DETTE NUMMERS TEMA

Tvillinge- og
trillingeforældre,
der mister
Tekst: Ester Holte Kofod
Foto: Creas

Når man venter mere end ét barn, altså tvillinger,
trillinger eller flere, kaldes det en ”flerfoldsgraviditet”. For læsbarhedens skyld omtales kun tvillinger
og trillinger i denne artikel. Artiklen omhandler
alle tab i forbindelse med flerfoldsgraviditeter, hvad
enten man har mistet et eller flere børn; før, under
eller efter fødslen.
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Identitet – at være ”usynlige” tvillingeeller trillingeforældre
I løbet af en graviditet begynder man som forældre
at danne sig forestillinger, håb og drømme om livet
med det barn eller de børn, man venter. For vordende tvillinge- og trillingeforældre kan det i første
omgang være en omvæltning at skulle vænne sig
til tanken om at vente mere end ét barn, og noget
man derfor måske bruger ekstra energi på at forberede sig på. Ligesom alle andre forældre, der mister
børn, er sorgen forbundet med tabet af den fremtid,

TEMA: Mistet tvilling/-er
man havde set frem til med sine børn, og sorgen
over ikke at opleve dette eller disse børn vokse op.
Når man mister en eller begge sine tvillinger (eller en, to eller alle sine trillinger), har mange også
sorgen over at miste noget af det særlige og unikke,
som forbindes med denne form for forældreskab.
Udover sorgen over at have mistet et eller flere
børn, er der måske også en sorg over aldrig igen at
få muligheden for at blive forældre til et levende
tvillingepar (eller sæt trillinger). Selv om man selvfølgelig altid vil være forældre til sine børn, også
når man har mistet, kan man have en oplevelse af,
at ens forældreskab til barnet eller børnene, man
har mistet, ikke er ”synligt” for omverdenen. Hvad
enten man har mistet et eller flere børn, kan det
være svært at finde sin identitet som tvillinge- eller
trillingeforældre, når omverden ikke kan se, at der
skulle have været to eller tre børn.

At få og miste på samme tid
Nogle forældre står i den situation, at de på en og
samme tid har mistet et eller flere børn og er blevet forældre til et eller flere levende børn. Det kan
rumme nogle særlige udfordringer, både følelsesmæssigt og praktisk.
Det kan være svært at skulle rumme både sorgen
over det barn, man har mistet, og glæden over det
levende barn. Hvordan kan man finde overskuddet
til at være til stede for det levende barn, samtidig
med at sorgen trænger sig på? Og omvendt: Hvordan får man følelsesmæssigt og praktisk plads til
sorgen, samtidig med at der er et lille nyfødt barn,
der kræver ens opmærksomhed og omsorg?
En del forældre oplever også til tider, at opmærksomheden på det ene barn giver dårlig samvittighed i forhold til det andet: Er jeg en god nok forælder til mit levende barn, når jeg sørger over det
barn, jeg har mistet? Glemmer jeg mit døde barn,
når jeg glæder mig over mit levende barn? Som alt
andet i sorg er det højst individuelt, hvordan forskellige forældre håndterer det at leve med tabet af
et barn, og hvordan sorgen, glæden og kærligheden
kommer til udtryk over tid.
Forældre, der har børn i forvejen, eller får flere
børn efter at have mistet, kæmper ofte med bekymringer for deres levende børn. Disse bekymringer
kan være ekstra udtalte for forældre til overlevende
tvillinge- eller trillingebørn. Dette kan skyldes det

