
Årsskrift
 2018

Landsforeningen Spædbarnsdød

www.spaedbarnsdoed.dk

Hvad kan kunsten i sorgen? 
- og om at give noget videre



3

Landsforeningen Spædbarnsdød
Rymarksvej 1
2900 Hellerup

Telefon: 3961 2451
Mail: forening@spaedbarnsdoed.dk
Hjemmeside: www.spaedbarnsdoed.dk

Kontonummer: 9884 104990
MobilePay: 51230

Protektor:
Alexandra Christina,
Grevinde af Frederiksborg

Årsskrift 2018
Redaktion:
Birgitte Horsten og Jesper Gade Nissen (ansv.)
Helle Thorup Schmidt

Forsidefoto:  
Kira Skov

Oplag: 1.000

Vidste du, at Landsforeningen Spædbarnsdød…
 - arbejder politisk for at forbedre forholdene for forældre, der mister deres spædbarn?
 - arbejder for at reducere spædbarnsdød nationalt og internationalt?
 - arbejder for at skabe synlighed om sorg og død generelt – og spædbarnsdød især?

…dette arbejde kunne vi ikke gøre uden dig som medlem. Tak for din støtte!
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Formandens ord

Året 2018 har igen gjort noget godt for vores forening, og vi kan være stolte af 
vores indsats. Omverdenen reagerer positivt på vores tiltag, vi har været med 
til at forældre kan sørge sammen og vi var flere, der cyklede VeNo tour. Og så 
har vi fejret dobbelt jubilæum på sekretariatet.

har altid været en af grundpillerne i Landsforeningen 
Spædbarnsdød, og netop det område har vi udbygget 
meget de senere år. 

Det gør mig utrolig stolt, når jeg kan se, at det lykkes. 
Jeg kan se folk i foreningen give alt, hvad de kan med et 
smil på læben, for at vi kan lykkes med vores projekt. 
Og jeg kan se, at omverdenen melder tilbage og er klar 
til at tage imod det, vi kan tilbyde. Det er en fornøjelse 
at være en del af. Stor tak til jer alle for en ubeskrivelig 
indsats i 2018! 

Omverdenen giver igen
Når jeg ser på det, vi gør som forening, og hvordan 
forældre og resten af omverdenen tager imod vores 
tilbud, giver det et klart billede af, at vi er på rette spor. 
Politikerne reagerer positiv på den måde, vi håndterer 
midlerne på og beundrer vores arbejde. Virksomheder 
har fået øjnene op for, at vi kan støtte og vejlede, når 
deres medarbejdere står i en situation, hvor vi kan 
hjælpe. Fagpersoner i sundhedssektoren ser vores 
forening som en kvalificeret sparringspartner, og 
forskere på sorgområdet har deres dybeste respekt for 
vores arbejde. 

Derudover er det os, der bliver henvist til, når pressen 
skal bruge eksperter omkring spædbarnsdød. Det har 
vist sig at give meget igen, at vi er en stærk og faglig 
funderet organisation med en stor viden på vores 
fagområde. Det er alt sammen udmøntet af vores 
strategi og valg de seneste år, og vi er kommet meget 
bedre og hurtigere i mål, end jeg havde forestillet mig 
for et par år siden.

Jesper Gade Nissen
Formand

Udover at se, hvordan den mere professionelle del 
af omverdenen reagerer på vores initiativer, kan 
jeg også kun glædes meget over, hvordan forældre 
og medlemmer stadig gør en kæmpe indsats med 
små projekter. Samlet gør de en stor forskel for 
de forældre, der kommer til at stå i en lignende 
situation fremover. I højere grad ser jeg mennesker, 
der udviser overskud, på trods af deres sorg. 
Forældre søsætter projekter, der kan hjælpe med de 
elementer, som de måske selv manglede, da det var 
dem, der stod med et lille barn, der ikke kunne leve. 
Det kræver en kæmpe styrke, og de forældre har min 
største respekt. 

