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Anders 5 år 

 Morfar død af cancer - 1 år siden 

 Storesøster på 15 snitter i sig selv og har lavet 
flere selvmordsforsøg (i behandling i ungepsyk.) 

 Mor bekymret - far ser lidt lysere på tingene 

 Anders ”løber på væggene” 

 Storesøster går ind til Anders og sover  

 Mor kontakter det sociale system - uden resultat  

 Mor finder NEFOS via psykiatrien 

 NEFOS rådgiver og udfører IKKE behandling 

 
 



Anders 

Metoder (tegning og åben dialog) 

 Udfordringen for Anders er ”Dumme tanker” 

 Udfordringen for mor er: Skal børnene have lov 
til at sove sammen og i puttesituationen snakke 
om -- 

 

 Mestring: Hvad kan Anders gøre? Hvad hjælper? 

 Hvad skal mor gøre?    

 

 



Anders 

 Kan eller vil han ikke tale om de dumme 
tanker? 

 Hvilke former for ensomhed tror I 
tankerne fører ham ind i? 

 



Tre typer ensomhed 

Ensomhed 

Tankemæssig 
(eksistentiel) 

Følelsesmæssig 
(emotionel) 

Social 

Når vi oplever 
meningsløsheden 
 
Hvad er meningen og 
hvorfor netop mig? 
 
Hvad er døden. 
 
Hvem er jeg og 
hvordan er jeg et 
menneske 
 
Er jeg mærkelig og 
unormal, når jeg 
tænker sådan? 

Når vi er oplever at være 
alene med vores følelser 
 
Kun jeg har det sådan - 
og ingen andre 
 
At være konstant usikker 
– angst – utryg  
 
At føle, sig ikke hel 
 
At gå fra tosomhed til 
alenehed 
 
Savnet opleves som 
fysisk smerte 

Når der ikke er nogen nære relationer 
Andre vil ikke mig: Jeg har kun mig selv 
Når jeg går hjemme og ikke snakker med nogen i en uge 
Når jeg ikke ser, hører eller mærker at andre ser mig 
Når jeg ikke har nytteværdi for andre 
Jeg vil ikke andre: Jeg orker ikke at fortælle, hvordan jeg har det 
Ingen kan alligevel forstå © Fleischer & Jessen 



Børnene kan lære os: 

 At lytte….. Og nøjes med at lytte!  
 

” ….Og det er DERFOR jeg ikke gider sige 
noget…for så stiller du mig bare en masse 

spørgsmål, jeg ikke kan svare på!”   
(Sigurd 6 år)  
 

” … vi er en forkert familie” (Sigurd 6 år)  



Tavshed er ikke bare det ikke at 
ville tale 

 Hvad er forskellen på: 

– vil ikke tale,  

– tør ikke tale og  

– ikke kunne tale   
 
 



Balders far død for 2½ år siden 

 Far finder en ny kæreste og flytter for 3 år siden 

 Forholdet går i stykker og far vil gerne flytte 
sammen med mor igen (hun afviser) 

 Der er delt forældremyndighed. Balder og 2 år 
yngre lillebror har eget værelse begge steder 

 Balder fejre sin 9 årige fødselsdag i foråret 2012 
og far er med som alle andre familiemedlemmer. 
(hos mor – glemmer en trøje) 

 Mor kontakter NEFOS fordi lillebror (7 år) ikke vil 
tale om sin far og døden 



Balder og Lillebror 

 Skændes  

 Balder taler og taler og lillebror er tavs 

 Balder kan kun sove, hvis han kan se eller 
mærke mor. Lillebror sover i sin egen 
seng og driller storebror 

 Balder har gode kammerater og 
forstående lærer. Han er hyperaktiv og 
testes for ADHD  



Metode 

 Tale med hele familien 

 Derefter med hvert barn for sig – tale, 
tegne og fortælle historier 

 Lillebror vil helst kun tegne og hører 
historier og det aftales at vente til han vil 
tale om far – han er velfungerende og 
vellidt 

 Balder fortæller at han taler med gud 



Hvad Balder fortæller 

 Gud 

 Død  

 At være et dyr 

 Se mor - ikke nok at høre 

 Godt 1 år efter selvmordet aftales en 
pause (sommerferie) 

 Efter sommerferien (nye lærere – 1 
måned til mors fødselsdag ) 

 



Hvad Balder fortæller  
november 2013    

 Kammeraterne er dumme 

 Lektierne kan han ikke 

 Han er bange, også selvom hovedet siger at det 
er noget pjat 

 Gud eksistere ikke  

 Kan ikke være i skole – skal tjekke at mor stadig 
er hjemme 

 Nye lærere, der reagerer….. 

 Hvilke former for ensomhed er Balders 
nuværende livsledsager. 

 



Claudia 12 ½ år 

 1. kontakt - taler ikke (med mor) 

 2. taler og fortæller (ikke mor) 

 3. udvikler selvmordstanker - ca. 13 år 

 4. mistrives og skulker fra skolen  

 5. går sammen med kammerater i 
stofmiljøer (2-4 år ældre) 

 6. mor på antabus og gentagne 
selvmordsforsøg 



Claudia, hendes mor og mormor  

 Forhistorie 

 Morfar 

 Mormor 

 Slagsmål  

 Flytning på internatskole  

 

 Overdosis->skære i sig selv-> 

 



2013 

 Mor får kæreste 

 Claudia på skolehjem 

 

 Claudia svarer kun på sms 

 

 Mor kontakter pr. sms medio april 2014 og 
annullerer efterfølgende aftale pr. sms 

 Mormor kontakter 5.maj 



Claudia – 16½ år 

 Lettelse 

 Sorg 

 Tilbud om psykologhjælp  

 Isolering fra familie  

 Svarer alene på sms og superkort 

 

 



Ensomhed og tavshed 

 Ensomhedsformerne er livsledsagere, når 
man er selvmordsramt barn 

 

 Jeg er forkert / anerledes 

 Basal tillid forsvundet 

 

 Hvornår er man mest ramt?  


