KOMBI-modellen
Læst nedefra illustrerer KOMBI-modellen progressionen i inspirationsmaterialets tre 
dele. Den viser også, at anbefalinger hænger sammen med den vinkel, der er i hvert lag.  
Vi startede med at beskrive sundhedspersonalets barrierer, hvor anbefalingen er mere 
standardisering. Derefter beskrives de medicinsk kontekstuelle forholds betydning for 
kommunikationen, hvor anbefalingen er større kontekstbevidsthed på hospitalsafdelings-
niveau. Endelig er patienternes perspektiver i fokus, hvor behovet for mere individualise-
ring fremhæves. 

Man kan således se, at anbefalingerne hænger sammen med den vinkel, som delstudier-
ne havde. Ved at relatere inspirationsmaterialets tre dele til hinanden bliver det tydeligt, 
at forholdet mellem standardisering og individualisering er i spil som en samtidig og ikke 
som en lineær proces. Denne samtidighed kræver, at sundhedspersonalet arbejder ud 
fra et dobbelt bevidsthedsperspektiv, hvor man både systematisk taler om børn som på-
rørende og er opmærksom på, at patienter ikke altid er parate til at tale om deres børn. 

Nederste lag af KOMBI-modellen:
sundhedspersonalets barrierer
I arbejdet med sundhedspersonalets barrierer, hvor manglende fokus på strukturelle bar-
rierer forstørrer de følelsesmæssige barrierer, anbefaler vi:

Mere standardisering 
 

Mindre individualisering

Mere standardisering skal forebygge, at børn som pårørende bliver tilfældigt talt om, med 
hensyn til både frekvens og indhold. Målet er, at samtaler om børn som pårørende ikke 
skal være afhængig af den enkelte sundhedspersons overskud og personlige parathed til 
at tage sig af emnet. Tanken er, at sundhedspersonalet skal forberedes bedre og have at 
vide, hvad der forventes af dem, så de ikke er overladt til sig selv og deres egne improvi-
sationer, når det gælder så alvorligt et emne. Derfor anbefaler vi mere standardisering og 
mindre individualisering, for at sikre, at det ikke er op til den enkelte sundhedsperson om 
børn som pårørende adresseres eller ej. Derudover anbefaler vi:

•  Lovgivning som forpligter sundhedspersonale til at afdække og 
følge op på, om patienten har børn som pårørende.  

•  At indsatsen for børn som pårørende understøttes af: a) skema-
er og manualer, som sikrer indsamling og opfølgning på oplys-
ninger om børn som pårørende, særligt i patientens journaler 
og med hensyn til henvisningsmuligheder, b) ledelsesmæssig 
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opbakning og tid til emnet, og c) undervisning, der adresserer 
dilemmaer i forbindelse med implementering af anbefalinger. 

•  At undervisning og supervision medtænker følgende:
➢ ·  Introspektion, herunder håndtering af følelser i uforudsete 

situationer.
➢ ·  Formidling af medicinsk information, så børn og unge kan 

forstå det.
➢ ·  Børns reaktioner på sygdom: Hvornår er de ’normale’, og 

hvornår kræver de ekstra hjælp?
➢ ·  Udforskning af børne-, patient- og pårørende-perspektiver, 

når en forælder er alvorligt syg.
➢ · Samtaler om døden med børn og familier.
➢ · Juridiske aspekter, herunder regler for underretning. 

Mellemste lag af KOMBI-modellen:
medicinske kontekster
Det andet lag i KOMBI-modellen sætter fokus på betydningen af den medicinske kon-
tekst for samtaler om børn som pårørende. Her kædes patientens diagnose og behand-
ling sammen med kommunikationsudfordringer og opfattelser af børn som pårørende 
som kategori. Den medicinske kontekst influerer altså på, hvad der bliver hovedtemaer 
i kommunikationen, og hvilke udfordringer der opstår. I forlængelse heraf anbefaler vi:

Større kontekstbevidsthed

Mindre standardisering på tværs af afdelinger

Med større kontekstbevidsthed mener vi, at det kan gavne kommunikationen, at sund-
hedspersonalet har særlig opmærksomhed på, hvordan den medicinske kontekst påvir-
ker kommunikationen om børn. Mindre standardisering på tværs af afdelinger er vigtig, 
fordi generelle retningslinjer for børn som pårørende målrettet alle hospitalsafdelinger 
kan overse medicinsk kontekstuelle udfordringer. 