Forældre kan sørge sammen
Sidste år var vi stolte over, at politikerne havde 
vedtaget en lov om sorgorlov til begge forældre. 
Det er vi naturligvis stadigvæk, og i år kan vi se 
eksempler på, at loven har sin berettigelse. Vi har 
i dag historier om forældre, der kan bruge den 
efterfølgende tid med hinanden, uden den ene part 
skal have i baghovedet, at arbejdet venter lige om 
hjørnet. Det gør uden tvivl en kæmpe forskel for de 
forældre, og jeg håber på, at det også kan skabe en 
større anerkendelse fra arbejdspladsens side.

Vi fik fejret jubilæum 
I november havde to af vores ansatte 10 års 
jubilæum. Det glæder mig, at jeg stadig kan se 
administrativ medarbejder Suzanne Kukolj og 
sekretariatschef Birgitte Horsten i højt humør og 
med en god portion gå-på-mod efter mange år på 
samme arbejdsplads. Tusinde tak for jeres indsats 
indtil nu og stort tillykke. Jeg glæder mig til mange 
års samarbejde fremover. 

Jesper Gade Nissen

Bestyrelsen i Landsforeningen Spædbarnsdød 2018 bestod 
af Jesper Gade Nissen, Julie Haas, Louise Pedersen, Helle 
Jensen, Mia Siewers Frimann, Ulrik Brundin og Hanna 
Vestergård.

Cyklen blev fundet frem igen
I pinsen blev projektet VeNo Tour fundet frem igen. 
Der havde været tvivl i løbet af året, hvorvidt nogen 
kunne finde kræfterne til at stable projektet på 
benene igen. Heldigvis tog min kone, Lisbeth, mig i 
hånden en aften og sagde: ”Nu gør vi det!”. Hun fik 
arrangeret turen, og vi fik samlet et fantastisk hold 
på 8 ryttere, som drog fra Blåvand mod Skagen på 
mountainbikes. Jeg er sikker på, at hele holdet fik en 
oplevelse for livet, og vi fik næsten samlet dobbelt 
så mange penge ind til foreningen som året før. Jeg 
kan kun sige, at turen er ved at blive et kært projekt, 
som jeg cykler med på igen i 2019, hvor vi er 14 
ryttere og et fantastisk team af hjælpere.

Kunsten kan være en hjælpende hånd
I årsskriftet 2018 sætter vi fokus på kunst og sorg. En 
sammenhæng som har hjulpet mig igennem mange 
svære perioder. Kunsten kan noget særligt, når det 
handler om at udtrykke følelser. Ofte finder jeg ud af, 
igennem musik for mit vedkommende, at de følelser 
og tanker, jeg går med, heller ikke er fremmede 
for andre mennesker. Jeg håber, at andre kan finde 
samme mening med kunsten, som jeg selv. 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til jer alle, og til de 
mennesker jeg har samarbejdet med i løbet af 
året. Stor tak til de frivillige medarbejdere for igen 
at yde en fantastisk indsats. Tak til den øvrige 
bestyrelse for gode møder og overvejelser. Tak til 
medarbejderne på sekretariatet for et virkelig flot 
stykke arbejde. Jeg ser frem til endnu et godt år for 
Landsforeningen Spædbarnsdød. 

I de sidste mange år har Landsforeningen 
Spædbarnsdød været igennem en fantastisk 
udvikling. 2018 har ikke været nogen 
undtagelse, og jeg har igen været vidne til en 
lang række mennesker, som har ydet langt 
over det forventede for vores fælles sag. Det 
gælder både medarbejdere på sekretariatet, 
frivillige og andre ildsjæle blandt vores 
medlemmer, som bare gerne vil yde en ekstra 
indsats. 
 
Vi er i dag en forening, der er rustet til at yde 
terapeutisk rådgivning og vejlede forældre, 
når de står i deres dybeste sorg. Det kan 
vi, fordi vi har valgt en strategi, som vi er 
lykkedes med, og som både vores ansatte og 
frivillige medarbejdere har taget til sig. Viden 
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Jeg værdsætter livet, er bevidst 
og oplever kærligheden tydeligt
Når der sker noget så tragisk og livsomvæltende som at miste et barn, efter-
lades vi sjældent uberørte, og langt de fleste af os tvinges ud i nye erkendel-
ser og lærdom om livet og døden. En af dem, der har været det igennem, er 
Daisy Løvendahl, personlig rådgiver og forfatter. Det har hun skrevet bogen 
”DØ” om, som er den bog, hun selv savnede, da hun og hendes mand mistede 
deres søn Gabriel i 2008. 

