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Forord
Hvert år oplever omkring 11.000 små børn i alderen 0-6 år, at deres far eller
mor bliver kritisk syg, mens 250 små børn mister en far eller mor. Tallet dækker alle former for sygdomme såvel som ulykker. At stå alene tilbage som
forælder til et lille barn i en tid med sorg, usikkerhed og manglende ressourcer
er en monumental udfordring for alle forældre, der oplever det.
Der er brug for, at daginstitutioner er godt rustede til at håndtere de svære
nye livsvilkår, der opstår. At give støtte kræver viden om, hvad børnene og familierne går igennem. Det ved vi meget lidt om i dag. Derfor sætter Kræftens
Bekæmpelse i denne rapport fokus på små børn, deres familier og daginstitutionspersonales oplevelser i mødet med kritiske sygdomsforløb og sorg.
Denne rapport er skrevet på baggrund af den erfaring sorgramte børn, deres
forældre og det daginstitutionspersonale, der støttede dem, har gjort sig. Den
er primært tiltænkt forældre og daginstitutionspersonale samt kommunale
beslutningstagere, som ønsker mere viden om sorgramte småbørnsfamiliers
udfordringer og støttebehov. Det er deltagernes store ønske, at den viden og
de dyrtkøbte erfaringer, de har gjort sig, kan hjælpe andre i samme situation.
Derfor har denne rapport sit primære fokus på at viderebringe deltagernes
erfaringer og råd.

Hun sagde,
hun aldrig ville dø,
men så døde hun alligevel…
Villum 6 år

Ønsker du at gå i detaljer
med studiets fund?
Rapportens fund publiceres løbende i fag
fællebedømte internationale videnskabelige
tidsskrifter. Dette sker som en kvalitetssikring
og international vidensformidling af studiets
fund. Skriv en mail til omsorg@cancer.dk, hvis
du vil have adgang til artiklerne.

10

Vi har som det første studium i verden interviewet tolv 5-8-årige børn om
deres sorgoplevelser og støttebehov. Det har vi gjort, fordi vi tror på, at selv
helt små børn har vigtig viden og råd at bidrage med i forhold til, hvordan de
bedst kan hjælpes. Vi har også interviewet 36 forældre og pædagoger om de
udfordringer, de hver især oplever i forbindelse med kritisk sygdom og dødsfald i hhv. familien og daginstitutionen.
Rapporten fokuserer på, hvordan daginstitutioner kan forbedre deres støtte til sygdoms- og sorgramte børn og deres forældre. Det betyder ikke, at
daginstitutionerne i dag giver dårlig støtte. Tværtimod viste vores sidste
spørgeskemaundersøgelse, at 87 pct. af daginstitutionerne allerede har en
sorghandleplan. Personalet har stærkt fokus på støtte, når de møder familier i
kriser og de ønsker at gøre en forskel. Men de ved ikke altid, hvordan de bedst
kan støtte barnet og dets familie.
Til dig, der sidder med denne rapport: Uanset om du er fagperson, forælder
eller arbejder i kommunalt regi, så håber vi, at rapporten giver dig viden og
forståelse for konsekvenserne og udfordringerne, der følger med, når småbørnsfamilier rammes af kritisk sygdom og dødsfald.

Martin Lytje, Postdoc, ph.d.,
og Per Bøge, Børne- og Ungechef
Kræftens Bekæmpelse

”Jeg har været virkelig presset selv.

1

Hold kæft mand. To blebørn, stort hus
og have. Jeg blev fyret fra arbejdet til

Interesseret i flere tal?

og så gik jeg ned med stress. Jeg kan

Læs vores rapport Kvaliteten af sorgberedskabet i dagtilbud. Her præsenteres
resultaterne fra et spørgeskema med
602 pædagogiske ledere.
Rapporten kan tilgås på omsorg.dk

næsten at begynde at græde.”

3

4

9 85 7

sidst. Jeg arbejdede næsten et helt år,
stadig ikke se et billede af hende uden

6

0

2

Emil, far til to
13

Resumé
Raske forældre, der oplever kritisk sygdom eller mister deres samlever, står
over for en stor opgave. De skal både støtte deres syge partner og samtidig
være der for deres børn. Oven i disse opgaver er der en praktisk og økonomisk
hverdag, som skal fungere. De færreste forældre har, før de står i situationen,
gjort sig tanker om, hvordan familien kommer igennem kritisk sygdom eller dødsfald. Dermed skal en presset familie uden forberedelse tage mange
svære beslutninger. Nogle forældre vælger ikke at inkludere deres børn i sygdomsforløbet i håbet om at beskytte dem fra alt det svære. Men børn ved
godt, når noget er galt. Vores undersøgelse viser, at børn, også de helt små,
har brug for at blive inkluderet. Inddrager man dem ikke, overlader man dem
til deres egne bekymringer og fantasier. Undersøgelsen viser også, at forældre har brug for støtte til at opsætte gode rammer for familien i en tid, hvor
de selv mangler ressourcer, støtte og viden.
Små børn, som oplever kritisk sygdom og dødsfald, bliver kastet ud i en livssituation, der er svær at forstå. Hvad vil det sige at dø? Kommer far snart tilbage? Hvem skal putte mig, når mor er død? Børnene har brug for hjælp til både
at forstå, hvorfor de reagerer, som de gør, og hvordan man lever med et savn.
De har brug for hjælp til at forstå, hvad det vil sige, at far eller mor er syg eller
død. Får de denne hjælp, giver man dem ikke kun støtte i øjeblikket – de får
også en viden og forståelse, som kan bruges resten af livet. Her er den tilbageværende familie vigtig, men ofte også ramt af så stor sorg, at det er vigtigt,
at andre personer i barnets dagligdag tør træde til. Daginstitutionspersonalet, med deres indgående kendskab til barnet og dets familie, kan her yde en
vigtig forebyggende indsats ved at tilbyde barnet ekstra opmærksomhed og
støtte.
Det pædagogiske personale oplever arbejdet med kritisk sygdom og sorgramte familier som udfordrende. De sorghandleplaner, personalet har, er
ikke altid gode nok, når de står i situationen, og personalet oplever ofte, at de
mangler den nødvendige viden og uddannelse til at varetage støtteopgaven.
På trods af denne tvivl gjorde de interviewede pædagoger deres bedste for
at støtte familien. De oplevede også, at deres støtte gjorde en forskel. Personalet allokerede ekstra ressourcer og tid til at hjælpe barnet igennem den
svære tid og give rum til både glæde, bekymring og tristhed. Sorgen skulle
ikke gemmes væk, men der skulle være rum til at lege og være barn. Personalet erfarede også, at den tilbageværende forælder havde behov for støtte.
De oplevede, at de ikke kunne hjælpe barnet uden også at støtte forælderen.
Selvom sådanne støttetiltag var krævende for personalet og ofte havde personlige omkostninger, blev de altid italesat som værende ”det hele værd.”
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Hvor har vi vores viden fra?
I denne del af rapporten går vi i dybden med de oplevelser, sorgramte familier og daginstitutionspersonale gennemgår i mødet med kritisk sygdom og
dødsfald. Det inkluderer perspektiver fra 5-8-årige børn, der mistede, mens
de gik i daginstitution, samt fra deres forældre, som oplevede at miste en
partner efter kritisk sygdom. Derudover interviewede vi daginstitutionspersonale, der havde stået for den opgave at støtte en familie, der oplevede kritisk sygdom eller dødsfald.
Vi har fokuseret på at få deltagerperspektiver fra alle landets regioner. Deltagerne har oplevet forskellige typer af tab såsom sygdomsrelaterede dødsfald
og ulykker. De er blevet interviewet 1-4 år efter deres tab.
De tre deltagergrupper, der har bidraget med viden og erfaringer til rapporten, er:

