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DETTE NUMMERS TEMA

Omgivelsernes 
reaktioner

Da jeg mist ede min datt er, var det  min veninde 
Eva, jeg først kontaktede. Eva kom op og bes øgte 
mig på hospitalet  og så min lille pige. Det  var 
rigtig vigtigt for mig, at hun forstod, hvor stolt 
jeg var af hende. Eline fyldte mig med en helt 
bet ingelsesløs og uendelig kærlighed. 

Eva spurgte meget  ind til det  hele, hvad jeg 
tænkte og følte – uden at prøve at sige noget , 
der kunne gøre det  hele ”lett  ere”. Sammen med 
Eva følte jeg, at jeg fi k lov til at være sørgende 
mor. Det  bet ød meget  for mig – fordi jeg i så 
mange andre sammenhænge følte, at min sorg 
og det , at jeg var blevet  mor til et  lille barn, var 
noget  usy nligt noget …

Linda, mor til Eline
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Guide til omsorgsfuld kommunikation

Vis at du ved det!

TEMA: Omgivelsernes reaktioner

Tekst: Ester Holte Kofod og Daisy Løvendahl

Illustration: Creas Imageclub

Som familie eller venner til forældre, der har mistet 

et barn, kan du komme i tvivl om, hvordan du skal 

agere overfor forældrene. Du kan være bange for at 

sige noget forkert og gøre forældrene mere kede af 

det. Du kan måske også være i tvivl om, hvorvidt 

det er for påtrængende at kontakte forældrene, og 

om du mon er i en position, hvor det er naturligt at 

gøre dette. Det vigtigste, du kan gøre som netværk, 

er, at vise at du ved det. 

Når man er i sorg, kan det være svært at vide, hvad 

man har brug for. Derfor er det fi nt, hvis du kom-

mer med konkrete tilbud om hjælp, som forældrene 

kan forholde sig til. Du kan for eksempel foreslå 

at give en hånd med rengøring inden begravelsen, 

passe eventuelle søskende, komme forbi med et fad 

lasagne, en pose boller eller lignende. Vær indstillet 

på, at det måske kun skal afl everes i døren – ellers 

sørg for at besøget bliver kort. Acceptér hvis foræl-

drene takker nej til dit tilbud. Der kan være mange 

grunde til, at forældrene ikke kan eller vil modtage 

din støtte lige nu. Den nemmeste måde at fi nde ud 

af det på er ved at spørge.

Sæt ord på afmagten

Det er ok at sige, at du ikke ved, hvad du skal sige 

– ord kan føles meget fattige, og mødet med døden 

kan gøre os afmægtige. Sæt ord på denne afmagts-

følelse og vid, at du ikke kan tage sorgen væk fra 

forældrene. Sorgen kan ikke trøstes væk, men det 

kan måske føles en smule mindre ensomt for for-

ældrene, hvis de oplever, at deres nærmeste ikke er 

bange for at forholde sig til det, de har oplevet. 

Fortsættes næste side

”Jeg kunne ikke holde ud af skulle se billederne 
af deres  døde barn eller at komme til afskeds-
ceremonien. Det  var for svært. Jeg bes øgte dem 
i stedet  og fortalte dem ligeud, hvordan jeg 
havde det . De accepterede det , og vi er stadig 
gode venner”.

Peter, ven til Morten
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Anerkend forældrenes oplevelser og undgå kom-

mentarer som: ”Der var måske en mening med det”, 

”Det var godt, I ikke nåede at lære ham/hende bedre 

at kende”, ”I må bare skynde jer at få en ny” eller lig-

nende. Bemærkninger som disse har sjældent den 

ønskede eff ekt, men vil blot medvirke til, at foræl-

drene føler, at deres tab ikke bliver anerkendt, og at 

de føler sig mere isoleret og alene med deres sorg.

Vis din støtte over tid

Oft e oplever sørgende, at støtten den første tid er 

rigtig god, men at den svinder med tiden. Dette kan 

nogle gange medføre, at forældrene går fra nærmest 

at ”drukne” i tilbud om støtte til at føle sig mere eller 

mindre alene med deres sorg. 

Vær opmærksom på at sorgen sjældent aft ager i en 

lige kurve eft er tabet – sorg tager tid og vil for de 

fl estes vedkommende være noget, der bliver en del 

af deres liv, og noget de ligeså langsomt skal lære at 

leve med. Bliv ved med at spørge ind til hvordan de 

sørgende har det, og hvad de har brug for. Vis din 

opmærksomhed i forbindelse med mærkedage og 

”Da min datt er mist ede sin søn, blev jeg selv 
hårdt ramt af sorgen. Jeg var i tvivl om, 
hvordan vi som forældre skulle håndtere 
hendes  store smerte, og vi var bange for, om 
hendes  forhold kunne holde til det . Derfor 
valgte jeg sammen med min kone at gå til 
en psy kolog. Psy kologen støtt ede os og hjalp os 

med at formulere en strategi. Vi sendte hver 
dag en sms eller ringede kort til vores  dat-
ter i den første tid eft er Elias’ død. Vi spurgte 
åbent, hvad de havde brug for og valgte ikke 
at blive kede af det , når de afvist e os. Den 
strategi har fungeret  for os”. 