Som nævnt fandt vi, at forskellige diagnoser og behandlinger gav forskellige muligheder 
for dialog og inddragelse af børn. Vi anbefaler derfor, at retningslinjer tilpasses de enkelte 
afdelinger, så de tager hensyn til den medicinske kontekst. Vi anbefaler samtidig, at man 
er mere opmærksom på proaktivt at inddrage børn tidligt i forælderens sygdomsforløb, 
da vi på tværs af afdelinger fandt en tendens til, at børn først blev inddraget, når patienten 
var døende eller død. 
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Øverste lag af KOMBI-modellen: 
patientidentiteter 
Endelig åbner modellen for det perspektiv, at patienter ikke altid har overskud til at tale 
om deres børn. I sundhedskommunikation generelt kan der være en forestilling om, at 
patienter altid er parate til at tale om deres følelsesmæssige udfordringer, og det kan op-
fattes som et ideal og et succeskriterium for kommunikationen, at patienter sætter ord på 
deres følelser. 

Vi har imidlertid vist, at alvorligt syge patienter balancerer mellem to overordnede iden-
titeter, når de har hjemmeboende børn: en patientidentitet og en forælderidentitet. Som 
’patienter’ kunne patienterne være ambivalente med hensyn til at tale om deres børn, 
mens de som forældre ønskede at tale mere om deres børn. For at tage hensyn til dette 
anbefaler vi:

Mere individualisering

Mindre standardisering

Essensen er, at samtalen om patientens børn bør være på patientens præmisser og ikke 
alene et resultat af standardbeskrivelser. Risikoen er, at en indsats, der alene er baseret på 
standarder, kan tvinge patienter ind i positioner, som de hverken har mentalt eller fysisk 
overskud til at håndtere. Derfor anbefaler vi, at sundhedspersonalet er opmærksomme 
på, hvad der optager patienten mest på et givent tidspunkt, og derudfra undersøger, 
hvad patienten har brug for – velvidende at patientens perspektiver ikke er statiske, men 
veksler, balancerer og er dynamiske. Denne tilgang kan opsummeres til fem opmærksom-
hedspunkter for sundhedspersonalet:

Vi anbefaler, at sundhedspersonalet har opmærksomhed på følgende:

•  At undersøge patienternes behov for kommunikation om deres 
børn, herunder være opmærksom på, at disse behov er dynami-
ske og kan forandre sig undervejs i sygdomsforløbet.

•  At undersøge sundhedspersonalets eget bidrag til, hvilken iden-
titet der træder i forgrunden på et givent tidspunkt. Identiteter-
ne er således ikke kun dynamiske, når det gælder patienternes 
tilstand, men afhænger også af kommunikationen mellem sund-
hedspersonale og patient.

•  Forsigtighed med hensyn til implementering af retningslinjer og 
manualer så patienters helbredstilstand, grænser og forskellige 
identiteter respekteres.
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•  At patienters og børns behov ikke altid overlapper. Afdækning 
af familiens netværk, herunder undersøgelse af, hvem der pas-
ser og kan støtte børnene, mens forælderen er indlagt. Eventuel 
inddragelse af kommune, daginstitution, skole eller ungdomsud-
dannelse.

•  At hjælpe patienter med at forklare sygdommen og behandlin-
gen for deres børn, herunder hvordan usikkerheder om behand-
lingsudfald kan tackles. 

Det er vigtigt at understrege, at der ikke findes entydige løsninger på ovenstående pro-
blemstillinger. Vi opfordrer derfor til, at man sammen med kollegaer diskuterer mulige 
veje at gå.

Standardisering vs. individualisering
Anbefalingerne i modellens tre lag rummer modsigelser: Nederste lags anbefaling er 
mere standardisering og mindre individualisering, midterste lags anbefaling er større 
kontekstbevidsthed og mindre standardisering på tværs af afdelinger, mens øverste lags 
anbefaling er mere individualisering og mindre standardisering.

Disse modsigelser er et grundlæggende vilkår for sundhedspersonalets daglige kommu-
nikation, hvor det at følge standarder og evidens må relateres til de enkelte patienters 
behov. Modsætningen bliver i litteraturen beskrevet som et udtryk for, at man på den 
ene side har ’behandling af individer’ og på den anden side har ’behandling af grupper 
af individer’. 

