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Stine Cano gik i fødsel en uge 
efter sin termin. Men da hav-
de babyen i hendes mave ik-
ke længere noget hjerteslag. 
Hun fødte derfor et dødt 
spædbarn, sønnen William, 
inden hans liv overhovedet 
var begyndt.

”Det var hårdt, og der var 
en masse modsatrettede  
følelser. Jeg var enormt skuf-
fet og ked af det, men også 
stolt over at have født en 
søn,” siger Stine Cano, der 
halvandet år efter at have  
mistet sit første barn er blevet 
mor igen.

Hun havde i går taget sin 
tre måneder gamle datter,  
Mila, med til reception på 
Rigshospitalet. Her over- 
rakte Landsforeningen 
Spædbarnsdød en såkaldt 
omsorgsæske, der skal hjæl-
pe forældre ligesom Stine  
Cano, der mister deres børn i 
løbet af graviditeten, under 
fødslen eller i barnets første 
leveår. 

Omsorgsæsken består af 
bogen ”Når I har mistet”, 
hvor en række forældre  
– deriblandt Stine Cano og 
hendes kæreste – fortæller 
om deres personlige erfarin-
ger med spædbørnsdød, 
samt en notesbog og en kug-
lepen, så forældre, der netop 
har mistet, kan skrive deres 
egne erfaringer ned.

Materialet vil snart være at 
finde på fødselsafdelinger 
over hele landet og skal give 
både følelsesmæssig hjælp 
og praktisk rådgivning til for-
ældre, hvis spædbarn døde. 

”Vi oplever en stor magtes-
løshed blandt forældre, der 
mister et barn. Ingen foræl-
dre forestiller sig jo, at deres 

barn dør, eller at en gravidi-
tet ikke ender med en leve-
dygtig baby. De er slet ikke 
forberedt på situationen og 
er ofte i tvivl om, hvad de kan 
tillade sig at føle, eller hvad 
de har krav på i forhold til 
barselsorlov. Derfor har de 
brug for al den støtte og erfa-
ring, de kan få,” siger Jesper 
Gade Nissen, der er formand 
for Landsforeningen Spæd-
barnsdød. 

Udgivelsen af omsorgs-
æsken fandt sted på Rigs- 
hospitalets fødselsafdeling. 
Til receptionen vrimlede det 
med læger, sygeplejersker, 
babyer og forældre, der med-
virker i bogen. Men der var 
også fint  besøg: Foreningens 
protektor, grevinde Alexan-
dra, var til stede for at over-
række materialet til afdelin-
gens overlæger.

”At miste er en kæmpe 
sorg. At miste et barn er den 
største sorg. Jeg håber, at  
omsorgsæsken vil hjælpe for-
ældre, der har mistet et 
spædbarn, i deres mørkeste 
tid. I skal vide, at I ikke er 
alene,” sagde hun i sin over-
rækkelsestale.

Og netop det, ikke at være 
alene om sorgen, blev også 
Stine Canos vej ud af tragedi-
en. Hun fik hjælp til at møde 
andre forældre, der havde 
haft de samme oplevelser:

”Der gik lang tid, før jeg 
fandt ud af, at jeg ikke stod 
alene med det her, men at der 
var andre, der delte min hi-
storie. Men da jeg endelig 
fandt de her forældre, var det 
en kæmpe lettelse at tale 
med dem og blive bekræftet i, 
at alle ens følelser var okay. 
Jeg håber, at omsorgsæsken 
han være med til, at flere for-
ældre finder ligesindede.”

Følelsesmæssig 
førstehjælp ved 
spædbørnsdød
Landsforeningen Spædbarnsdød 
udgiver en ”omsorgsæske”, der skal 
yde emotionel hjælp til forældre,  
der mister et spædbarn

kort nyt

kongelig skuespil- 
chef stopper
Det Kongelige Teaters skue-
spilchef, Emmet Feigenberg, 
fratræder sin stilling ved ud-
gangen af denne sæson, op-
lyste Det Kongelige Teater i 
går. ”Jeg har været stolt over 
de fornemme resultater, jeg 
sammen med medarbejdere 
og skuespillere har opnået 
gennem de snart syv år, jeg 
har haft fornøjelsen af at stå  
i spidsen for Det Kongelige 
Teaters skuespil,” siger Em-
met Feigenberg i en presse-
meddelelse. Han vil nu helli-
ge sig arbejdet som instruk-
tør. Det Kongelige Teater har 
ikke en afløser klar, men skal 
ud og finde en. /ritzau/

Af BrittA SøndergAArd
soendergaard@kd

Ikke blot lider den 50-årige 
kvinde af stress og har kon-
stante smerter i muskler og 
led. 

Hun er også presset,  
fordi hendes sygedagpenge 
snart ophører, selvom hun  
ikke føler sig klar til at arbej-
de. Uvisheden forstærker 
smerterne. 

Denne blanding af sociale 
og helbredsmæssige proble-
mer møder praktiserende  
læge på Nørrebro i Køben-
havn Flemming Skovsgaard 
ofte i klinikken. 

Han skønner, at mindst 10 
procent af patienterne har en 
eller anden form for sociale 

eller psykiske problemer, der 
komplicerer deres sygdoms-
forløb. 