Jan, far til Helle og morfar til Elias

højtider, som oft e kan være svære – men også be-

tydningsfulde – tidspunkter for de eft erladte.

Respektér den sørgendes måde 

at tackle sorgen på

Der er ligeså mange måder at sørge på, som der er 

sørgende. Den enkelte er nødt til at fi nde sin egen 

vej igennem sorgen – og der fi ndes ingen mere el-

ler mindre rigtige måder at gøre dette på. Enkelte 

har brug for at tale meget om tabet og sætte ord på 

følelser og tanker igen og igen – andre bearbejder 

sorgen med færre ord og følelsesudtryk. For nogle 

er det en hjælp at vende tilbage til arbejde kort eft er 

at have mistet – andre har brug for mere tid. 

Nogle forældre vælger hurtigt at prøve at få et barn 

igen eft er at have mistet, mens andre venter i læn-

gere tid. Hav tiltro til at den enkelte selv kan fi nde 

ud af, hvad vedkommende har behov for og hvor-

når. Spørg, lyt og acceptér de svar, du får.

Hvis du er bekymret for om den, der har mistet, 

er ved at udvikle nogle problemer, som vedkom-

”Den første nat eft er at Miriam og Jonathan mist ede Sabine, sad vi opp e hele natt en og 
surfede på nett  et . Vi vidste ikke, hvad vi skulle sige til dem. Hvad siger man til ens 
venner, hvis barn lige er dødt? Vi sms’ede mange gange, inden de gav os lov til at komme på 
bes øg, og det  var hårdt at skulle vente. Vi kunne knapt genkende Miriam, da vi endelig 
så hende. Det  var voldsomt. Vi valgte at tilbyde al vores  hjælp, og vi arr angerede kaff e eft er 
Sabines  afskedsceremoni. I tiden eft er tog vi oft  e kontakt og spurgte meget  til dem.”  
   

Mia og Th omas, venner til Miriam og Jonathan



· Vis at du ved det! Det værste du kan gøre 

 er at lade som ingenting.

· Spørg, lyt og accepter. Spørg uden intention om 

 at skulle ændre på noget, at skulle trøste eller   

 forsøge at gøre sorgen eller krisen mindre tung 

 at bære. Undgå at give gode råd med mindre 

 du eksplicit bliver bedt om det.

· Vær respektfuld ovenfor situationen og personens  

 følelser. Undgå sammenligninger. Specielt sam- 

 menligninger med det der kunne være værre, 

 eller noget man selv har oplevet.

· Vær lydhør overfor den sprogbrug personen selv  

 bruger. Brug samme ord som han/hun gør. 

· Husk at du ikke behøver forstå. 

· Tag kontakt.

· Kom med konkrete tilbud. Det kan være om at  

 hjælpe med rengøring, om at lave mad på lørdag  

 eller om en tur i biografen.

· Spørg direkte hvad den sørgende har brug for

 fra dig – ønsker de at tale om det? Hvordan skal  

 de kunne sige fra, hvis de ikke ønsker at tale om  

 det, når du spørger? Er det ok med uanmeldte 

 besøg og opkald, eller har de behov for tid alene  

 lige nu? 

· Lad være med at tage det personligt hvis du 

 bliver afvist. Spørg ind til hvorfor og tilbyd at 

 du kan kontakte dem igen på et senere tidspunkt.

· Husk at den sørgende er ked af det. Så hvis der   

 pludseligt bliver grædt eller skældt ud, har du 

 ikke gjort dem kede af det eller vrede. Det er de  

 følelser, som de har i forvejen.

· Det er i orden at vise, at man selv bliver berørt,  

 men lad forældrenes sorg være i fokus når du

 taler med dem. Søg eventuelt støtte til at tale 

 om dine egne reaktioner på dødsfaldet hos andre  

 end forældrene selv. 

Konkrete eksempler på omsorgsfuld kommunikation:
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mende ikke selv kan fi nde vej ud af, så tal med ham 

eller hende om dine bekymringer og fi nd ud af, om 

personen deler dine opfattelser. Hvis det er tilfæl-

det, så spørg ham eller hende, hvad du kan gøre for 

at støtte, og om du eventuelt kan bistå i forhold til 

at opsøge anden hjælp. 