forhold, at tvillinge- og trillingebørnene i særlig
grad minder en om det barn, man har mistet: De
kan ligne hinanden mere end andre søskende (især
naturligvis når det drejer sig om enæggede tvillinger), de er født samtidig, og de overlevende børn vil
altid være en påmindelse om det barn eller de børn,
man har mistet. For de fleste forældre, der har mistet et barn, tager det tid at lære at leve med det tab
af tillid, der er forbundet med at miste et barn. For
nogle forældre kan det være en støtte at tale med
andre, der har stået i en lignende situation, eller
med en psykolog, der har forståelse for de udfordringer, man står med.
En del forældre føler, at det kan være svært at finde
et tilhørsforhold blandt andre forældre: ”Jeg passede ikke ind i en almindelig mødregruppe eller en
mødregruppe for tvillinger, men heller ikke i én, hvor
de havde fået og mistet ét barn. Jeg havde det sådan:
Hvis jeg ikke har begge mine tvillinger, hvem er jeg
så?” siger Kristin, der sammen med sin mand blev
forældre til tvillinger, hvor den ene døde inden
fødslen (se interview på s. 12).

Omgivelsernes forventninger
Forældre, der har levende børn, når de mister,
oplever ofte, at deres pårørendes og bekendtes
opmærksomhed rettes mod den glæde, de levende
børn repræsenterer. Denne tendens kan være
endnu mere udtalt i de tilfælde, hvor man har mistet en tvilling eller trilling. For omgivelserne kan
det være svært at sætte sig ind i, hvilken sorg det
er at miste et barn, når man samtidig ”ligesom alle
andre” har fået et levende barn med hjem. Pårørendes fokus på det levende barn kan også hænge
sammen med en bekymring for at ”rippe op” i sorgen og gøre forældrene mere kede af det, end de er
i forvejen, hvis der spørges til det døde barn. Det
kan også hænge sammen med en bekymring for,
at sorgen over det døde barn skal komme i vejen
for forældrenes evne til at tage sig af deres levende
børn. Mange har måttet lægge øre til mere eller
mindre eksplicitte formaninger om at ”passe på
med at dyrke sorgen”.
Disse bekymringer kan føles meget krænkende for
forældre, der i forvejen kæmper med at finde plads
til både sorgen over at have mistet og glæden over
deres levende børn. De færreste forældre har et ønske om at ”dyrke” sorgen, men de fleste har behov
for tid til at finde ud af, hvordan de kan leve med at
være en familie, der har mistet.
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Forældreberetning

Kærlighed og (om-)sorg
Jeg er mor til to piger, Mathilde og Karoline. Det er kun Karoline,
jeg kan fejre 2 års fødselsdag med om nogle uger…

Tekst: Kristina Kjærgaard
Foto: Privat

Hjertebarnet Mathilde
Jeg fødte de sødeste to babypiger, Mathilde og Karoline. Alt var lykke, fryd og idyl de første dage på
barselsgangen.
Desværre fandt vi efter et par dage ud af, at vores
ene lille pige, Mathilde, var alvorligt syg.
Mathilde havde en hjertefejl og blev overflyttet til
Rigshospitalet. Hun blev opereret, men efter en uge
på neonatal-afdelingen blev hun pludselig meget
dårlig. Hun havde fået en infektion, muligvis i blodet, og Mathildes lille hjerte kunne ikke klare mere.
Mathilde fik fred. Vi mistede vores lille hjertebarn,
Mathilde, og Karoline mistede sin tvillingesøster,
kun 10 dage gammel.
Tiden efter Mathildes sygdom og død har været en
turbulent periode. Vi skulle lære Karoline at kende,
give hende alt den mulige kærlighed og omsorg
samtidig med, at vi skulle lære at komme igennem
sorgen. Vi skal med tiden lære at leve med, at Mathilde ikke er hos os.
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I tiden efter Mathildes død var det meget vigtigt for
mig at besøge det lille gravsted ofte. Det var vigtigt at være der, da der var gået et par dage. Det var
vigtigt, da der var gået en måned, og det var vigtigt
på særlige mærkedage. Jeg havde så dårlig samvittighed, når jeg ikke var der.
Det var virkelig vigtigt for mig, at jeg havde den
flotteste blomst, den flotteste krans eller det flotteste hjerte med til at lægge hos Mathilde. Samtidig
var det vigtigt for mig, at Karoline var med hver
gang. Jeg ”talte” til Mathilde hver gang, jeg stod der.
Jeg fortalte Karoline, hvorfor vi var der, og det var
så vigtigt for mig, at vi hver gang sagde, at vi snart
ville komme igen.
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begge mine piger hos mig. Når jeg gik på gaden,
ville jeg så gerne have haft et skilt i panden, hvor
der stod: ”Jeg er ikke bare en lykkelig mor til en enkelt pige, jeg bærer faktisk også rundt på den store
sorg at have mistet denne lille babys søster.”
Vi har som familie fået rigtig god hjælp til at
komme igennem sorgen. Vi har en sundhedsplejerske, der selv har tvillinger. Hun har også selv mistet
et barn, så hun har til hver en tid vidst, hvad jeg
talte om, når jeg havde det allerværst. Desuden bor
vi i en fantastisk kommune, der også har et kriseberedskab, hvilket betyder, at vi også har haft en
krisesundhedsplejerske, som er specialuddannet til
at komme hos familier, der har mistet et barn. Jeg
har stadig kontakt til begge sundhedsplejersker, og
det giver så meget tryghed for mig.