12 børn
– i alderen 5-8 år, som mistede en mor eller far,
mens de gik i daginstitution.

13 forældre
– hvis barn mistede en mor eller far, mens barnet gik i daginstitution.
Alle forældre levede sammen med deres partner under det sygdomsforløb,
der løb forud for dødsfaldet.

23 pædagogiske medarbejdere
– fra otte forskellige daginstitutioner, som alle har oplevet at
støtte en familie igennem kritisk sygdom og et dødsfald.
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Interviewmetoder
Det er ikke nemt at tale om kritisk sygdom og døden, hverken for sorgramte
børn, deres forældre eller det pædagogiske personale, der støtter dem. Derfor
brugte vi tre målrettede interviewteknikker, der alle er designet til at skabe
tryghed hos deltagerne og give dem de bedst mulige forudsætninger for at
kunne tale åbent om deres oplevelser. Metoderne er:

Sandplay interviews
Børn blev interviewet gennem brug af ”sandplay”. Igennem metoden bygger
børn deres historier med figurer i en sandkasse, mens de fortæller om, hvad
de husker. Bliver samtalen for svær, kan børnene vælge at fortælle en historie
om en ”ven”. Det skaber distance til det oplevede og sikrer, at interviewene er
så skånsomme som muligt.

1:1 interviews
Forældre blev interviewet igennem den traditionelle 1:1 interviewform. Teknikken gav dem mulighed for at fortælle hele deres historie, samt de behov
de oplevede at have, i et fortroligt rum.

Fokusgruppeinterviews
Det pædagogiske personale blev interviewet igennem fokusgrupper. Her
kunne personalegruppen sammen evaluere det forløb, de havde været igennem, og de udfordringer, der opstod. Dermed fungerede interviewene som en
vigtig vej til ny viden om personalets bekymringer og oplevelser.

Vi giver råd til sidst
i denne rapport
Kræftens Bekæmpelse giver anbefalinger
til forældre, daginstitutioner og kommunale
beslutningstagere på side 50.
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Sådan omtaler vi vores deltagere
Alle undersøgelsens deltagere er lovet fuld anonymitet, ligesom interviewene
er foretaget, så de lever op til Europa-Parlamentets regler for beskyttelse af
personoplysninger (GDPR). Af samme årsag, er portrætbilleder i udgivelsen
lavet med modeller. For at sikre deltagernes anonymitet omtales de tre deltagergrupper på følgende måde:

● For

eksempel:
(Poul, far til to børn)

børn

(Opdigtet navn, alder ved
dødsfald, alder ved interview)
eksempel:
(Nadja 5 år, mistede far som treårig)
● For

Dette materiale ønsker at sætte fokus på oplevelser og behov blandt sorg
ramte børn, deres forældre og det pædagogiske personale der støtter dem.
Vi tillader os derfor at skære deltagernes pointer ind til benet, også selvom
citater dermed ikke altid gengiver det fulde billede af en samtale. Et eksempel kan være:

forældre

(Opdigtet navn, antal børn)

● For

Sådan gengiver vi
deltagernes udsagn

pædagogiske personale

Original transskription:
Barn: Så døde min far…
Interviewer: Din far døde…
Barn: Så han blev begravet
to dage senere.

Gengivelse i dette materiale:
Barn: Så døde min far.
Han blev begravet
to dage senere.

(Opdigtet navn, rolle)
eksempel: (Leon, leder)
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Når vi sammenfatter citaterne, har det den fordel, at vi meget præcist og på
kort plads kan gengive en vigtig pointe. Konsekvensen ved metoden er, at
samtalerne kan fremstå mere sammenhængende, end de var. For eksempel
kan en pointe fra et barn, få barnet til at virke mere velformuleret, end det
ville være i den virkelige verden.
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Del 1 · Perspektiver:

At opleve
kritisk sygdom
og dødsfald

Forældrenes · Oplevelser

Forældrenes
oplevelser

Vi tier ikke tingene ihjel. De har
fortjent et ordentligt svar, hvis de
har et spørgsmål. På et tidspunkt,
hvor mor ligger inde i sengen,
kommer sygeplejersken og læg-

1

Det er svært at vide,
hvor meget børn
skal inkluderes i sygdoms- og sorgprocessen

ger kateter. Tajs spørger, hvad er

Når man som forælder oplever, at ens partner rammes
af kritisk sygdom eller dør, udfordres alle aspekter af livet.
Midt i kaos er hverdagen stadig fuld af praktiske gøremål.
Regninger skal betales, børnene hentes og maden laves.
Samtidig står man over for en stor opgave i forhold til
at inddrage sine børn i den nye livssituation.

det. Jeg fortæller ham, at mor

I en situation hvor forældrene selv

ikke kan komme ud på toilettet

er pressede, er det svært at vide

mere, men stadigvæk skal tisse,

præcist hvilke informationer, man

så nu bruger hun kateter. Jeg er

skal dele med sine børn. Valget

sikker på, at den tilgang har givet

kompliceres ofte af, at forældrene

os nogle børn, som ikke på noget

ikke altid selv ved, i hvilken retning

tidspunkt kommer og spørger os,

sygdomsforløbet går. Nogle foræl-

hvad der forgik dengang, for de

dre vælger at inkludere deres børn

har aldrig oplevet en lukket dør.