Kontakt Landsforeningen Spædbarnsdød

Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatets 

rådgivere for at få en samtale om det at være tæt på 

nogen, der har mistet. Kontakt os på telefon 3961 

2451 eller pr. mail: forening@spaedbarnsdoed.dk

Vi kan også sende materialer om spædbarnsdød. 

Som netværk kan du også henvise forældre til råd-

givningen ved at bede om forældrenes samtykke til 

at videregive deres kontaktoplysninger, hvoreft er vi 

kontakter dem telefonisk (eller pr. mail hvis foræl-

drene foretrækker det).
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Forældreberetning

Mødet med 
omgivelserne efter 
spædbarnsdød

Tekst: Anette Vinther Jensen

Foto: Privat

”Jeg havde rædselsslagen henvendt mig hos min egen 

læge og hos jordemoderen på fødegangen. De havde 

haft  lyttet på min mave, og de havde sagt, at hun 

havde det fi nt, jeg skulle tage det roligt, hun havde 

nok bare vendt sig lidt. Men hun havde fortsat ikke 

sparket, og nu scannede lægen min mave. Der var så 

stille på stuen, for der var så stille i min mave. ”Din 

baby er død!”, sagde den smukke dame med den 

hvide hud. 

Hun havde set så ked af ud af det, for min baby var 

død. Asta var død, min lille pige var død. ”NEJ, NEJ, 

NEJ.” Skriget var højt og skingert, det var et despe-

rat skrig fra en kvinde, der lige havde fået at vide, 

at barnets hjerte, der havde slået lige under hendes, 

ikke slog mere. Anette, din baby er død!” 

”Jeg var faldet ned gennem et stort sort hul, et langt, 

mørkt og dunkelt hul uden farver, uden luft , og jeg 

bare faldt. Jeg troede hullet skulle opsluge mig for 

altid. Jeg skulle aldrig se solens stråler igen, gå bar-

fodet i det nyslåede græs, mærke latteren fra dybet i 

Jeg mistede i 2007 mit første og eneste barn, min datter Asta. Hun 

var dødfødt i uge 28. Før Asta døde havde jeg en stor omgangskreds. 

Jeg var af den opfattelse, at jeg havde fl ere nære relationer. Jeg var 

derfor overrasket over, hvor ladt alene jeg blev.

min mave. Jeg skulle aldrig se farverne igen, jeg skulle 

aldrig se, hvor blå himlen var. Jeg skulle færdes i det 

sorte land, hvor alt lys var blevet slukket, for min 

baby var død.”

Jeg mistede i 2007 mit første og eneste barn, min 

datter Asta. Hun var dødfødt i uge 28. Før Asta 

døde havde jeg en stor omgangskreds. Jeg var af 

den opfattelse, at jeg havde fl ere nære relationer. Jeg 

var derfor overrasket over, hvor ladt alene jeg blev. 

Min omgangskreds lod det være op til mig at tage 

kontakten, ”Du kan bare ringe”, ”Bare sig til hvis vi 

kan gøre noget”. Jeg følte mig svigtet og ladt alene. 

Når vi sås, var der ikke tale om noget reelt møde, de 

ville og turde ikke se min smerte. ”Det var da bedre, 

at hun døde nu, end hvis du havde lært hende at 

kende”, sagde de. Og eft er en sørgeperiode på om-

kring tre måneder var de mange, der syntes, at nu 

var det nok. 

De talte om verden på en sådan måde, at man 

skulle tro, at Asta ikke havde eksisteret, at det aldrig 

var hændt, at jeg havde født en baby, som var kom-

met død ind i verden. De, der eft er hendes død helt 

havde holdt sig væk, begyndte at stikke deres hove-

der frem fra busken, nu hvor al fare var overstået, 
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og alt kunne blive som før. Men ingenting kunne 

blive som før. Vi kunne ikke springe over min sorg 

og min smerte. Jeg skulle videre, var der mange, der 

mente. Videre? Hvorhen? Hvordan? Alt, jeg vidste, 

var, at jeg befandt mig i ingenmandsland, hvor al-

ting var nyt og uprøvet, og hvor ingenting ville blive 

som før. Som før Asta.

Jeg ville have kastet mig i armene på hvem som 

helst, bare de dog ville holde mig, for søren da. For 

det hele ramlede om ørene på mig, og jeg var bange 

for at blive begravet under resterne fra ruinerne. 