Moderrollen
Små fødder sætter også store spor i livet. Jeg har
valgt at tage orlov fra mit job i et år mere efter endt
barsels- og forældreorlov. Jeg kunne ikke passe mit
job. Jeg kunne ikke aflevere Karoline.
Jeg vil blive en stærk mor igen. En stærk mor, der
kan rumme min historie om vores lille hjertebarn,
Mathilde og samtidig være en stærk mor, der kan
tumle og hygge mig med Karoline. En stærk mor,
der også kan rumme resten af familien, som er godt
sammenbragt, med dit og mit barn og vores børn.
Jeg har heldigvis fået hjælp hos en psykolog. Den
første dag, jeg talte med hende, fortalte hun mig, at
jeg skulle være mor for Karoline hver dag og hele
tiden, og jeg skulle tænke på Mathilde og mindes
hende, når jeg gik ind i hendes museum. Det glemmer jeg aldrig.
Det gjorde så ondt, men var så vigtigt for mig, når
jeg sagde, at jeg er tvillingemor, men jeg har ikke

Tryghed i forhold til at jeg gør det helt rigtige med
Karoline, for tankerne om også at miste hende
strejfer mig da af og til. Jeg har lært, at det er vigtigt at vise Karoline, at jeg har styr på moderrollen.
Jeg er der for hende, og jeg gør det rigtige. Jeg har
grædt, men aldrig hulket sammen med Karoline.
Karoline har ikke været min trøst. Karoline har
strålet om kap med hele livet, når jeg har været
rigtig ked af det. Og ærlig talt, så er jeg sikker på,
at mange grædetimer er endt i glæde sammen med
Karoline.
Jeg tænker tit, at det kunne være så dejligt, hvis
der havde været to små solstråler. Jeg bliver ked af
det, når jeg ser en tvillingebarnevogn, og jeg kigger
altid meget langt efter dem, selvom jeg har hygget
mig og brugt mange timer sammen med de tvillingemødre jeg lærte at kende, da vi var gravide
sammen. Det har været sejt, og det har givet mig så
meget. Tvillinger er ikke tabu for mig. Jeg har givet
mig selv den terapi at være der og se, at det faktisk
kan lykkes at have to små tvillinger.
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Forældreberetning

Himmel og helvede
Da Kristin og Juan blev forældre til deres
tvillinger, Nova og Aron, oplevede de den
største glæde. Men også den største
smerte, for kun Nova kom med hjem.

