
NÅR BØRN ER PÅRØRENDE

V. PSYKOLOG CHARLOTTE DIAMANT



For at indsætte dato 

i menulinjen, 

vælg ”Indsæt” > 

Indføj ”dato” i feltet for 

dato og skriv rette 

Forvaltning i Sidefods 

Sæt hak i ”vis 
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Tekstslide med bullets

Brug ‘Forøge / Formindske 

indryk’ for at skifte mellem

de forskellige niveauer

Fed 

og vælg en farve 

fra den øverste række af 

INTRODUKTION

• Psykiatrifonden er en privat humanitær organisation, som hjælper mennesker 

med psykisk sygdom og sætter mental sundhed på dagsordenen – både hos den 

enkelte og i samfundet. Vi arbejder for at skabe et samfund, hvor færre bliver 

syge og hvor flere kommer sig.

- Indsatser for at få psykisk sårbare personer tilbage på arbejdsmarkedet

- Informationsindsatser og rådgivning på skoler i Region S

- Samtalegrupper for børn af forældre med psykisk sygdom

- Kvartalsblad, fysisk og on-line på www.psykiatrifonden.dk

- Omkring 50 lønnede medarbejdere

- Telefonrådgivning med omkring 50 frivillige

http://www.psykiatrifonden.dk/


50-80.000 børn er pårørende

30% i 
kontakt med 
psykiatrien 
har børn 

under 18 år

75% bor 
med den 

syge

20% bor 
alene med 
den syge

25% har en 
sag i 

kommunen



MILEPÆLE I UDVIKLINGEN

•Tillid vs. mistillid0-1 år

• Autonomi vs. skam/tvivl1-3 år

• Initiativ vs. skyld3-6 år

• Konstruktiv foretagsomhed vs. Underlegenhed6-12 år

• Identitet vs. rolleforvirring12-18 år

• Intimitet vs. isolationTidlig voksen

• Generativitet vs. stagnationVoksenalder

• Integritet vs. fortvivlelseModenhed

(Erik Erikson)



BREDT SPEKTRUM…

• Depression, angst, spiseforstyrrelser, skizofreni

• ADHD, OCD, personlighedsforstyrrelser, PTSD

Psykiske 
sygdomme

• Selvmordstanker, misbrug, selvskade

• Ensomhed, tristhed, (præstations)angst

Psykiske 
problemer

• Stress, lavt selvværd, negative tanker

• Usikkerhed, tvivl, utilfredshedMistrivsel

Mistrivsel    Psykiske problemer SygdomRask



Biologiske/

arvelige 

faktorer

HVOR KOMMER SÅRBARHEDEN FRA?

Biologi, genetiske faktorer
Letpåvirkeligt og skrøbeligt nervesystem går i arv
20-30 % arvelighed 
Stress i fostertilstanden øger sårbarheden

Psykologisk sårbarhed
Angstsensitiv (obs på fysiologiske forandringer)
Nervøst temperament
Et ængsteligt verdenssyn
Lav selvtillid og negativt selvbillede

Opvækst og sociale faktorer
Indlæring
Forstærkning af frygt og undvigelse
Overbeskyttende miljø
Oplevelse af manglende kontrol
Tabsoplevelser.

Sociale

faktorer        

Psykologiske 

Faktorer

Sårbarhed
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OMSORGSSVIGT

 I juridisk henseende forstår man omsorgssvigt som enhver tilsigtet eller 

utilsigtet fysisk eller psykisk skade påført barnet af nære omsorgspersoner, 

samt at denne skade i væsentlig grad hindrer barnets normale udvikling. 

 Man kan sige, at omsorgssvigt er det modsatte af god omsorg.
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SUMMEØVELSE

Summeøvelse (3 og 3):

• Hvad rører sig i os professionelle, når vi arbejder med omsorgssvigtede børn?

• Hvordan styrker vi samarbejdet med familien?
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DEN PROFESSIONELLES 

OVERLEVELSESSTRATEGIER

• Overidentifikation med forældre/barnet

• Bagatellisering af problemet/omfanget

• Problemforskydning

• Projektion af utilstrækkelighed

• Handlingslammelse som følge af introjektion

• Distancering

• Reduktion af kompleksiteten

• Normtænkning

• Rolleforvirring



PAUSE



FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER

(Kari Killén, 1996)

At kunne 

prioritere 

barnets 

grundlæggende 

behov frem for 

sine egne

At have empati med 

barnet

At kunne 

engagere 

sig positivt i 

et samspil 

med barnet

At have 

realistiske 

forventninger til, 

hvad barnet kan 

klare.
At kunne rumme 

smerte og 

frustration uden 

at afreagere på 

barnet

At have realistiske 

forventninger til de 

behov hos forældrene, 

som barnet kan 

tilfredsstille

At kunne 

opfatte 

barnet 

realistisk



Forskellige psykiske sygdomme kan påvirke forældreevnen på 

forskellig vis,

men

Psykisk sygdom i sig selv er ikke det samme som at man ikke kan 

være en god forælder, når sygdommen ikke fylder.