”Så red mig dog”. De ville ikke redde mig fra rui-

nerne af det faldne. De ville have, at alt skulle blive, 

som det havde været før Asta. Senere forstod jeg, 

at det ikke kun var deres skyld. Der skete så meget 

inde i mig. Jeg så livet i et andet perspektiv, og der 

var så meget, jeg ikke kunne interessere mig for 

længere. Jeg forventede de skulle følge med mig, 

hver gang jeg selv drejede mig omkring. De ville på 

deres side have, at jeg skulle blive stående. Men hun 

var væk, pist borte, den kvinde de engang havde 

kendt, for hun var blevet mor til Asta, og det havde 

ændret det hele. Det var de også vrede over, at jeg 

bare sådan forsvandt.

Jeg kæmpede adskillige sværdslag i Astas navn. 

Hun skulle i hvert fald ikke have levet forgæves. 

Med styrke og mod tilintetgjorde jeg alt, hvad der 

ikke længere var nærende og frugtbart. Jeg var 

skarpsindig og hurtig, og uden at tøve trak jeg 

sværdet fra skeden. Jeg var sværdenes dronning. Jeg 

svingede mit sværd, for mit barn var dødt. Det var 

det eneste mit liv handlede om, barnet, det skulle 

fylde mine relationer, det døde barn, og hvis ikke så 

rullede der hoveder. Jeg svingede mit sværd, og jeg 

kiggede ikke tilbage på alle de hoveder, der rullede, 

og blodet der fl ød.

Jeg har udgivet min historie i bogen ”2 Fuldmåner”, 

en fortælling om en livslang sorgproces og udvik-

lingshistorie. Uddrag fra bogen, er skrevet med 

kursiv i denne artikel. Da min lillesøster havde læst 

bogen, sagde hun: 

”Hvor er jeg ked af, at jeg slet ikke har været der for 

dig. Du har været så alene. Jeg sammenlignede din 

datter med min egen abort i 8 uge. Jeg har slet ikke 

forstået, hvad du har gennemgået”. 

Mange i min omgangskreds og familie har ikke haft  

lyst til at læse den bog, jeg har skrevet. Det, mener 

jeg, er den største udfordring. For at der skal blive 

tale om et reelt møde mellem forældre til et dødt 

spædbarn og deres pårørende, må vores omgivel-

ser turde konfrontere sig selv med deres egen eksi-

stentielle angst. Det værst tænkelige kan ske. Vores 

børn kan dø.

kvindese@yahoo.dk og www.kvinde.se
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Forældreberetning

At miste et barn,
er at miste en del af 
fremtiden

Tekst: Birgitte Bonnerup

Psykolog og mor til tre døtre, hvoraf den ældste døde i 2009

Mit liv bliver aldrig det samme 

igen. Jeg sørger, lider, savner så jeg 

er ved at gå i stykker. Sørger over, 

at vi hverken kunne redde vores 

datter, eller tage den byrde og det 

livsvilkår fra vore børnebørn, svi-

gersøn, døtre, hinanden, at de har 

mistet. Men hun er væk. Det er så 

svært at være så ked af det. Det er 

også svært at være tæt på nogen, 

der er så kede af det. Rådvilde og sørgende. Jeg har 

en nedslående besked til Jer, der gerne vil VIDE, 

hvad I skal gøre: Det er der ingen, der ved. Sørgende 

er lige så forskellige som andre, der fi ndes ingen ma-

nualer, der dækker alle, og de sørgende ved oft e ikke 

selv, hvad der er godt for dem. 

Til Jer der modigt tør og tvivler. Prøv Jer frem. 

Hvis I bliver afvist, var det måske ikke det rigtige, 

I gjorde. Måske var det en forkert dag. Måske er I 

ikke velkomne. Det er en risiko I må løbe, og det 

ville være dejligt, hvis de sørgende kunne formulere 

sig klart og tydeligt om egne behov. Men det kan 

de ikke. De ved det ikke. At miste et barn om det er 

ufødt, baby, teenager, voksen, er at blive kastet ud i 

en dyb sorg og en identitetskrise på samme tid. Vi 

sørger og ved, at vi aldrig bliver de samme igen. At 

det liv, vi havde, er væk. 

Jeg er ude, hvor jeg aldrig før har været, og alle 

dem, der ellers ville støtte mig, er forvirrede, kede af 

det. Jeg prøver at overleve, jeg véd, at jeg modsiger 

mig selv, ikke ved hvad jeg vil, og snerrer når I spør-

ger. Men jeg prøver faktisk af fuld kraft  at opføre 

mig ordentligt, forståeligt, civiliseret. Jeg skrev en 

dag: ”Jeg er kastet i et oprørt hav og er bange for at 

drukne. Når jeg rækker hånden op til dem, der står 

på den sikre båd, beder de mig tale pænt, bede pænt 

om hjælp. Men jeg er jo ved at drukne. Jeg kan ikke 

tale pænere.”