Tekst: Louise Raaschou
Illustration og foto: Kristin Utne

- Da jeg sad med både Nova og Aron i favnen….
lige i dét øjeblik, var det bare så stort.
Kristin husker øjeblikket efter fødslen af sine og
Juans to børn, pigen Nova og drengen Aron, som
begge kom til verden en oktoberdag for to et halvt
år siden. Nova var lille og kom på neonatal-afde-
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lingen. Hendes tvillingebror, Aron var død. Aron
døde inde i Kristins mave omkring to uger før
fødslen, og fra den dag han og hans levende søster
kom, måtte deres forældre indrette sig på at håndtere to modsatrettede, og begge ekstreme, følelser:
Glæden og lykken over Nova og sorgen over tabet
af Aron.
- Jeg havde følt en meget stor sorg, siden vi havde
fået at vide, at Aron var død. Men da de så var
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født, ændrede det sig. Det var meget svært for mig
at rumme begge de to, modsatte følelser, og jeg
valgte nok meget hurtigt at fokusere på Nova. Ellers kunne jeg ikke klare det, fortæller Juan.
Heller ikke Kristin var helt i stand til at forstå, at
det frygtelige, der var sket, virkelig var sket:
- Det var fuldstændig uvirkeligt og komplet uforståeligt, fortæller Kristin og husker en episode fra
neonatal-afdelingen, da hun kort efter fødslen sad
med Nova i armene:
- En sygeplejerske kom hen til mig og sagde: ’Er
det ikke fantastisk? Man bliver jo helt forelsket.’ Og
jeg havde det bare tomt indeni. Jeg kan huske, at
jeg tænkte: ’Gør man det? Skal jeg være glad?’ Jeg
havde ikke den der lykkefølelse af at være mor.
Det havde jeg ikke i lang tid. Når jeg hjemme ammede Nova om natten, blev hun drivvåd i ansigtet,
fordi jeg sad og græd. Aron manglede jo. Jeg var
nok mere i sorgen end i glæden i mange måneder.
Jeg kunne ikke føle begge ting på samme tid, fortæller Kristin, som fik en depression, da Nova var
omkring otte måneder gammel.

Vekselvirkning
Imens gjorde Juan, som mange mænd før ham:
Han besluttede sig for at være den stærke:
- Jeg lukkede ned for min sorg og koncentrerede
mig om Nova. Jeg glemte ikke Aron, men mit
fokus lå hos Nova. Jeg følte nok, at jeg skulle være
stærk for hende og også for Kristin. Jeg kunne jo
se, hvor dårligt hun havde det, forklarer Juan, der
længe begravede sin sorg over Aron.

- Der gik nok et års tid, så kom den, sorgen. Nu
ser jeg den som min tid med Aron. Sorgen er noget, jeg lever med, for det er min søn. Den følelse
er min søn, og det er meget vigtigt for mig, forklarer Juan.
Parret har dog ikke haft krise over, at de ikke
reagerede ens eller på samme tid. Nærmest tværtimod:
- Vi har nok vekselvirket meget i vores følelser.
Det har været sjældent, at vi begge var helt nede
Fortsættes næste side

FAKTABOKS
Kristin Utne og Juan
Luis Navarro Sanchez
blev forældre til Nova
og Aron i oktober 2009.
Juan kommer oprindeligt fra det sydlige
Spanien, Murcia, hvor
parret kommer ﬂere
gange om året. Her
valgte de i foråret 2010
at sprede Arons aske.

Graviditeten skete ved
hjælp af hormonbehandling og insemination, og i den forbindelse blev Kristin
gravid med tre fostre.
Af hensyn til fostrenes
udvikling og Kristins
helbred, blev der foretaget en fosterreduktion, da Kristin var i 12.
uge.

Da der blev foretaget
kejsersnit, havde Aron
været død i cirka to
uger, hvilket Kristin
og Juan havde fået
at vide. Der var ingen
forklaring, og obduktionen gav intet svar på
dødsfaldet.