FORÆLDREEVNE



PSYKISK SYGDOM OG FORÆLDREEVNE

Generelle problemer

Psykiske sygdomme er forskellige og derfor influerer de også forskelligt på 

vores forældreevne; der er dog problemer, der er generelle.

Mange forældre får svært ved at yde grundlæggende omsorg til børnene 

vedrørende:

• Nærvær og tryghed

• Intellektuel og følelsesmæssig stimulering 

• Grundlæggende fysisk pleje og stimulering

• Svært at identificere barnets behov, da man er fokuseret på egne problemer

• Strukturere en forudsigelig dagligdag

• Imødekomme ønsker og skabe gode fællesoplevelser.



BØRNENES REAKTIONER
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• Adfærdsproblemer og aggressioner

• Angst og bekymring

• Koncentrations- og indlæringsvanskeligheder

• Stor uro – både fysisk og psykisk

• Tristhed

• Svækket realitetstestning

• Føler sig ofte misforståede, mobbede og udelukkede og har derfor svært ved 

at etablere sociale kontakter 

• Svært ved at bearbejde følelser og impulser konstruktivt

• Stort fravær i skolen 

• Ensomhed

• Skyld- og skamfølelse

• Fysiske symptomer.



DE SUPERTILPASSEDE BØRN
- ER SUPERNEMME AT OVERSE

• Både drenge og piger

• Udvikler stor ansvarsfølelse overfor forældrene

• Bliver omsorgsgivere

• Bekymrer sig meget om forældrene

• Bliver gode til at tilpasse sig og overser egne behov

• Udfører ofte familiens ’voksenopgaver’

• Føler sig overset, uelsket og afvist

• Oplever skyldfølelse og afmagt

• Er gode til at kommunikere med andre – særlig voksne

• Veludviklede sociale ’antenner’ og er hjælpsomme

• Pligtopfyldende i forhold til skole, fritidsinteresser og familier

• Skjuler egne og familiens problemer.



BØRNENES BEHOV

Alle børn

Viden om psykisk 
sygdom – og 
forælderens 
sygdom specifikt

Familiesamtale i 
psykiatrien

Støtte til kontakt 
med den syge 
forælder (under 
indlæggelse)

Mange børn

Etablering af 
støttende netværk 
(venner/familie,
skole/daginstitution, 
socialforvaltning)

Tilbud om støttende 
samtaler – fx 
psykolog, særlig 
støtteperson

Tilbud om deltagelse 
i børnegrupper

En del børn

Psykiatrisk 
behandling

Special-
pædagogiske 
tilbud

Aflastningsfamilie

Kilde: Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark



En voksen at tale med – om sygdommen og egne bekymringer

• En voksen at være sammen med, når morens/farens sygdom forværres

• At tale med andre børn, der har oplevet noget af det samme

• Et frirum, hvor man ikke tænker på sygdommen – f.eks. fritidsinteresse,  

aflastningsfamilie el.lign.

• Tidlig hjælp udefra, inden man som barn har fået det store ansvar

• At blive set – og spejlet

• At en voksen tager ansvaret fra barnet

• Åbenhed og forståelse fra omgivelserne.

HVAD HAR BARNET BEHOV FOR?



AT TALE MED BØRNENE

Tal med børnene om det, de har været en del af. Hvad ser og oplever de?

Deres begribelighed/det kognitive er vigtigt for reduktion af indre kaos - det skal 

give mening.

Spørgsmål der afdækker:

- Hvad kalder I sygdommen hjemme hos Jer?

- Hvad lægger du mærke til hos mor eller far, når sygdommen fylder?

- Hvordan opfører mor eller far sig, når sygdommen fylder?

- Hvordan opfører mor eller far sig, når sygdommen ikke fylder?

- Hvad gør du selv, når sygdommen fylder (jf. sp. ovenfor)?



DEN BEDSTE SNAK MED MIT BARN…

handler om, hvad mit barn har behov for



BARNET HAR BEHOV FOR AT TALE OM:

• Hvad sygdommen gør ved den voksne

• At der er andre voksne, som tager sig af forælderen med sygdommen, så 

barnet ikke skal have det som opgave

• At det er sygdommen, der kan gøre det svært for den voksne at holde, hvad 

de lover

• At den voksne godt vil være sammen med barnet, men at det nogen gange er 

svært

• At få at vide, at det aldrig kan være barnets skyld.



BARNET HAR OGSÅ BEHOV FOR

• at have plads til at være barn (og ung) uden at skulle tænke på og tale om 

sygdommen

• at have en anden voksen fortrolig at tale med om de svære ting

• at få lov til at være sur, frustreret og ked af deres livsvilkår med den dumme 

sygdom

• at lave ting efter skole med jævnaldrende, så de har et netværk og ikke er 

ensomme.