”Men jeg møder mange, der fx siger, 
Bare jeg havde vidst, at jeg kunne få en 
tegning med i kisten”

”Da vi mistede vores søn, savnede 
jeg hudløst ærlige fortællinger 
om at miste et barn, og jeg 
manglede konkrete gode råd til at 
opbygge ritualer, når nogen dør. 
Vi skal turde give døden fylde, og 
huske, at vi ikke behøver gøre det 
perfekt fra start af. Det er aldrig 
for sent at skabe nogle ritualer, 
der giver mening.”

Vi mødes med Daisy Løvendahl 
for at tale om bogen og 
den proces, der lå forud for 
tilblivelsen af bogen. ”Inden 
vores søn døde, havde jeg en 
forestilling om, at døden lå langt 
ude, men jeg tænkte ikke på 
det, jeg fandt det ikke relevant. 
Så den primære lærdom jeg fik, 
efter vi mistede vores søn, er, at 
jeg nu virkelig dybt og inderligt 
værdsætter livet, jeg er bevidst 
i livet, jeg oplever kærligheden 
tydeligt, og jeg forsøger at være 
tilstede i alt, hvad jeg gør”, 
fortæller Daisy.

At overgive sig til det, der er 
Året efter, at de mistede Gabriel, 
blev de forældre til endnu en 
søn: ”Det at have døden med mig 
gjorde, at selvom det var hårdt, 
så havde jeg en følelse af at være 
mor, at være i live, at være her. På 
en måde overgav jeg mig til livet. 
Ofte er det, der gør livet svært, 
jo vores modstand, at vi hellere 
ville noget andet, vi ville hellere 
have nået at træne, snakke med 
kæresten, drikke et glas vin med 
en veninde mm. Men jeg lærte 
at overgive mig til det, der er, 
uden hele tiden at ønske det 
anderledes. Det gav en ro og et 
andet nærvær.”

Næsten et mirakel at vælge 
rigtigt
Når man mister et barn, kastes 
de fleste ud i et kaos af sorg og 
følelser. Midt i det hele, er der 
mange beslutninger, der skal 
tages. Beslutninger, der ikke 

Som så mange andre forældre, 
der lige har mistet, forsøger man 
at gøre det bedste, man kan, 
og først bagefter kan man helt 
mærke, om det var gode valg.

Hvad ville du ønske havde været 
anderledes?
”Når jeg i dag ser tilbage, og 
med den viden jeg har nu, så 
ville jeg gerne have haft gjort 
mig flere tanker om døden, både 
praktisk og fagligt.  Da Gabriel 
døde, var der så meget, jeg ikke 
anede. Min mor hjalp mig fx, da 
jeg sagde: ”Jeg ved, han ikke skal 
kirkeligt begraves, men jeg ved 
ikke, hvilke andre muligheder, jeg 
har.” Det ansvar tog min mor. Hun 
undersøgte muligheder, og med 
hendes informationer kunne vi 
begynde at planlægge afskeden 
for vores søn og få hans aske 
spredt over havet.”

”Men jeg møder mange, der fx 
siger, ”Bare jeg havde vidst, at jeg 
kunne få en tegning med i kisten”, 
mennesker, der ikke har vidst, 
at der var andre muligheder.” 
Det er ærgerligt, for selvom det 
kan synes ligegyldigt for andre, 
så er der så uendeligt lidt, man 
kan gøre som forældre til et 

dødt barn, og det er så vigtigt, at 
forældre får et oplyst valg. 