i sygdomsforløbet fra begyndel-

Claus, far til to børn

sen og fortælle dem om både håb
og risici. Andre venter med at fortælle noget i håbet om bedring,

Vi sagde til dem, at far har en

mens nogle ønsker helt at skåne

sygdom, som han kan blive rig-

børnene fra sandheden og derfor

tig, rigtig syg af. Og vi håber, han

intet fortæller.

bliver rask. Vi snakkede ikke på
det tidspunkt om, at han skulle
dø. Fordi det er også en stor ting
at gå med. Når man ikke engang
selv som voksen er sikker på,
hvordan man skal håndtere det,
hvordan fanden skal man så, når
man er tre år? Så det blev egentlig bare til, at far er syg, og nu
skal han gå til lægen, og han kan
godt arbejde, og han kommer til
at have det godt.
Ragna, mor til et barn
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Forældrenes · Oplevelser

2

Forældre bliver
også voldsomt
ramt, men står
ofte alene

3

Det er vigtigt, at
daginstitutionen
støtter op om familien

Lige pludselig føler man sig mere

De har været der fra dag et af,

alene, end man nogensinde har

både for mig og min søn, altså

gjort. Fordi den, man har bygget

det har godt nok været alleti-

hele sin verden op omkring, lige

ders. Det har været en stor hjælp,

pludselig er væk. Man skal være

fordi sådan når han var ked af

en god far, man skal få hverda-

det i børnehaven, så snakkede de

Der er stor forskel på den støtte,

At stå i en livssituation, hvor faren

gen til at hænge sammen, man

med ham, og så skulle jeg jo kun

forældre oplever at modtage fra

eller moren til ens barn kan dø

skal klare alle de her ting. Lige

tænke på det, når han var hjem-

deres daginstitution. Mange bliver

eller er død, skaber voldsomme

pludselig er man alene om det

me. Så det har betydet alt. At de

mødt af pædagogisk personale,

udfordringer for den tilbagevæ-

hele, og der er ikke nogen at

har været så åbne og været så

der gør deres bedste for at støtte

rende forælder. Man bliver nødt

snakke med. Ole, far til to børn

søde til at hjælpe. Rita, mor til et barn

op om den svære situation. Andre

til at navigere imellem egen sorg,

oplever at møde et personale, der

børnenes sorg, og alle de praktiske

er usikre på deres rolle og hånd-

opgaver, der opstår i forbindelse

Jeg har været rigtig ked af det

Da Poul var død, så sagde pæ-

teringen af situationen. Formår

med situationen. Opgaver, hvor

selv, fordi jeg har følt, at jeg har

dagogen til mig, at det havde de

daginstitutionen at etablere et

man før var to, men nu er alene.

været en dårlig far… I ren fru-

aldrig prøvet før. De havde aldrig

godt samarbejde, giver det en

I modsætning til børnene, som

stration og afmagt til verden. Så

haft en forælder, der var død i

kæmpe tryghed. Forholder institu-

kan få hjælp fra deres pædagog

kommer man også til at skælde

den børnehave der, så de vidste

tionen sig passivt, kan det bidrage

eller lærer, føler forældrene sig

ud og råbe af sine børn. Og det

faktisk ikke, hvad de skulle gøre.

til, at den tilbageværende foræl-

ofte alene. Samtidigt kan det

har de bare ikke brug for. Og der

Da Mathias kom tilbage, skulle

der føler sig endnu mere alene i

være svært at finde modet og

kunne jeg godt have brugt nogle,

han selv fortælle, at hans far ikke

arbejdet med at støtte sine børn

overskuddet til at række ud

der har kunnet hjælpe mig med

var der mere. Olivia, mor til et barn

igennem sorgen.

efter hjælp.

at forstå det sted, jeg var, så jeg
kunne være en bedre far. Fortælle dem at det er altså normalt,
det du føler, det er normalt, det
dine børn føler. Christian, far til to børn

24
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4

Forældre oplever,
at deres børns
sorg udvikler sig
med alderen

Når han skal sove, så kommer alle
tankerne op i ham. Så bliver han
ked af det og siger, at han tænker på far. Sådan kan det også
godt være her 5 år efter. Når de
er kede af det eller udmattede.

Forældre oplever, at deres små

Når noget er dumt, eller vi har en

børn stadig arbejder med at ud-

konflikt, så bliver det tit, ”det er

vikle en forståelse af, hvad det vil

fordi, far er død”. Når de er i den

sige at have mistet en forælder,

stemning af håbløshed og trist-

og at denne proces tager flere år.

hed, og det hele er noget lort, så

Børnene reagerer derfor meget

tager man lige far med.

forskelligt på sygdom og tab, men

Så kommer det også op.

reaktionerne kommer ofte i form

Frederikke, mor til et barn

af fysiske symptomer (f.eks. ondt i
maven, uro i kroppen). Samtidig er
det kun få børn i daginstitutions-

Han siger jævnligt ”Jeg ville

alderen, der forstår, hvad døden

ønske, at far kunne komme op af

helt konkret indebærer.

jorden”. Det siger han stadig. Jeg
tror, at han gerne vil have, at jeg
bekræfter ham i, at det gør han
ikke, og at det kan man ikke. Det
var også på grund af det, at vi
valgte, at han skulle se far både i
kapellet og være med til begravelsen. Tove, mor til et barn
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Børnenes
oplevelser
Hvor det for forældre kan være
svært at vide, hvordan man som
familie kommer igennem sorgen,
kan små børn kæmpe med at
forstå, hvad der foregår, når mor
eller far bliver syg eller dør.
Hvor er far nu henne?
Kommer han tilbage en dag?
Sådanne tanker kan uden
vejledning fra voksne være svære
at begribe og forholde sig til.