Tab af fremtid

At miste et barn, er at miste en del af fremtiden. Vi 

har kendt barnet, drømt om fremtiden med barnet, 

barnet er en del af den familie, vi er, stor eller lille. 

Det er ikke blot sorgen over et mistet barn, selvom 

det er mere end rigeligt i sig selv. Det er også et tab 

af fremtid. Vi har mistet noget uendeligt dyrebart. 

Vi står i den frygtelige tragedie, som alle forældre 

frygter. Det kan gå galt. Det går galt. Det sker.

Vore omgivelser er rådvilde. Nogle bliver bange 

for selv at miste. Nogle bliver bange for at gøre os 

kede af det. Nogle bliver bange for at gøre det for-

kerte. Der er ikke andet at gøre end at prøve og 

måske dumme sig. Det er ikke et problem for mig, 

at personer dummer sig og siger det forkerte på det 

forkerte tidspunkt. Problemet er dem, der insiste-

rer på at vide, hvad der er godt. At de véd, og at de 

insisterer. 

De vil have det væk. Forklædt som gode råd. Fin-

der på ting, man kan gøre for at klare den. Sport. 

Sund kost. Terapeuter. Positiv tænkning. Tænke på 

de børn vi stadig har eller kan få. Eller noget andet 

godt. At vi i det mindste har haft  dem. Som om vi 

ikke vidste det. Jeg er smerteligt bevidst om, at jeg 

har børnebørn at leve for. Men også at deres grund-

vilkår er, at de mistede deres mor, da de var to år, 

og deres far blev enkemand som 35-årig eft er 3 års 

ægteskab. Det muntrer mig ikke op at tænke på det.

Det forfærdelige forsvinder ikke

At ville hjælpe er sikkert godt. Forudsat det byg-

ger på erkendelsen af, at det forfærdelige er sket og 



TEMA: Omgivelsernes reaktioner

Stjernen 1/2011 · side 15

ikke forsvinder. Det forsvinder ikke, det er en del af 

vores liv, nu og i al fremtid. Der er en grundtone af 

tab i vores liv, den skal vi lære at leve med. Så bliver 

der langsomt plads til andre toner også.

Andre vil så gerne tale. De har hørt det hjælper. 

Dem selv? Når det passer? De har lært, at det er vig-

tigt at tale om det svære. Men ikke hvornår det er 

passende at gøre det. Jeg begyndte at blive bange for 

at møde mennesker, når jeg var ude at handle. 

Åbnede ikke døren, når det ringede på. Tog kun 

telefonen når jeg kunne se, hvem det var. Elsker 

mails. Breve. Blomster. Sms. Så kan jeg gå til og 

fra. Selv min allerbedste veninde skriver jeg sam-

men med. En uvurderlig korrespondance af nær-

hed, stort og småt. Den er gemt, og jeg læser den 

ind i mellem. Jeg ved, at andre har det anderledes. 

De vil gerne kontaktes. Vil gerne have besøg. Synes 

tavsheden er forfærdelig og vil gerne tale meget om 

tabet. Jeg vil gerne tale lidt. Jeg vil også gerne være 

fri. For mig var og er det afgørende at have bare lidt 

kontrol med mit eget liv. Der er så meget, der er ude 

af kontrol, og jeg ved ikke længere, hvem jeg selv er, 

hvad jeg kan, hvad jeg kan holde til. Det er vældig 

svært at fi nde ud af, hvad jeg vil. Det er svært for 

mig. Det er svært for mine omgivelser. Men de må 

tåle det.

Sorgen varer længe og vil altid være der

Der er nu gået næsten et år. Vi sørger stadig. Det 

kan være provokerende, at vi er så længe om at få 

det bedre. Vi ved faktisk ikke, om vi nogensinde får 

det bedre. Vi håber det. Hvis vi kunne gøre noget, 

så vi havde det bedre, så gjorde vi det jo. Der er in-

gen, der ønsker at have det så forfærdeligt, så længe. 

Det varer længe. Som Vibeke Malte-Bruun angive-

ligt sagde som halvfemsårig: ”De siger tiden læger 

alle sår. Så er jeg åbenbart ikke blevet gammel nok”. 

Da havde hendes søn været død i generationer. Jeg 

bliver trøstet af, at det er så svært og varer så lang 

tid for andre end mig. Jeg er ikke skør. Jeg sørger og 

savner. Det passer ikke til den forestilling, at alt kan 

reformuleres til positive udfordringer, at man kan 

arbejde med det svære, og komme styrket videre, 

at det populært sagt aldrig er for sent at få en lyk-

kelig barndom. Men sådan er det ikke for os. Vi kan 

ikke komme tilbage på sporet, videre med vores liv, 

komme os, få det bedre. Tabet har konsekvenser for 

skolegang, studier, arbejde. Vores tidligere liv fi ndes 

ikke mere, vi skal bygge et nyt op, med savn af en 

elsket som grundvilkår. Hver gang vi skal fejre no-

get, er fraværet tilstede. Det er sorgen også.