DEN BEDSTE SNAK MED MIT BARN…

er den, hvor jeg holder voksenting for mig selv



VOKSENTING

handler om alle de ting, der er svære for mig



VOKSENTING

Konflikter med andre voksne

• F.eks. eksmand eller ekskone

• Andre familiemedlemmer

• Sagsbehandler/psykiater

Mine svære tanker og følelser

• Om at være en dårlig forælder

• Om den dårlige samvittighed

• Om at man ikke duer til noget

• Om at man ikke orker livet

• Om vrangforestillinger

Hvilke andre emner kunne være voksenting?



Forudsigelighed 

giver 

begribelighed

Belastningsbalance 

giver håndterbarhed

Delagtighed giver 

meningsfuldhed

MESTRING AF DET SVÆRE LIVSVILKÅR

Oplevelse af 

sammenhæng Sense of coherence (Antonovsky)
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TEORETISK FORANKRING

• Den biopsykosociale model – Rutter, Sroufe etc.

• Oplevelse af sammenhæng - Antonovsky

• Tilknytning og udviklingspsykologi - Stern og andre

• Neuropsykologi - Susan Hart

• Fælles tredje



BØRNENE ER EKSPERTER PÅ DERES LIV:
‘Det er vigtigt at vide, 
hvad det er der sker –
den voksne skal 
forklare, hvad det er 
for en sygdom og 
hvad den gør’

‘Man skal tale med 

nogen om det for at få 

de ud af hovedet’

‘Det er godt, at læreren 

bliver informeret, når 

sygdommen fylder 

meget, så de ved, 

hvorfor man opfører 

sig anderledes’

‘Barnet gør 

sig mange tanker 

om, at det er deres 

skyld og skal have 

at vide, at det er det 

ikke’

‘Er forælderen 

indlagt og er meget 

dårlig, skal man ikke 

besøge dem, for så 

bliver man selv 

dårlig – så skal man 

ringe i stedet for. 

Det er vigtigt at 

være i kontakt’

‘Man har brug 

for at vide, at 

andre har det 

ligesom en selv 

og at møde 

nogen, som har 

prøvet det’.

‘Man bliver påvirket 

af sygdommen 

indeni, selvom de 

voksne ikke altid kan 

se det. Man passer 

skolen og 

fritidsaktiviteter og 

ser ud, som om man 

har det godt og er 

glad’



DET, DER FÅR OPMÆRKSOMHED, VOKSER!
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SAMTALEGRUPPERNE

• Er pårørendegrupper for børn og unge – ikke psykoterapi!

• Projektperiode 2013-15, med midler fra Sundhedsstyrelsen

• 2 gruppeledere i hver gruppe med max 8 deltagere

• Børn i alderen 7-16 år bosat i hovedstadsområdet

• Børnene matches aldersmæssigt i tre grupper

• Hver gruppe mødes 10 gange, 2 timer ugentligt

• Forældregruppe mødes sideløbende tre gange i 2 timer

• Mødested: Hejrevej 43 på Nørrebro og SIND-Huset i Hillerød

• Tilbuddet er gratis og alle kan henvende sig/henvise
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HVAD LAVER VI I GRUPPERNE?
Genkendelig og tydelig struktur med plads til tilpasning

Starter med ’godt og skidt siden sidst’, te og frugt

Slutter med boller, kakao og ’farvel’

Lege og øvelser er baseret på de børn og unge, vi ser her og nu

Eksempler på lege: navneleg, avisleg, boldleg, stoleleg …

Øvelser: - Livets flod

- Ramatisering

- Livets træ

- Hvad lægger jeg mærke til 

(antennemanden)



HVAD SIGER BØRNENE OM AT VÆRE MED:

”Det bedste er at 

møde andre børn, der 

kender til dét, man 

selv har oplevet”

”Det er sjovt og rart at 

være med” ”Det er bedre end at gå 

til psykolog, for der er 

en god stemning”

”Det er en lettelse 

at dele sine 

oplevelser og få at 

vide, at man er helt 

normal”

- Børnene forstår lidt mere om deres egne reaktioner på sygdommen

- De finder nye venner, føler sig ikke helt så ensomme

- De oplever, at det bliver nemmere at tale om det



HVORDAN KOMMER MAN MED?

Alle kan henvise, alle kan deltage, det er baseret på frivillighed

Psykiatrifonden er ikke en del af en offentlig instans, man ringer bare eller 

sender en mail

Oplysninger om barnet og familien, hvem er syg, kontaktoplysninger

Vi kontakter familien og laver aftale om indledende familiesamtale, 

henviser kan deltage, hvis familien ønsker dette

Indledende familiesamtale i vores grupperum efter geografi

Efter gruppeforløbet inviteres til en afsluttende familiesamtale

Se alle informationer på www.psykiatrifonden.dk eller www.tabu.dk

http://www.psykiatrifonden.dk/
http://www.tabu.dk/


SNAK OM DET… MED ALLE BØRN

Undervisningsmateriale;

- Animationsfilm

Se alle informationer på www.psykiatrifonden.dk

http://www.psykiatrifonden.dk/


LÆS MERE PÅ 
PSYKIATRIFONDEN.DK

TAK FOR 
OPMÆRKSOMHEDEN

cd@psykiatrifonden.dk