Jeg fik det først fortalt, lige før
mor døde… Min mor og far løj
faktisk til mig… Det er ikke særligt rart, når nogen lyver for dig…

1

Det er vigtigt
at få støtte og
blive inkluderet

I starten sagde de hun havde
en bakterie i maven… og det er

Uanset om børn oplever at blive

ikke særligt rart at finde ud af…

inkluderet i et sygdomsforløb, eller

bagefter… At hun faktisk døde

om forældrene i den kærligste

af noget, jeg ikke engang vidste

mening holder dets alvorlighed

hvad var.

skjult, så er tiden op til et dødsfald

Kirsten 6 år, mistede som femårig

svær. I de tilfælde, hvor børnene
ikke bliver inkluderet, ved de ofte

Der var to pædagoger, der hjalp

godt, at noget er galt - bare ikke

mig rigtig meget. Jeg har faktisk

hvad. Det kan føre til mistillid og

billeder af dem… Det her er Jane,

vrede mod den tilbageværende

og… Den anden, det er hende her,

forælder langt ind i fremtiden.

det her er Anette… Jamen, Jane

Samtidig fortæller børnene, at det

hun var sød til at spørge, om jeg

er vigtigt, at der er voksne om-

havde det godt, eller så måtte

kring dem, der kan hjælpe, når de

jeg gerne være indenfor, hvis de

har det svært.

andre var udenfor, hvis jeg havde
det svært… Anette, hun gad altid
at give en krammer, hvis jeg var
ked af det…
Naja 8 år, mistede som fireårig
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2

Døden er svær
at forstå og
forholde sig til

3

Sorgreaktioner
kommer i
mange former

Jeg kan godt huske, at jeg synes,

Når jeg er ked af det indeni, så

det var mærkeligt, at jeg mistede

kan jeg mærke det.… For eksem-

ham… Fordi det var meget tidligt,

pel lige nu er jeg også ked af det

og jeg havde slet ikke regnet

indeni, når jeg snakker om det

med, at jeg skulle miste ham så

her. Og så er det sådan… Nogle

For små børn kan døden forekom-

hurtigt… Og så var det også ret

gange er det lidt nemmere at

Ligesom voksne oplever små børn

me fjern, og håbet om, at mor

mærkeligt, fordi min lillebror han

komme ud og sige, at jeg er ked

ofte, at sorgreaktioner kommer i

eller far en dag vender tilbage kan

havde jo næsten overhovedet

af det, og nogle gange er det

form af at være ked af det, have

stadig eksistere. Helt konkret kan

ikke nået at kende ham.

sværere.

fysiske reaktioner (f.eks. ondt i

det være svært at skelne mellem

Fiona 5 år, mistede som treårig

Naja 8 år, mistede som fireårig

maven) og søvnbesvær. Samtidig

fantasi og virkelighed. Nogle helt

kan tabet af en forælder føre til

små børn oplever også, at deres

Hun sagde, hun aldrig ville dø…

Fordi jeg havde prøvet at miste

frygt for, at man selv eller andre

forælder dør, før de rigtigt når

Men så døde hun alligevel… Der

min far, så ville jeg heller ikke mi-

familiemedlemmer skal dø. Dette

at lære ham eller hende at ken-

løb jeg ud og hen til bilen… Og

ste min mor, fordi jeg troede, at

kan føre til meget smertefulde

de. Selvom børn ikke har haft så

prøvede at lokke, nej, jeg prøve-

jeg ville blive så ked af det, at jeg

reaktioner, et øget behov for at

lang tid med en forælder, eller har

de at finde en medicin. Til mor…

døde… Og som jeg sagde til mig

være tæt på familiemedlemmer

svært ved at huske den afdøde,

Men jeg kunne altså ikke [hjæl-

selv, det er som om, det er en god

og angst.

kan de alligevel sagtens savne at

pe]… Det kunne kun dem, der bor

hjerne og en dårlig hjerne, der

have en mor eller far.

i ørkenen… Skorpionen kunne

kæmper… Men hvis, at den dårlige

godt hjælpe, men den var der

hjerne lige pludselig kommer til

ikke. Villum 6 år, mistede som femårig

at vinde, så skal man så bare lade
som om, man er den gode hjerne
og rejse sig op og sige: ”Ved du
hvad, jeg ved godt, at min [mor]
ikke dør, og der ikke sker noget”.
Ruben 6 år, mistede som treårig
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Daginstitutionens
perspektiv

De regnede jo med, at han blev
rask. Det gør man jo. Men jo
længere, der gik, jo mere kunne vi
se, at det påvirkede far. Vi kunne
godt se, hvor det gik henad, men

1

Det kan være
svært at navigere
i sygdomsramte
familiers virkelighed

der gik faktisk to år, før han døde.

Når kritisk sygdom og dødsfald rammer en
famille, oplever daginstitutionspersonalet, at
både børn og voksne får et øget støttebehov.
Personalet giver udtryk for, at det er vigtigt at
turde tage de svære samtaler med familien og
børnene – også selvom det kan være hårdt.

Men altså, Mehmet der, han har

Daginstitutionspersonalet oplever

ikke vidst det mere end måske 14

ofte, at det kan være svært at na-

dage før. Han vidste godt, at far

vigere i den berørte families livssi-

var syg, men ikke at det var no-

tuation. Særligt ved sygdomsfor-

get, han ville dø af. Ninna, pædagog

løb er der ofte mange fremskridt
og tilbageskridt. Det kan sætte

Jeg tror også, det havde været

pædagogerne i en svær situation,

vigtigt for Mik [far] at vide, at vi

hvis de ikke med sikkerhed ved,

andre også godt vidste, han var

hvor alvorligt sygdomsforløbet er,

syg. Når man henter efter klokken

eller hvordan og hvor meget man

16:00, så er det jo ikke nødven-

taler om situationen i hjemmet.

digvis det rigtige personale, der

Det bliver derfor hurtigt en ba-

er på stuen, og så det er jo ret

lancegang at finde ud af, hvilken

vigtigt, at vi andre også ved, at

støtte en familie gerne vil have.

han har det rigtigt skidt og ikke
kan gå op ad trapperne.
Jane, pædagog
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2

Personalet oplever,
de har en vigtig
rolle at spille over for
det sorgramte barn

3

Personalet ser
arbejdet med at
støtte forældre som
en vigtig del af at
passe på barnet

Om det er vores ansvar? Det ville

Det er den der følelse af, at fra

jeg sige, at det er, i og med, at

sekund til sekund så er du ryk-

hendes datter går i vores institu-

ket fra at være pædagog, som

tion. Hun skal altså have de bed-

passer deres børn, til at træde så

ste forhold. Så jeg synes, vi skal

mange flere skridt ind i en fami-

tilbyde den bedst mulige hjælp til

lie, når der bliver delt noget så

Blandt det interviewede personale

begge forældre. Eller til den, der

hudløst. Det bliver så intens en

er der ingen tvivl om, at selvom

er tilbage i hvert fald. Det synes

oplevelse. Det er jo så kæmpe-

Selvom personalets arbejde pri-

rollen som hjælper er svær, og

jeg, vi har en pligt til at gøre.