Vi må have tid. Vi må også have rum. Et sted at 

sørge hvor der ikke er krav knyttet til os. Jeg arbej-

der ved siden af Domkirken i København. Et sted 

med historie, med hjemløse, kongelige, turister, 

sørgende og søgende. Rummet er stort nok til min 

sorg. Og der møder jeg ingen ønsker og krav om at 

komme videre. Der er plads til mig. Mine tanker, 

min sorg, mit savn kan folde sig ud, lige så stille.

Det er let at blive ensom i sorgen. Let at føle sig 

forladt, uforstået. Og det er let at blive forladt og 

uforstået. Men det er også let at gøre glad. Glad. For 

dem der forsøger, dem der prøver, dem der giver 

tid, rum, så jeg kan få ro til mine egne tanker. Dem 

der faktisk formår at høre, hvad jeg beder om. Hjæl-

per selvom det er ubelejligt, tror på hvad jeg siger, 

og ikke mener at vide, hvad der er rigtigt og forkert 

for mig.

Vi sørger, og vi savner. Sorgen er knyttet til tabet, 

til det der for altid er tabt og aldrig bliver. Savnet 

er rettet mod livet, den måde vi tager vores afdøde 

mor, hustru, datter og søster med ud i livet, som det 

nu engang er blevet vores. Vi savner, når vi ser på 

billeder, når vi går på kirkegård. Vi kommer til at 

savne, når vi skal feste og holde taler ved de glæde-

lige dage, vi håber og tror på vil komme. Student, 

bryllup, runde dage. Savnet bliver en del af glæden, 

og vi må lære, hvordan det gøres. Det er en del af 

vores liv. Sorgen letter hist og pist. Der er en lille 

smule plads til at glædes over det, der nu engang 

også er at glædes over. Jeg vil gerne hjælpes til at 

savne, for at savne er også at glædes over det, der 

var. Et elsket og mistet barn, som vi tager med os 

videre i livet.

Min datter døde af meningitis i 

december 2009 to dage efter sin

27 års fødselsdag. Den dag var 

hun smuk og glad. To dage senere 

døde hun, bogstaveligt talt mellem

hænderne på lægerne. 

Efterlod mand, børn, forældre og 

søstre i sorg. Det er meningsløst. 

Ubærligt. Forfærdeligt.
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En bedstemors beretning

Jeg plejer at kunne
hjælpe min datter

Mit barnebarn Esther døde den 12. februar 2010 - 

17 mdr. og 4 dage gammel. Hun blev storesøster 6½ måned 

efter sin død, hvor lillebror Arthur kom til verden.

Tekst: Ilse Broue Gottlieb, familiebehandler, 

gift med Thomas, mor til tre og bedstemor til syv.

Nu er det knap et år siden, og både min mand og 

jeg taler om Esther hver dag, og vi tænker på hende 

mange gange dagligt. Esther var en helt normal, 

sund og rask og glad lille pige, og jeg glæder mig 

over alle de oplevelser, vi havde sammen, mens hun 

levede. Blandt andet at være sammen med hende i 

vandland, hvor vi var sammen for sidste gang med 

vores datter Maries del af familien. Kun 12 dage 

senere kl. 04.00 får Esther kramper, som hun aldrig 

vågner op af. 

Mens Esther er indlagt, er jeg på hospitalet fra mor-

gen til aft en. Jeg håber på det bedste. Jeg er både 

glad for min faglige viden som sygeplejerske og 

kunne samtidig godt undvære den. Jeg tror på intet 

tidspunkt helt på, at Esther kommer sig fuldstæn-

digt, og jeg deltager i de daglige lægekonferencer 

både for min egen skyld, men også for at kunne tale 

med Marie og hendes mand Claus om, hvad der er 

blevet sagt.

Tankerne kører rundt i hovedet på mig. Jeg vil 

gerne løse alle problemer!

Esther er navngivet, ikke døbt. Jeg er meldt ud af 

folkekirken. Tænker: ”Hvad hvis det værste sker?” 

Har længe overvejet selv at blive medlem igen. Jeg 

opsøger kirkesalen på Rigshospitalet og tænker: 

”Her har jeg ikke ret til at være”. Beder til Gud og 

forhandler med ham, og jeg lover at melde mig ind 

igen, hvis Esther overlever. Ændrer det straks til at 

der selvfølgelig ikke skal være nogen betingelser! 

Jeg melder mig ind igen under alle omstændighe-

der!