At	behandle	et	individ	på	en	standardiseret	måde	kan	
være	gavnligt,	når	individet	er	repræsentativt.	Det	er		
individer	dog	sjældent.	Der	vil	derfor	være	en	risiko	for	
at	gøre	mere	skade	end	gavn,	hvis	standarder	i	form	af	
retningslinjer	bliver	fulgt	uden	hensyntagen	til	kliniske	
vurderinger	af	patientens	behov	og	præferencer.	

Relateret til KOMBI-modellen er dilemmaet det følgende: På den ene side bliver børn 
som pårørende ikke systematisk talt om, og når de tales om, er det tilfældigt, hvem, hvor-
når og hvordan de bliver talt om. Dette peger på nødvendigheden af at standardisere. 
Man kan sige, at når patienter behandles på en standardiseret måde, er det et forsøg fra 
sundhedspersonalets side på fx at sikre effektivitet, konsistens og kvalitet. 
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Standardisering	medvirker	til	at	undgå	skadelige	og/eller	
diskriminerende	former	for	praksis	ved	at	bruge	kvalitets-
mål,	uddannelsesmaterialer,	prædefinerede	redskaber	
og	retningslinjer.	Derudover	fremmer	standardisering	en	
gennemsigtighed,	i	forhold	til	hvordan	vedtaget	praksis		
og	faktiske	handlinger	spiller	sammen.

På den anden side er patienter ikke altid parate til at relatere til deres børn, hvilket peger 
på nødvendigheden af at tage individuelle hensyn. Med andre ord: Hvis standardisering 
bliver implementeret på en rigid måde for at sikre ligelig behandling, så vil der være en risi-
ko for, at alle patienter forsøges behandlet ens uafhængigt af deres behov og præferencer.

Både-og
I praksis ser vi ikke anbefalingerne om henholdsvis standardisering og individualisering 
som modsætninger og som et spørgsmål om en enten-eller-tilgang. Vi ses dem snarere 
som en opfordring til at balancere mellem fleksibilitet og rigiditet, når fremtidige standar-
der for børn som pårørende skal implementeres, gerne i forlængelse af en lovgivning på 
området. På den måde skal standardisering forstås som en aktiv proces, der stræber efter 
stabilitet og orden, i dette tilfælde når det drejer sig om at bringe børn som pårørende på 
dagsordenen.

At introducere retningslinjer – hvilket ikke er det samme som de mere frivillige anbe-
falinger – vil forpligte sundhedspersonalet til at registrere, om patienten har børn, om 
børnene har særlige behov, og om det er nødvendigt at tilbyde eller henvise til yderligere 
støtte. Sidstnævnte forudsætter selvsagt, at sundhedspersonalet har mulighederne og 
ressourcerne til at udføre opgaverne, herunder uddannelse i kommunikation om børn 
som pårørende og en klar beskrivelse af, hvad der forventes af dem. 

Eftersom refleksioner over kommunikative udfordringer ikke kan udrydde strukturelle 
mangler, anbefaler vi, at ledelserne bakker op om introduktion af manualer og procedu-
rer, der viser sundhedspersonalet, hvordan og hvilke informationer der bør skrives ind i 
patientens journal om deres børn, og hvad disse informationer skal bruges til. Endelig må 
der afsættes tid til opgaven og til træning af sundhedspersonalet i, hvordan procedurer 
kan implementeres, og hvordan barrierer i arbejdet kan adresseres.

Når det er sagt, mener vi ikke, at standardisering kan fungere som en ensidig løsning, når 
det gælder sundhedspersonalets barrierer. Patienters og situationers forskellighed gør 
kravene til sundhedspersonalet komplekse, kontekstafhængige og flersidige. 
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Det modsatte af standardisering er således blevet beskrevet som forskellighed, individu-
alisme og entydighed. Det betyder, at sundhedspersonalet må have individuelle dialoger 
med patienter for at finde ud af, om og hvornår patienter er parate til at tale om deres børn. 

Sundhedspersonalet	må	involvere	patienterne	selv	som	
konsulenter	på	samtalen,	når	der	skal	tages	stilling	til,	
hvorvidt	og	på	hvilken	måde	en	standardiseret	praksis	
kan	give	mening	for	den	enkelte	patient	eller	ej.
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Bilag
Uddrag af anbefalinger  
til sundhedspersonale, 
når børn er pårørende
(SST 2012, side 6-8 )

1.	 Søg relevant viden om barnet eller den unge som pårørende, f.eks. navn, alder og 
tilknytning til daginstitution, skole og sundhedsvæsen. Har barnet eller den unge tidli-
gere erfaringer med alvorlig sygdom i familien? 