Tvillingernes forældre
har valgt at fejre deres
børns fødselsdage på
to, forskellige datoer.
Både af hensyn til levende Nova, og fordi,
de synes, det er for
svært at rumme både
sorgen og glæden på
samme dag.
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Fortsat fra forrige side

Himmel og helvede

på samme tid - når den ene var nede, var den
anden oppe. Så vi har kunnet støtte hinanden og
været gode til at give den anden plads, fortæller
Kristin.
For hende har det fyldt meget, at omverden ikke
kunne se, at hun var, og er, tvillingemor. Det gjaldt
både i forbindelse med hendes bearbejdelse af sorgen og den generelle tilknytning til andre mødre:
- Jeg kunne ikke rigtig finde en gruppe, hvor jeg
hørte til. Jeg passede ikke ind i en almindelig
mødre-gruppe eller en mødre-gruppe for tvillinger, men heller ikke i én, hvor de havde fået og
mistet ét barn. Jeg havde det sådan: Hvis jeg ikke
har begge mine tvillinger, hvem er jeg så? Jeg er
mor til tvillinger, men har kun den ene. Det var en
meget svær situation - at vente to børn og så sidde
tilbage med ét, husker Kristin.
Både hun og Juan fik også de bemærkninger som
forældre, der mister en tvilling, ofte får: ”Men det
er jo godt, at I har Nova….”
- Det sværeste for mig, når folk sagde sådan, var,
at de slet ikke anerkendte Aron, siger Kristin og
Juan fortsætter:
- Det gør ondt at få sådan en kommentar, men jeg
kan godt forstå dem, der siger det. Måske kunne
jeg også have sagt sådan noget, hvis vi ikke
selv havde mistet Aron. Men jeg ser jo anderledes på det, for jeg kan se mere, end de kan,
fastslår Juan.

Skyldfølelsen
Nova og Aron kom til via hormonbehandling,
og i den forbindelse har deres forældre også
skullet bearbejde en skyldfølelse, som
kom sig af, at Kristin oprindeligt var gra-
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vid med tre fostre. En fosterreduktion var imidlertid nødvendig, og hvad der først var en normal
procedure, blev efterfølgende en ekstra byrde:
- Jeg tænkte ikke så meget over den beslutning,
da vi traf den, og det ville vi nok heller ikke have
gjort, hvis han havde levet. Men da vi så fik at
vide, at Aron var død, blev jeg meget påvirket.
Selv om det er en normal procedure, ville jeg nok
ikke være i stand til at træffe den beslutning igen,
siger Juan.
Kristin supplerer:
- Jeg tænkte dengang, at det måske kunne være
endt anderledes. Det var tre sunde fostre, og det
var helt tilfældigt, at det var Aron og Nova, som
blev tilbage. Men det var meget abstrakt og fyldte
ingenting i forhold til min skyldfølelse over for
Nova. I lang tid var jeg bange for at knytte mig til
hende - frygten for også at miste hende var så stor.
Og jeg syntes, at jeg svigtede hende, fordi jeg ikke
var glad, men var meget i min sorg over Aron. Jeg
følte, at jeg ikke slog til som mor, og det optog meget plads hos mig i meget lang tid.
I dag lever Kristin og Juan med deres datter Nova
- og med Aron i deres tanker og følelser og i den
kærlighed, de giver Nova:
- Han er der jo i de følelser, vi har for Nova.
Noget af den kærlighed, vi har til hende,
kommer fra Aron, siger Juan, som
sammen med Kristin ofte fortæller
Nova om den bror, som hun levede
med i Kristins mave. Og så husker de
at mærke glæden, når den er der:
- Den er der også, og det er jo på
grund af Nova, vores datter. Fordi hun
er lige her, og det skal man også komme
tilbage til at fokusere på, siger Kristin.
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Forældreberetning

Et liv med englebørn
Jeg har altid ønsket at skulle være mor til tre, så glæden var stor,
da jeg fandt ud af, at jeg skulle være mor for tredje gang.
Tekst: Rosanna Engsig
Foto: Privat