stor en tillid, du bliver vist, og

mært handler om at støtte institu-

man ikke altid føler, at man har

Leon, leder

du skal virkelig kunne tage vare

tionens børn, føler personalet også,

på det. Maiken, pædagog

at de har en vigtig rolle i at støtte

den nødvendige viden, så er det
vigtigt at kunne støtte barnet

Jeg reflekterer meget over mine

igennem den svære tid. At man er

egne personlige følelser i for-

Vi snakker med mor og møder

er personalet den eneste professi-

professionel i mødet med sygdom

hold til sorg og til Vilma. At jeg er

hende og lytter. Vi bruger meget

onelle støtte, forældrene føler, de

og sorg, også selvom det at give

professionel i at varetage hendes

tid, men vi bruger den tid, hun

har adgang til, når det kommer til

denne støtte kan have personlige

interesser. Hele tiden og altid.

har brug for. Møder hende og

at få råd om, hvordan de kan hånd-

omkostninger.

At det altid bliver hende, der er i

snakker med hende om de

tere sygdoms- og sorgforløbet i

fokus og kernen i det. Men derfor

ting der nu opstår, når man så

forhold til deres børn. Samtidig

kan jeg jo ikke gøre noget ved,

bliver alenemor. Det skal der

har daginstitutionspersonalet den

hvordan jeg reagerer. Mine reak-

bare være tid til. Det kan være,

fordel, at de allerede har et godt

tioner kan jeg kun italesætte. Jeg

at hun spørger, om hun må ringe?

kendskab til familien, inden den

kan reagere, og så kan jeg sige:

Eller om jeg kan ses, når hun

kommer i krise.

”Nu blev jeg rigtig ked af det. Det

henter. Så er der nogle andre

er nok, fordi vi taler om, hvor sød

prioriteringer, der ryger væk.

din far var”. Rikke, pædagog

Det opstår meget naturligt.

og rådgive berørte forældre. Ofte

Jeanne, leder
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4

Personalet
mangler kvalifi
kationer til at støtte
familier i krise og sorg

Vi søgte rigtig meget viden om,
hvordan vi skulle forholde os til
det. Fordi der ikke var nogen, der
ville fortælle os, hvad det var, vi
skulle gøre i den her situation.
Vi manglede rigtig meget viden

Det interviewede personale øn-

om, hvor vi kunne hente hjælp til

sker at hjælpe de berørte familier

mor. Altså vi kan jo være der for

bedst muligt, men mange føler

barnet og sådan noget, men vi

sig dårligt forberedte, når de står

er også nødt til at være der for

i situationen. Daginstitutionens

forældrene. De er jo en del af den

sorghandleplan indeholder ikke

her proces. Og der manglede vi

altid den viden, pædagogerne

viden om, hvad vi kan gøre for

har behov for, og ofte føler de sig

forældrene. Ninna, pædagog

ikke godt nok rustede til opgaven
igennem den uddannelse, de har.

Jeg syntes, det var svært det der

Det kan skabe en grundlæggende

med, hvordan skal jeg være over

usikkerhed i forhold til, om man

for forældrene, og hvad er det

gør det rigtige, og det kan føre til

lige man gør? At bede forældre-

at støttearbejdet bliver psykisk

ne til at sige til os, hvilke ord de

belastende.

bruger derhjemme, det, syntes
jeg, var svært. Det der med at
gøre forældrene klart, hvor vigtigt det er at bruge de rigtige
ord og ikke bare sige til sine børn
”jamen vi er lidt dårlige”. At sige
det til dem, det var svært. Men
jeg havde så meget tillid til det,
[sorgkonsulent] havde sagt, at jeg
tænkte, det er bare det, vi skal.
Og det gik godt. Opgaven var
stor, men det var godt.
Ditte, pædagog
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Arbejdet med
kritisk sygdom
og sorg
Baseret på de oplevelser sorgramte børn, deres
forældre og daginstitutionspersonalet har haft, deler
de en række vigtige erfaringer og anbefalinger.
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Forældrenes råd
Når man står i en kaotisk situation med
kritisk sygdom eller død, kan det være
svært at vide, hvilke beslutninger der
er rigtige eller forkerte. Som familie
vil man træffe valg, der nogle gange
hjælper livssituationen, andre gange
komplicerer den. I denne sektion giver
forældrene deres bud på de vigtigste
erfaringer, de fik på baggrund
af det forløb, de gennemgik.

Vi kunne ikke klare, at hun skulle leve med den viden og gå og
være konstant bekymret. Så vi
lod være med at fortælle hende
det. Det har givet bagslag. Min

1

Inddrag dine
børn i, hvad der
foregår – også selvom
det er svært

datter minder mig tit om, at vi løj
for hende, og det er hun faktisk

Mange forældre var i tvivl om,

meget utilfreds med. Jeg tror,

hvorvidt og hvor meget de skulle

hun føler, at vi ikke havde været

inkludere deres børn i forløbet og

retfærdige over for hende. Så

hvorvidt de skulle fortælle dem, at

det er én af de ting, jeg fortryder,

deres far eller mor kunne dø. Allige

det der med, at vi ikke sagde det,

vel anbefaler alle de deltagende

som det var fra starten.

forældre, at man inkluderer sine

Brian, far til et barn

børn fra starten. Det giver familien
mulighed for at gå igennem de

Vi oplevede, at min datter siger

svære oplevelser sammen. På den

til sin bror, som er to år, og hun

måde kan familien dele håb, frygt

er fire, ”at du skal lige være op-

og tristhed over den situation de

mærksom på, at en-to-tre dage

står står i. Samtidig får børnene

efter, at mor hun har fået kemo,

mulighed for at forberede sig

så ligger hun i sengen og har det

på det kommende tab og sige

skidt, så der skal vi lige være lidt

ordentligt farvel.

stille”. Det var ikke noget, vi havde sagt til hende. Hun havde hørt
os fortælle det til familie eller
venner. Det var en øjenåbner for
os at finde ud. Det dur ikke. Hun
skal ikke høre det på den måde
og så lave sine egne forestillinger.
Det, hun skal vide, skal hun have
at vide direkte fra os.
Erik, far til to børn
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2