Københavns sundheds- og 
omsorgsborgmester Ninna 
Thomsen (SF) foreslår nu, at 
kommunen sender en social-
rådgiver ud i lægepraksis  
for at hjælpe socialt udsatte 
patienter, og forslaget indgår 
i de aktuelle budgetforhand-
linger. 

I første omgang er der tale 
om et pilotprojekt over de 
næste to år i Vanløse, Brøns-
høj og Husum.

”Brønshøj, Husum og Ting-
bjergområdet er nogle af de 
steder i København, hvor 
middellevetiden er lav. Vi hø-
rer fra læger, at de bruger me-
get tid på patienter, der har  

sociale problemer, som  
lægen ikke kan løse. Og  
selvom lægen henviser til  
socialforvaltningen, så er  
det ikke altid, at den pågæl-
dende får opsøgt kommunen. 
Vi vil forsøge at give en mere 
sammenhængende hjælp. 
Hvis vi mener, at sundhed 
også er mental sundhed, så 
giver det god mening at få 
løst op for de problemer,  
der tynger,” siger Ninna 
Thomsen. 

Tal fra Københavns Kom-
mune viser, at middelleve- 
tiden for mænd i Brønshøj-
Husum i København er 74,2 
år – eller det samme som i 
Tjekkiet. 

Ninna Thomsen understre-
ger, at socialrådgiveren ikke 

skal agere myndighedsper-
son, men skal fungere som et 
bindeled mellem borgeren, 
lægen og kommunen. 

Praktiserende læge Flem-
ming Skovsgaard fra Nørre-
bro i København deltog i 2010 
sammen med 24 andre læge-
praksisser i København i for-
søget ”socialrådgiver på 
hjul”. 

”Vi møder mange af de sva-
geste borgere, som kan føle 
sig misforstået af kommu-
nen. Da vi i sin tid fik mulig-
hed for at trække på en so-
cialrådgiver, var både læger 
og borgere begejstrede. Ord-
ningen hjalp borgerne med at 
overskue deres situation, og 
den fjernede også nogle af de 

urealistiske forventninger, 
som patienter nogle gange 
havde,” siger Flemming 
Skovsgaard.

majbrit Berlau, der er for-
mand i  Dansk Socialråd- 
giverforening, fortæller, at 
enkelte lægehuse i dag har 
ansat socialrådgivere. Men 
det er nyt, at en kommune  
vil sende en socialrådgiver 
ud i lægepraksis.

”Patienter med arbejds-
skader eller ansøgninger  
om førtidspension kan tage 
rigtig meget af lægens kost-
bare tid, og mange gange  
bliver patienterne rund- 
forvirrede. Derfor giver det 
god mening, at de får  
rådgivning af en person,  

der kender den sociale lov-
givning,” siger Majbrit Ber-
lau.

Professor Jørgen Trankjær 
Lauridsen fra Institut for 
Sundhedstjenesteforskning 
ved Syddansk Universitet  
peger på, at det især rammer 
de socialt dårligst stillede  
patienter, at de praktiserende 
læger og det sociale system 
ikke taler godt nok sammen.

”Det kan for eksempel være 
en patient, der skal i gang 
med genoptræning, men som 
ikke får bevilget rehabilite-
ring af kommunen og derfor 
ikke kommer tilbage i job,” 
forklarer Jørgen Trankjær 
Lauridsen. 

I Danmark lever de vel- 
stillede i gennemsnit 10 år  

længere end de dårligst  
stillede, og uligheden i sund-
hed er voksende.

”En af årsagerne er, at  
det danske arbejdsmarked  
er meget ekskluderende.  
I Danmark er der mere fart 
på, når man ryger ud af  
arbejdsmarkedet end i for  
eksempel Tyskland. Og når 
først mennesker ikke længere 
har et arbejde, så ryger  
de længere ned socialt og 
sundhedsmæssigt. En  
anden årsag er, at især  
socialt udsatte rammes af 
den skarpe opdeling mellem  
læger og det sociale system. 
Og her kan det faktisk hjælpe 
at have en socialrådgiver i  
lægepraksis,” siger Jørgen 
Trankjær Lauridsen.

Udsatte skal møde socialrådgiver i lægehuset  
Københavns Kommune vil sende en socialrådgiver ud til praktiserende læger for at forbedre de dårligst stilledes sundhed

WWPatienter med 
arbejdsskader eller 
ansøgninger om  
førtidspension kan  
tage rigtig meget af 
lægens kostbare tid, 
og mange gange  
bliver patienterne 
rundforvirrede. 

MajbriT bErlau,  
forManD for Dansk 
socialråDgivErforEning

Amnesty vil have 
thorning ind i sag 
Amnesty International vil ha-
ve den danske statsminister 
Helle Thorning-Schmidt (S) 
til at skride til handling for at 
få udleveret dansk-bahraine-
ren Abdulhadi al-Khawaja, 
der afsoner en livstidsdom i 
et fængsel i Bahrain. Ifølge 
Amnesty indledte al-Khawaja 
for en uge siden en sultestrej-
ke, der betyder, at han kun 
indtager vand og nægter at få 
lægehjælp og intravenøs be-
handling. Han er efter sigen-
de i akut livsfare. Abdulhadi 
al-Khawaja blev i 2011 idømt 
en livstidsdom for sin rolle i 
protester mod styret i Bah-
rain. /ritzau/