Tvillinger på vej
I modsætning til mine tidligere graviditeter var jeg
denne gang plaget af graviditets gener. Til nakkefoldscanningen, var jeg dybt bekymret, for det
kunne ikke være normalt at være så dårlig. Tiden
gik i stå, da skærmen viste - ikke et lille væsen men to. Jeg var rystet, for hvordan skulle det gå?
Vi havde prøvet at få børn med 1½ års mellemrum. Det havde været hårdt, og nu skulle vi have
tvillinger…

Der gik noget tid, før jeg rigtig fattede, at vi skulle
være 6 i familien, men da vi fik brev om, at fostervandsprøven viste sunde tvillingepiger var jeg
solgt. Alt var okay, så skulle vi nok også blive okay.

De mange scanninger
Vi besluttede at få lavet en 3D scanning i 23. uge.
Scanningen startede med hyggesnak, men stemningen vendte, da scanningslægen kunne fortælle,
at hun var meget sikker på, at tvillingerne havde
TTTS (Tvilling til Tvilling Transfusions Syndrom).

Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Et liv med englebørn
Som sygeplejerske var jeg udmærket klar over,
hvilken risiko dette indebar, og at det ville få konsekvenser for både pigerne og os. Pludselig følte
jeg, at jeg forsvandt. I det virvar af blandede følelser blev jeg kappet over, og pludselig var det kun
den praktiske del, der var tilbage. Den del der vidste, hvad min mand og jeg skulle have snakket om
og blive enige om, have gjort og købt inden den
næste scanning.
Om aftenen efter de to store børn var lagt, snakkede vi om, hvor meget det ville komme til at
påvirke ikke kun pigerne, men hele familien, hvis
tvillingerne skulle blive født inden for de næste
uger. Vi snakkede om, hvor langt vi ville gå for at
have dem hos os. Derefter fandt vi navne til pigerne, for de var ikke bare tvilling A og B, men en
del af vores familie.
Den næste scanning bekræftede desværre, at pigerne havde TTTS, og at det var mere fremskredent end forventet. Lægerne mente, at vi skulle
overveje laserbehandling af blodkarrene mellem
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pigerne med de risici, der ville følge, men at de
sandsynligvis ville kunne overleve. Lægerne havde
ikke tid før nogle dage senere, så vi gik hjem for at
finde ud af, hvad vi egentlig ville.

Da vi sagde stop
Den efterfølgende scanning viste, at tvillingerne
havde fået det værre. Kun den ene tvilling kunne
reddes nu, og med risiko for abort, ekstrem for
tidlig fødsel og hjerneskade hos den blivende tvilling, valgte vi at sige stop. Vores anmodning om
at afbryde graviditeten blev godkendt, og vi tog
på hospitalet, hvor jeg skulle føde tvillingerne. Jeg
havde lyst til at skrige, men kunne ikke. Jeg havde
lyst til at græde, men kunne ikke. Jeg havde lyst
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til at skælde verden ud, men vidste ikke, hvad jeg
skulle sige. Mine tanker kredsede om, hvilken ret
jeg havde til at vælge til og fra, men inderst inde
vidste jeg også, at mit valg havde betydning for
den familie, jeg allerede havde. Jeg følte mig splittet, og at alle stykkerne var på vej ned i et uendeligt hul, hvorefter jeg ikke længere ville eksistere.