Du kommer ikke
igennem det alene
– så inkluder andre

3

Hjælp fra daginstitutionen er vigtige

Mit første råd ville være at lade

Det, man har brug for, er nok i

være med at gemme det, for

bund og grund at blive betryg-

man kan ikke stå alene med

get i, at der er styr på det. Så når

sorgen. Det er simpelthen for

man afleverede ham, følte man,

stort at bære. Alle vil gerne hjæl-

at han var i gode hænder. At jeg

I tiden efter et dødsfald er alt sår-

Selvom det kan være svært at

pe og bidrage med, hvad de kan.

var hundrede procent sikker på,

bart for de tilbageværende foræl-

være åben omkring sygdoms-

Men nogle gange kan man ikke

at hvis han var blevet ked af det,

dre, og det er naturligt at bekymre

forløbet og dødsfaldet over for

overskue det, og så er det vigtigt

eller hvis der havde været noget,

sig for sine børns velbefindende.

personer uden for familien, så op-

at få åbnet munden. Og så det

så ville jeg få det at vide. Og at

Derfor anbefaler forældrene også,

levede alle de efterladte forældre,

der med at være åben omkring

jeg vidste, at der var nogen, der

at daginstitutionspersonalet tør

at der var behov for ekstra støtte i

døden. Det er ikke farligt. Det er

tog hånd om det. Man er netop

tage styring med situationen

denne tid. Derfor er det en klar an-

jo os, det gør ondt på, det gør

så sårbar, og der skal ikke særlig

og er klar til at samarbejde samt

befaling, at man rækker ud til sin

ikke ondt at være død. Vær åben

meget til for, at korthuset vælter.

støtte familien igennem deres

omgangskreds og tager imod den

om det, det er det bedste råd, jeg

En forståelse for, at hele mit liv

svære livssituation. Tør daginstitu

støtte, der tilbydes, også selvom

kan give. Fordi folk vil rigtig gerne

er kaos. Og at hvis han skal have

tionspersonalet at tage styringen

det kan være svært.

hjælpe, men det er svært at vide,

et eller andet med i børnehaven

i forhold til, hvad der skal ske,

hvordan man skal gøre det.

torsdag, så sig det lige to gange

når det sorgramte barn vender

Ragna, mor til to børn

ekstra. Nikolaj, far til to børn

tilbage, så giver det forældrene
stor tryghed.
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Det bliver ikke det samme, som

Vi var i dialog med børnehaven

det var før. Den kapacitet, du har,

hele vejen. Jeg tror, hvis man ikke

den er ikke lige så stor, som den

har sådan en god relation, så kan

var, da man var to. Det tror jeg

man jo strukturere det lidt. Sige:

egentligt er en ret vigtig læring.

”Skal vi ikke aftale, at vi snakker

Også i forhold til at være mor. At

hver anden uge eller en gang

man skal sige: Det der puslespil

om måneden, hvor vi bare lige

med de fire, hvordan er det nu,

mødes tyve minutter?” Fordi jeg

at det bliver til et helt puslespil

tror, hvis der bliver for lange slip,

med tre brikker. Hvordan ser den

så går der for lang tid til, at man

proces ud? Og den ser ud på den

kan følge med. Men det vigtigste,

måde, at du skal lære at navigere

personalet kan gøre, det er at

i den nye kapacitet, du har. Og

fange de øjeblikke, der er og så

det betyder jo blandt andet, at

rumme dem. Og så hjælpe bør-

man skal blive rigtig god til at

nene på vej, hvis det er, at de lige

tage imod hjælp.

skal have noget ekstra omsorg.

Anette, mor til to børn

Rita, mor til to børn
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Børnenes råd
Selvom kritisk sygdom og dødsfald er
svære oplevelser at navigere i som
barn, har børnene gode anbefalinger
til, hvad andre børn kan gøre, hvis
de kommer i samme situation.

Der vil komme op- og nedture
i det. Og at det vil være rigtig
hårdt. Man skal huske, at man
altid kan snakke med sin familie

1

Voksentrøst er
vigtig, når du
bliver ked af det

om det. Naja 8 år, mistede som fireårig
Sorg er et forløb med op- og
Det hjælper at snakke med andre

nedture. Når tingene bliver svære

om det og ikke bare holde inde,

er det vigtigt, at man ikke bare

at man er ked af det, og man

gemmer tristheden og tankerne

savner sin mor… Ja, og [hvis] man

væk. Derfor skal man ikke være

græder, så skal man også sige

bange for at række ud til ens for-

det til andre, fordi det føles rigtig

ældre, familie eller det pædagogi-

irriterende at holde det inde… Det

ske personale i ens daginstitution.

har jeg prøvet en gang før… Det

Det kan ofte være en rigtig vigtig

syntes jeg ikke hjalp. Så det der

hjælp at tale med voksne om,

med at fortælle det, det hjælper

hvad det er som man er ked af.

faktisk… Lærke 8 år, mistede som seksårig
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2

En tur til grav
stedet og ting
fra den afdøde, kan
hjælpe, når du er trist

3

Husk børn på at
sorgen ikke gør
dem forkerte

Det er godt, man ved, at man

Man skal også huske på, at fordi

altid kan besøge sin mor på be-

man mister sin far, betyder det

gravelsesstedet. Og så synes jeg

ikke, at hele verden den er gået

også, det er godt at vide, at man

i stykker… Og man kan sagtens

om natten har et billede af mor

være ked af det og tænke på det

herhenne [peger på sin seng]…

nogle gange… men det behøves

Det er vigtigt for de sorgramte

Når små børn oplever at savne

Det har jeg nemlig. Fordi så ved

ikke at fylde ens hverdag hele

børn at fortælle andre, i samme

den afdøde, kan det være rart at

hun, at jeg er ked af det, når jeg

tiden.

situation, at det at miste en mor

have steder og genstande, der

sover, og så kan jeg tage det bil-

kan hjælpe dem med at huske og

lede, og så er hun hos her [mig].

Bare fordi ens far dør, så betyder

kommer en periode, hvor man er

mindes den afdøde. Det kan være

Ruben 6 år, mistede som treårig

det ikke, at man er forkert, eller

meget ked af det, og det kan være

at det er forkert, at han [barnet]

svært at se de positive ting i livet,

ejendele fra den afdøde, parfume,

Fiona 5 år, mistede som treårig

eller far ikke gør én forkert. Der

billeder eller en tur til gravstedet.