Marie og Claus ønsker, at Esther bliver døbt. Jeg 

foreslår, at det bliver samme dag, hvor Esthers til-

stand er i en rolig fase frem for at vente - hun kan 

senere fremstilles i kirken ved lillebrors dåb. Esther 

døbes samme eft ermiddag. 
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Dobbelt sorg

Ved sovetid har jeg et mylder af tanker. Har jeg helt 

opgivet håbet, eft er som jeg foreslog en dåb i dag? 

Kan ikke græde ret meget. Er bange for at jeg aldrig 

holder op med at græde, hvis jeg først giver los. 

Skal jo være stærk igen i morgen. 

Marie og Claus er gode til at tale sammen om deres 

angst og frygt for det værste. De ser så tynde og 

små ud! Det er en dobbelt sorg, at ens datter er så 

ked af det. Jeg plejer jo at kunne hjælpe hende. Det 

kan jeg også nu, men jeg kan ikke fj erne smerten, 

kun kan jeg være der og dele den med dem.

Esther er totalt hjerneskadet. Det er så grusomt, at 

Esther skal dø. Sorgen fylder mig. Jeg vil ikke ac-

ceptere det. Får min vrede ud ved at spørge perso-

nalet, om de ikke havde handlet anderledes, hvis 

det havde været Prinsesse Isabella, som var syg.

Bisættelsen

Mine følelser svinger fra at fokusere på det rent 

praktiske til at være meget ked af det. Taler f.eks. 

med en kollega i telefonen og slår fra at tale om 

sorgen over til at tale om, at jeg håber, at der 

kommer blomster til bisættelsen. Der kommer 

rigtig mange blomster, og ca. 130 deltager i 

bisættelsen. Det er smukt og meget sørgeligt, og det 

allerværste for mig er at se og høre, hvor svært det 

er for Marie at give slip, da kisten køres væk. Her 

føler jeg mig meget magtesløs.

I tiden eft er bisættelsen er jeg oft e hos Marie og 

Claus. Jeg er meget opmærksom på kun at være 

hos Marie i dagtimerne, så hun og Claus kan være 

alene, når Claus kommer fra arbejde. Jeg er ydmyg 

overfor balancen mellem ikke at invadere Marie og 

Claus samtidig med, at jeg er der for dem. 

Jeg får gennem hele forløbet stor støtte af venner, 

kolleger og familie. Mine andre børnebørns direkte 

spørgsmål giver anledning til gode samtaler. Jeg 

opsøger præst og psykolog. Finder hurtigt ud af 

hvem i bekendtskabskredsen jeg kan tale med om 

sorgen, og hvem jeg ikke kan. Sorterer fra når jeg 

f.eks. mødes med: ”Nu skal det jo heller ikke dyrkes!” 

eller ”De får jo fl ere børn”.

Ændret for altid

Jeg er meldt ind i folkekirken igen. Tror ikke at 

Gud er en skæbne Gud, men han kan give trøst. Jeg 

har taget navneforandring, så jeg nu har samme 

mellemnavn som Esther og resten af familien, og 

jeg har købt et gravsted tæt ved Esthers gravsted. 

Hele resten af livet inklusiv mit arbejdsliv lever jeg 

med en anden identitet, end jeg havde før Esthers 

sygdom og død. Jeg vil altid have Esther med i mit 

liv og i mine tanker. Jeg vil blive ved med at tale 

om hende med familie og venner. Vi smiler oft e og 

siger: ”Mon ikke Esther ville synes, at det her er sjovt. 

Hun kigger bestemt med oppe fra himlen.”

Vi glæder os, når det er stjerneklart, så er vores lille 

Esther tæt på. I regnbuen er hun med til at male 

striberne. I kirken tænder jeg lys for Esther og for 

alle mine børnebørn.

At miste lille Esther og dele sorgen med hendes 

forældre, er en proces, som varer resten af livet. Vi 

kommer aldrig over det; men vi kommer til at leve 

med det!
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Sorg på arbejdspladsen

“Et godt sted at være”

Tekst: Helle Thorup Schmidt

Foto: Poul Møller

Første gang det skete stod afdelingsleder Wiebke 

Hagendorf-Schröter i en helt ny situation, som 

arbejdspladsen ikke havde nogen formulerede ret-

ningslinjer for, hvordan man håndterede. Firmaet 

har en grundlæggende idé om: ”At Haldor Topsøe 

skal være et godt sted at være - og at have været”, 

men en egentlig omsorgspolitik råder fi rmaet ikke 

over. Haldor Topsøe har ifølge HR Direktør Jesper 

Lemmich valgt at tage udgangspunkt i det enkelte 

menneske og der igennem fi nde en balance og 

støtte optimalt.