Emma og Cecilie
Den 21. februar 2008 i 25. uge blev tvillingerne
født. Kl. 23.13 blev Emma født. Det var den tvilling, lægerne mente, ville overleve. Hun var død.
Kl. 23.21 blev Cecilie født. En lille varm pige der
levede. Hun trak vejret langsomt. Jeg ville så gerne
løbe af sted med hende, så hun kunne blive behandlet, men vidste godt, det var slut. Hun blev
døbt af jordemoderen og døde i mine arme kl.
23.55.
Vi tog billeder, lavede hånd- og fodaftryk og klædte
pigerne på. Derefter blev jeg kørt op på gynækologisk afdeling. Her skulle vi sove, men jeg kunne
ikke. Jeg sad med pigerne i mine arme og prøvede
at finde mening med det, vi havde oplevet.
Den efterfølgende formiddag kom vores store
børn op på hospitalet. Vi var der som den familie
på 6, vi skulle have været. Om eftermiddagen tog
vi ned i kapellet og lagde pigerne i den kiste, vi
havde købt. Den blev beklædt med vores datters
yndlingstæppe, som hun syntes, de skulle have, så
de ikke kom til at fryse. Vores søn gav dem hans
yndlings biler. Min mand og jeg havde købt en
korshalskæde til dem begge, ligesom vores datter havde fået til sin barnedåb. Vi lagde billeder

i kisten af den familie, Emma og Cecilie skulle
have været en del af. Vi sad lidt og sagde så farvel.
Vi kørte dem selv ud til kirken, hvor begravelsen
skulle finde sted.

Tiden efter begravelsen
Efter begravelsen var jeg 100% den praktiske del
af mig selv. Jeg sørgede for, at alle i familien havde
det som blommen i et æg; ingen skulle mangle
noget. Dagen kom, hvor jeg skulle tilbage på arbejdet. Jeg troede, at hvis jeg kom tilbage, ville alt
være som før. Et sted dybt inde kunne jeg godt
mærke, at jeg ikke var klar, og det viste sig at være
rigtigt. Jeg blev sygemeldt. Det var på tide, at jeg
fandt mig selv igen.
Vi kom i terapi, da vi var meget forskellige i måden, vi kom videre på, og det var helt fantastisk
med terapien. Dog var jeg kommet så langt væk
fra mig selv, at det tog lang tid for mig at komme
tilbage til mit gamle jeg.

Vores familie med englebørn
Der er gået fire år. Vi har passeret terminsdatoen,
den første jul, deres første mindedag og livet fortsætter med Emma og Cecilie som vores englebørn.
For 2½ år siden fødte jeg en dejlig dreng, så nu
er vi fem. Vi samles stadig på Emma og Cecilies
gravsted, når der sker nogle gode ting i vores liv
samt på Alle Helgens Dag, til jul og på pigernes
mindedag. Det er i dag et sted, vi bruger til at
fortælle om livet, et sted hvor vi hygger, griner og
har det rart sammen. For os skal deres sted være et
sted, hvor der er liv.
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Frivillig medarbejder

Kontaktperson for
forældre, der har mistet
en tvilling

Hvordan får jeg skabt tid og rum til at sørge? Hvordan får jeg andre til at
huske, at jeg faktisk har tvillinger? Hvordan bliver alle mærkedagene?
Det er nogle af de spørgsmål, der kan fylde hos forældre, der har mistet
den ene tvilling.
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TEMA: Mistet tvilling/-er

Tekst: Charlotte Sonne Kristensen,
Frivillig medarbejder i Landsforeningen Spædbarnsdød

I 2004 blev jeg mor til Karoline og Søren. Desværre
døde Karoline under fødslen og kom aldrig med os
hjem. I lang tid var mit liv et stort kaos og mit eneste holdepunkt var min kontaktperson i Landsforeningen Spædbarnsdød. Derfor meldte jeg mig som
frivillig medarbejder, lige så snart jeg havde fået
styr på min egen sorg og fundet en plads i hjertet til
Karoline.