Det er rart at se billeder af far,

ikke har nogen mor. Eller at det er

fordi man så inderligt savner en

Det giver børnene mulighed for at

[eller have] sådan et mindebord

mærkeligt, fordi det er det altså

vigtig person. Men selvom sorgen

mindes og være i sorgen. Det gør

som jeg har af far… Hvis man nu

ikke. Villum 6 år, mistede som femårig

er en ny livsomstændighed, der er

også, at man bedre kan forholde

har brug for at se på sin far lidt…

svær, er det også noget, man lærer

sig til andre og mere positive ting

Man bliver så glad på et tids-

at leve med igennem hjælp fra

bagefter.

punkt igen.

venner og familie.

Bjørn 6 år, mistede som treårig
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Daginstitutionens
råd
På baggrund af de sygdoms- og sorgforløb,
det interviewede pædagogiske personale,
har oplevet, giver de tre anbefalinger.

Jeg var ovre på kontoret og
tænkte: ”Hvad har vi? Hvad gør
vi her?” Så siger jeg: ”Jeg skal

1

Forbered jer, inden I
står i situationen

bruge sorghandleplanen, hvor
ligger den?” Så fik jeg et stykke

Det er en anbefaling fra personalet,

papir, som jeg ikke kunne bruge

at man løbende evaluerer og ved-

til meget. Jeg skal ikke bruge, at

ligeholder sin sorghandleplan også

jeg skal give blomster til en mor,

i perioder, hvor der ikke er berørte

når det er sådan, at far er død.

familier tilknyttet institutionen.

Eller forældrene, de andre foræl-

Har man som institution forberedt

dre skal vide det. Det er ikke det,

sig på, at der kan opstå situationer

vi har brug for. Vi har brug for at

med kritisk sygdom og dødsfald,

vide: ”Hvad gør vi med barnet?

og har gjort sig tanker om, hvordan

Hvad gør vi med familien?”

man bedst støtter børnene, styrker

Selma, pædagog

man sine muligheder for at komme
stærkt fra start. Det gælder også

Vi følger en procedure i princip-

om at have en plan, man ved virker

pet. Den sidder lidt på rygraden,

i praksis, så man ikke bliver skuffet,

at det her, det skal vi bare kunne.

når man står midt i en udfordrende

Vi skal bare kunne møde de for-

situation og oplever, at den ikke

ældre, og det skal bare gøres så

fungerer.

hurtigt som muligt. Vi kan se, når
vi tjekker vores sorghandleplan
af, at det er det vi skal gøre. Vi
har også informeret forældrene
om sorghandleplanen, inden de
starter her. Der ved de, hvis de
starter her, så er det den præmis,
der står i sorghandleplanen, hvis
noget sker. Man kan ikke komme
og sige, det vil jeg ikke være en
del af. Det er man en del af.
Kristine, leder
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2

Tag
initiativet

3

Hav modet til
at bruge dig selv

Mit råd handler om at være på

Alle mennesker har brug for

forkant hele tiden. At turde tæn-

hjælp og støtte når de mister.

ke de tanker, som man ikke har

Så længe de selv vil, selvfølge-

lyst til at tænke: At han dør på et

lig. Altså hvem vil ikke lyttes til?

I en tid hvor der ofte er meget

tidspunkt. Eller at hun har det rig-

Hvem vil ikke græde ved en skul-

Det pædagogiske personale op-

kaos i den berørte familie, er det

tig svært. Alle de der ting har vi jo

der? Hvem vil ikke have et kram?

lever ofte, at arbejdet med syg-

en vigtig anbefaling, at man som

alle sammen hele tiden tænkt og

Hvem vil ikke snakke om det

doms- og sorgramte familier er

institution tør tage initiativet og

overvejet. Det jeg tror har været

menneske, som er så betydnings-

voldsomt krævende. Igen og igen

kontakte familien. At man stiller

vigtigst for mig, det er, at det er

fuldt for dem. Jeg tror ikke, at der

bliver man konfronteret med sin

de svære spørgsmål, så man kan

blevet sagt højt, og at det har

er nogen faldgruber i det her felt.

egen sårbarhed og har tit svære

få opsat faste rammer og struk-

været okay at sige det højt.

Det tror jeg faktisk ikke.

samtaler om triste emner. Nogle

turer for det videre samarbejde.

Rikke, pædagog

Ditte, pædagog

pædagoger må søge ekstern su-

Selvom det kan være svært at

pervision for at bearbejde oplevel-

have en samtale om, at nogen skal

Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at

Det var hårdt, jeg græd meget.

serne, andre kommer igennem det

dø, så giver det ro for familien, at

man er åben. Uanset hvor svært

Men jeg klarede alligevel hele

med hjælp fra kollegaer. Fælles for

dette ikke skal skjules og at vide,

det er. Når man skal ringe til mor

tiden at holde min faglighed og

alle er det dog, at selvom støtten

at daginstitutionen har en hand-

dagen efter, hendes mand er

professionalisme. Så har jeg en

er svær, så er glæden over at gøre

leplan, når den ene forælder ikke

død, det er ikke sjovt. Men det er

god mand derhjemme. Der sad

en forskel for et barn og en familie

længere er der.

en nødvendighed. Fordi du kan jo

jeg også og hylede engang imel-

i krise det hele værd.

ikke gå og danse om den varme

lem. Og kolleger, hvor man også

grød. Det kan ikke bare være,

lige fælder en tåre. Fordi så tør

ligesom det var i sidste uge.

jeg godt være i det der rum, selv-

Hun har mistet sin mand, som

om jeg bliver ked af det. Og det

hun elsker, og der er man sgu

gør jo ikke noget, at man græder.

nødt til at gå hen og spørge:

Jette, pædagog

”Hvordan går det? Har du brug
for hjælp?”
Leon, leder
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Kræftens Bekæmpelses
anbefalinger:

Til forældre,
daginstitutions
personale og
kommunale
beslutningstagere

Anbefalinger · Forældre

Anbefalinger
til forældre
Vær ikke bange for
at bede om hjælp

Inkluder dine børn

Tilgiv dig selv

Enhver forælder ønsker at b
 eskytte

Når du er pårørende til en alvorlig syg

Når du står i en situation med kritisk

sine børn bedst muligt fra livets svære

sygdom eller død, er der helt naturligt

oplevelser. Det er naturligt, at man

færre ressourcer at gøre godt med

derfor også kan ønske at skåne dem

i din familie. Ræk ud til den nære

fra den svære viden om, at deres mor

familie, venner og daginstitution.

eller far skal dø. Men små børn er

Vær ikke bange for at bede dem

enormt intuitive og har mulighed for

om hjælp til de opgaver, du selv har

at overhøre samtaler. Lad børnene

svært ved at overskue. Der er altid

blive en del af den svære situation.

nogle, der gerne vil hjælpe. Det giver

Hjælp dem med at forstå, hvad det

dig plads til at koncentrere dig om

er, der foregår, men også, at du som

det, der er vigtigst – dine børns og

voksen passer på dem. Dermed kan

Pas på dig selv

din egen trivsel.