2.  Tilstræb tidligt i forløbet og løbende at tage initiativ til et møde eller en samtale med 
forældre eller nærmeste omsorgsgiver, og gerne også barnet eller den unge selv, hvis 
det er muligt. Det kan evt. være i forbindelse med allerede planlagte samtaler. 

Samtalen kan være en hjælp til at vurdere forældrenes eller de nærmeste omsorgsgiveres 
ressourcer, og om sundhedspersonalet skal påtage sig en mere aktiv rolle for at sikre, at 
evt. sårbare børn og unge får den nødvendige støtte og hjælp. 

Hvis der er behov for hjælp fra andre aktører, bør du sikre en tidlig koordinering i forløbet 
med relevante aktører med myndighedskompetence, fx kommunen, PPR m.v. Du kan 
også overveje, om det er relevant at inddrage børnenes eller de unges nærmiljø, fx dag-
tilbud, SFO og skole. 

3.  Giv forældre eller nærmeste omsorgsgiver råd og vejledning om, hvordan han eller 
hun kan klare situationen, og hvordan han eller hun kan videregive alderssvarende 
information til barnet eller den unge. 

Du kan henvise børnene eller de unge og forældrene til mulige relevante støttetilbud, hvis 
de har behov for det. Informer også børnene eller de unge og forældrene om, hvor bør-
nene eller de unge kan møde ligestillede, fx gennem børn- og ungegrupper og netværk. 
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4.  Sørg for, at støtten til og inddragelsen af børn og unge er alderssvarende og på barnets 
og den unges præmisser. 

Hvis du vurderer, at der er behov for det, så giv fx børnene eller de unge mulighed for at tale 
med andre end den syge om følelser i forbindelse med sygdommen. Hjælp dem med at finde 
den svære balance mellem at leve et ungdomsliv og støtte og være sammen med den syge.

Forslag til afklarende spørgsmål, som du kan stille om patientens børn:

Har du tætte pårørende, som er børn eller unge? 
•  Hvad hedder børnene eller de unge, hvor gamle er de, og hvor 

opholder de sig? 
•  Hvem har forældremyndigheden over dem? 
•  Hvem oplever de sig følelsesmæssigt knyttet til (forældre, andre 

pårørende)? 
•  Hvad er deres tilknytning til institution, skole, sundhedsvæsen osv.? 
• Har de tidligere erfaringer med alvorlig sygdom i familien? 
• Hvordan påvirker det jeres børn eller unge, at du er syg? 
• Hvordan tænker du, at der bedst kan støttes op om dine børn? 
• Er der noget, du er særlig bekymret for? 
•  Har de brug for særlig støtte, fordi de selv har en funktionsned-

sættelse eller sygdom? 
• Hvor er børnene eller de unge i deres eget liv og udvikling? 

Barnet eller den unge kan have behov for følgende information:

Om den syge: 
•  Balanceret og afpasset information ift. alder, ønske og forståel-

sesevne om den syges sygdomssituation, forklaring af diagnosen 
og forklaring på symptomerne. 

•  Hvilken slags behandling der bliver givet, hvordan der bliver ta-
get vare på den syge, og  hvor længe behandlingen vil vare (med 
patientens samtykke). 

•  Hvordan tilstanden påvirker den syge, barnet/den unge og fa-
miliens situation. 

• Muligheder for besøg, og hvordan de skal foregå. 

Om barnets eller den unges egen situation: 
•  Information om, at der bliver draget omsorg for barnet eller den 

unge, og af hvem. 
•  Hvad der er normale reaktioner hos børn/unge, når en forælder, 

søskende eller lignende har en alvorlig sygdom. 
• At den syges tilstand ikke er barnets eller den unges skyld. 
•  At barnet ikke kan fremskynde eller forsinke sygdommens forløb. 
•  At barnet eller den unge skal give sig selv lov til at have det godt 

og fortsætte med aktiviteter, som er gode for barnet eller den 
unge, også i de perioder, hvor den voksne har det dårligt. 

•  Barnet eller den unge bør vide, hvem der kender til familiens si-
tuation, og hvem barnet eller den unge kan snakke med om de 
vanskelige ting.
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