Tid og rum til sorgen over den døde tvilling
Siden har jeg været kontaktperson for en del forældrepar, der har mistet den ene tvilling. I 9 ud
af 10 tilfælde er det moren, jeg taler med. Det
varierer meget, hvor mange gange jeg taler med
forældrene. En sjælden gang har det kun været 2
samtaler men for det meste har det været mere end
5. Nogle gange har jeg hørt fra en mor igen, når
fødselsdagen nærmede sig, eller hvis der har været
en konkret udfordring, selvom kontakten ”officielt”
er afsluttet. Det mener jeg dog, der skal være plads
til. Lige nu er tilbuddet om kontaktperson i Landsforeningen Spædbarnsdød således stykket sammen,
at der tilbydes mellem 3 og 5 samtaler, men med
mulighed for at variere dette.
Et af de spørgsmål, der fylder mest, når jeg taler
med forældre, der har mistet en tvilling, er, hvordan forældrene får tid til at sørge over den tvilling,
de ikke fik med hjem. Et levende nyfødt spædbarn

KONTAKTPERSON

En kontaktperson er en, der kan lytte,
spørge ind og spejle dine oplevelser med at
have mistet. Dine oplevelser er centrum for
samtalerne, og kontaktpersonen byder kun
ind med egne erfaringer i det omfang, det er
relevant og efterspørges i samtalerne.
Hvis du ønsker en kontaktperson, vil en rådgiver fra sekretariatet forsøge at ﬁnde frem
til en, der matcher dine behov på baggrund
af dine livsomstændigheder, tabshistorie
eller andre relevante forhold. Tilbud om
kontaktperson forudsætter medlemskab af
foreningen.

kræver sin mor noget nær 24 timer i døgnet. I
starten ved man ikke, om der er 5 min eller 3 timer,
til barnet vågner. Så er der tid til at sørge? Får jeg
5 minutter eller 30 minutter og er det overhovedet
nok på en hel dag, når man som mor bare har lyst
til at synke ned i et sort hul og lade det døde barn
fylde ALT! Det kan være meget frustrerende, og
der er måske noget moren gerne vil have skrevet
ned, billeder der skal ordnes osv., og det kan føles
som om, man bliver afbrudt hver gang, man lige er
kommet i gang.
Så i første omgang handler det ofte om at hjælpe
forældrene til at få skabt ro til at sørge. Her hjælper
det ikke noget, at jeg fortæller, hvad jeg gjorde. For
det er langt fra sikkert, at det, der virkede for mig,
virker for alle. Men hvis det efterspørges, kan min
fortælling være et spejl for forældrene, og jeg kan
hjælpe forældrene til selv at finde ud af, hvordan de
får skabt tid og rum.
Et tema, der tit fylder lige så meget, er det med at
familie, venner og alle andre virker til at ”glemme”
den tvilling, forældrene ikke fik med hjem. Der er
enormt meget fokus på den levende tvilling. I bedste mening gør folk alt for at fokusere på det glædelige i det forfærdelige, der er sket. Men det er langt
fra en hjælp for forældrene. Så hvordan tackler man
lige det? Det er jo ikke kun lige nu og her, det kan
være en udfordring. Det gælder også ved barnedåben, ved fødselsdagen, når den overlevende tvilling
starter i vuggestue osv. I alle de situationer hvor
forældrene særligt bliver mindet om, at der skulle
have været to.
Forældrene kan også komme til at føle dårlig samvittighed over, at de, samtidig med at sorgen fylder
så meget, er jublende lykkelige over, at de har et levende spædbarn. Den store glæde og den store sorg
kan være meget svære at bære på en gang.
Forældrene får dog sjældent et svar fra mig. Mit
frivillige arbejde som kontaktperson er at hjælpe
forældrene med selv at finde ud af, hvordan de får
ro til at sørge, og hvordan de får den døde tvilling
med i deres liv fremover. Har forældrene svært ved
det, kan jeg hjælpe og støtte med mine erfaringer,
både fra mit eget liv og fra andre, jeg kender, der
har mistet en tvilling. Jeg gør dog altid meget ud af
at få forældrene til selv at finde den model, der passer til dem, så de kan have deres tvillinger med sig
videre i livet.
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