I sammen støtte hinanden igennem

For at du kan passe godt på dine

den svære tid.

partner, eller har mistet en nærtstående,
er det helt naturligt, at du selv sørger, har
svært ved at se meningen med livet og
mangler energi. Nogle gange fører det til,
at man ikke får støttet sine børn på den
måde, man gerne vil, eller at man kommer
til at agere uhensigtsmæssigt, fordi det er
svært at overskue situationen. Sådanne
reaktioner har alle sorgramte forældre.

børn, må du også passe godt på dig
selv. Du er et svært sted i livet og har
også brug for støtte. Får du den, kan
du bedre støtte dine egne børn. Vær
aldrig bange for at tage fat i din læge,
eller en patientforening for at få hjælp
og rådgivning til din egen sorg, og
hvordan du kan hjælpe din familie i
den svære tid.
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Det er helt normalt, og det vigtigste
er, at du tilgiver dig selv og lærer af
det, der er sket.

Anbefalinger · Daginstitutioner

Pas på dig selv

Anbefalinger til
daginstitutioner

Det er ofte personligt belastende at
støtte børn og deres familier igennem
kritisk sygdom, død og sorg. Situationen
fører til mange svære samtaler, og nogle
gange kan man genkende sig selv i den
sørgende forælder. Sørg for, at I allerede,
inden I står i situationen, har aftalt,
hvordan I støtter den primært ansvarlige
pædagog. Rammerne bør sikrer, at hun
eller han har tiden til støttearbejdet, men
også har en god kollega, der kan fungere
som støtte- og sparringspartner.

Planlæg, før det sker

Find modet

Sørg for, at jeres institution har en opda-

Når I står over for familier i krise, kan I

teret sorghandleplan. Overvej at bruge

opleve, at de ikke agerer hensigtsmæs-

en case til at gennemgå, om planen virker

sigt, hvilket har negative konsekvenser

efter hensigten, og om der står de ting,

for det barn, I har ansvaret for. Hav

Arbejd med sorgen

I har brug for at vide i en krisesituation.

modet til at tage de svære samtaler

En god sorghandleplan giver et stærkt

med familien og sætte fokus på de ob-

Små børn udvikler sig igennem den tid,

fundament for det akutte krisearbejde

servationer, I har. Både I og forældrene

i en situation, hvor I som personale selv

har det samme ønske – at barnet trives.

er pressede og måske usikre på den

Overvej-, hvorfor familien reagerer,

rette fremfærd.

som den gør, og foreslå alternative
handlingsmuligheder, hvis I tror, det
kan gøre en forskel. Det værdsætter
familien, og det hjælper barnet.

I har dem i jeres institution. Som de vokser og bliver ældre, får de nye forståelser
af, hvad deres livssituation betyder. Tal
med barnet om det skete, giv det mulighed for at mindes, besøg gravstedet og
skab situationer, hvor der er tid og rum til
at tænke på den syge eller døde forælder.
Det giver barnet ro til at tænke på andre
ting i perioder. Fortæl forældrene, hvad
der er sket i løbet af dagen, så de også
har mulighed for at følge op derhjemme.

Mangler du en case?
Så kan du hente en på
omsorg.dk/case
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Anbefalinger · Kommunale beslutningstagere

Anbefalinger · Kommunale beslutningstagere

Anbefalinger
til kommunale
beslutningstagere
Sørg for, at
daginstitutioner har
et sorgberedskab
Det er vigtigt, at daginstitutionerne, alle
rede inden de står i en situation med kritisk
sygdom eller dødsfald, har gjort sig tanker
om, hvordan personalet skal agere, og
hvilken støtte man kan tilbyde. Her er en
sorghandleplan et stærkt værktøj, der giver
viden og struktur i en tid, hvor personalet
selv kan være berørt af det skete.
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»

Anbefalinger · Kommunale beslutningstagere

»

Skab rammer, som
sikrer, at personalet
kan give god støtte
I en allerede travl hverdag kan det være
svært for det pædagogiske personale at
give den mængde og kvalitet af støtte,
der er nødvendig i mødet med sorgramte
familier. Opsæt rammer for, hvilke ekstra
ressourcer der er tilgængelige, når børn
oplever kritisk sygdom eller dødsfald
i deres familie.

Giv personalet
den nødvendige viden
Det pædagogiske personale oplever
ofte at mangle viden og tryghed i arbejdet med kriseramte familier. Overvej,
hvordan I kan styrke daginstitutionernes
kompetencer på dette område. Det kan
for eksempel være igennem kurser eller
adgang til en sorgkonsulent. Her hjælper

Vedligehold
sorghandleplanen

Kræftens Bekæmpelse gerne.

En sorghandleplan er et dynamisk redskab, der er mest effektivt, når den er
skrevet på baggrund af institutionens
oplevelser med familier i krise og årligt
opdateres. Opdateringsprocessen er også
en god mulighed for at minde personalet
om sorghandleplanens eksistens. Som
kommunal beslutningstager er du ideelt
positioneret til at sikre at kommunens
daginstitutioner husker vigtigheden af
at vedligeholde deres sorghandleplan.
En opdateret sorghandleplan hjælper
både det sorgramte barn, dets forældre
og det støttende personale.
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Har du brug for sparring
til, hvordan din kommune kan opkvalificere
sin støtteindsats, så kan du få gratis rådgivning
ved at kontakte omsorg@cancer.dk

Små
børns sorg
Erfaringer og råd fra børn, forældre
og daginstitutionspersonale
Hvert år oplever over 11.000 børn i 0-6 års alderen, at
deres far eller mor bliver kritisk syg - mens 254 mister en
forælder. Tallet inkluderer alle former for sygdomme og
dødsfald. Igennem interviews med sorgramte børn, deres
forældre og det daginstitutionspersonale, der støttede
dem, giver 48 personer indsigt i, hvad der sker, når et barn
i daginstitutionsalderen oplever kritisk sygdom og mister
en far eller mor.
Små børns sorg er skrevet til dig, der arbejder i en
daginstitution, er forælder eller kommunal beslutningstager og gerne vil vide mere om konsekvenserne af at
miste i førskolealderen.