Det var derfor op til afdelingslederen, hvordan 

denne grundlæggende idé skulle udmøntes, og i 

Hos fi rmaet Haldor Topsøe har den samme afdeling i koncernen 

oplevet, at to medarbejdere har mistet spædbarn - og dette inden 

for mindre end et år.

samarbejde med afdelingens HR Partner fi k Wieb-

ke Hagendorf-Schröter taget hånd om den medar-

bejder, der netop havde mistet sit barn. Det betød 

blandt andet, at der blev givet besked til hele afde-

lingen, familien fi k med jævne mellemrum tilsendt 

blomster ligesom der var en stadig korrespondance 

afdelingslederen og medarbejderen imellem. Der 

blev også lavet aft ale for tilbagevenden til arbejds-

pladsen, således at denne kunne foregå ud fra med-

arbejderens behov. 

Styr på det praktiske

Da endnu en medarbejder i den samme afdeling 

mistede sit spædbarn, følte Wiebke Hagendorf-

Schröter sig anderledes parat til at kunne støtte. 

Erfaringerne var – de ulykkelige omstændigheder 

til trods – gode at kunne trække på. Omsorgen for 

medarbejderen bestod af en kondolence del og en 
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Er din arbejdsplads 
godt rustet?

Tekst: Michael Esmann

Ifølge Landsforeningen kunne en omsorgspolitik 

indbefatte planer for, hvordan en medarbejder og 

dennes kolleger på de enkelte arbejdspladser bli-

ver taget hånd om i forbindelse med dødsfald i 

en medarbejders nærmeste familie, svær sygdom, 

skilsmisse eller lignende livskriser. 

Denne politik kan indeholde en beskrivelse af hvem 

på arbejdspladsen, der er ansvarlig, og hvad skal 

gøres hvornår. Som det også fremgår af artiklen om 

Haldor Topsøe, er det altid væsentligt at tage ud-

gangspunkt i den enkeltes ønsker og behov, hvorfor 

Et stadigt stigende antal arbejdspladser i hele landet sætter for tiden fokus 

på medarbejdernes trivsel. Flere og fl ere implementerer sundheds-, kost- 

og misbrugspolitik, men kun få steder ses en egentlig omsorgspolitik. 

dialogen med medarbejderen i krise også er yderst 

central. Det er dog ligeledes vigtigt ikke at glemme, 

at der kan sidde andre medarbejdere, der ikke ved, 

hvordan de skal agere i situationen. Måske kan det 

også være, at en hændelse hos en kollega aktuali-

serer egne hændelser. Derfor er det også vigtigt at 

sikre, at medarbejderne ved, hvem de kan henvende 

sig til, så de har viden og redskaber til at tage imod 

deres kollega.

Landsforeningen Spædbarnsdød indgår gerne i en 

dialog med arbejdspladser, omkring udarbejdelse 

af omsorgspolitik generelt eller rådgivning kon-

kret i forhold til en medarbejder, der har mistet 

spædbarn.

mere praktisk del, hvor sidstnævnte omhandlede 

blandt andet løn og regler for orlov – ydre rammer 

som kan forekomme forældre til et dødt barn uen-

deligt ligegyldige.

Information er vigtig

Wiebke Hagendorf-Schröter fandt det i begge til-

fælde vigtig at informere alle medarbejdere i afde-

lingen hurtigst muligt, hvorfor dette foregik pr. mail. 

Hun valgte at fortælle kort og faktuelt ud fra, hvad, 

hun selv mente, var passende, og samtidig opfordre 

medarbejderne til at henvende sig personligt til

hende, hvis de havde brug for dette. Der er ingen

tvivl om, at en sådan besked påvirker alle i afdelin-

gen meget, og Wiebke Hagendorf-Schröter fortæller,

at der blev meget stille i afdelingen, da de triste mails

var sendt af sted. Som på så mange andre arbejds-

pladser, blev der også samlet ind til barselsgaver til

de pågældende forældre, og afdelingsleder Wiebke

Hagendorf-Schröter valgte i disse tilfælde, at 

pengene skulle doneres til Landsforeningen Spæd-

barnsdød. Kollegerne tog vel imod denne beslut-

ning, hvilket viste sig ved, at der blev samlet et 

større beløb ind til donationen.

Hvordan forældrene har taget imod den måde, 

hvorpå man i afdelingen hos Haldor Topsøe 

valgte at støtte forældrene, vides ikke. Men der er 

ingen tvivl om, at arbejdspladsen, som så mange 

andre, har haft  et stort ønske om at være der for 

forældrene, og at det i praksis er blevet tilrettelagt 

ud fra fi rmaets grundlæggende idé og ikke mindst 

afdelingslederens personlige tolkning.
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