Tanker om vores egen afsked
Gabriels død har også sat tanker 
i gang om hendes egen død og 
afsked: ”Efter Gabriels død har 
vi i min familie gjort os tanker 
om, hvordan vi selv vil afsted, og 
det giver mig en tryghed, at både 
jeg, min mand og mine forældre 
har tænkt over det. Inden 
Gabriels død havde jeg aldrig 
gjort mig tanker om det. Nu har 
vi skrevet det ned, og vi ved alle 
hvor mapperne med brevene og 
instrukserne ligger.”
I ”DØ” er der en række ideer 
til samtaler, man kan have og 
overvejelser, man selv kan gøre 
sig.

De svære relationer
I sin bog fortæller Daisy også om 
de svære udfordringer, der var 
i dele af den nære familie. Om 
familiemedlemmer, der havde 
svært ved at forstå og anerkende 
sorgen og ikke mindst svært ved 
at tale om den. Et emne, der 
fylder meget for mange i sorg, og 
som kan føre til yderligere sorg og 
ensomhed for de sørgende. ”Vi får 
ikke pludseligt gode relationer, 
når vi mister. Det kommer til at 
afspejle de relationer, vi har, når 
det sker. Lys og skygge bliver 
bare pludseligt ekstremt tydeligt. 
Og det kan jo være svært i de 
familier, hvor der er udfordringer, 
for det kan være svært at tale om 
noget andet end det, der fylder; 
Sorgen og barnet”, fortæller 
Daisy.

Mange forældre, der kontakter 
Landsforeningen Spædbarnsdød, 
oplever, at de nære relationer 
udfordres, og det kan blive en 
svær balance mellem at sætte 

grænser og passe på sig selv, 
og samtidig ikke isolere sig. 
Men prisen for at være i svære 
relationer kan blive for høj. ”For 
dem, der står i det lige nu, ville 
jeg ønske, at de gav sig selv lov 
til bare at give sig selv det, de 
har brug for. Du skal ikke redde 
relationer, du skal redde dig. 
Også hvis det betyder, at du skal 
skærme dig, eller for en kortere 
eller længere periode helt bryde 
med nogle relationer.”

Vi bliver nød til at sætte os selv 
først
I bogen beskrives en særlig 
episode præcis et halvt år efter 
Gabriels død. De er inviteret til 
familiefødselsdag og deltager, 
men Daisy er i dyb sorg. En af de 
andre gæster spørger, hvordan 
det går, hun fortæller, at det er 
svært, og at det i dag er et halvt 
år siden, at de mistede Gabriel. 
Der bliver tavst ved bordet, indtil 
den mandlige vært beder en af de 
andre gæster om at række ham 
sovsen. Så bliver der ikke talt 
mere om Gabriel eller sorgen den 
aften.

”Vi stod i de svære relationer, og 
vi prøvede virkelig. Og min mand 
prøvede alt for at blive mødt og 
få sin sorg forstået. Men først da 
han var ved at briste, forstod han, 
at det var en nærmest umulig 
kamp og begyndte at sætte sig 
selv først.” Nogle gange er det 
ikke dem, vi havde ønsket, der var 
der, der kan finde ud af det. Men 
så må man lede og opsøge nye 
eller andre typer af relationer.

Du skal finde de mennesker, der 
rummer dig
”Du skal passe på dig selv, og 
du skal finde de mennesker, der 
rummer dig. For os blev det andre 

kan tages om. ”Når jeg i dag ser 
tilbage, er jeg taknemmelig for 
de valg, vi tog efter Gabriels død. 
Men jeg tænker også, at det er et 
mirakel, at vi ramte så rigtigt. ”

Selvom Daisy oplever, at de traf 
gode valg, er der alligevel ting, 
hun ville ønske, at hun havde 
vidst, da Gabriel døde. ”Jeg ville 
ønske, at jeg havde vidst, hvor 
kort tid man egentlig har, før 
barnet begynder at forandre 
sig. Jeg har haft smerte over, at 
der kun var få timer, hvor jeg 
var sammen med ham. Så blev 
vi opfordret til at tage hjem og 
hvile os, for fødslen havde været 
lang og fysisk hård. Da vi kom 
tilbage, havde han forandret 
sig. Jeg vidste jo ikke noget om 
dødsstivhed. 
Set i bakspejlet føler jeg, at jeg er 
gået glip af noget vigtigt. Jeg ville 
gerne have været mere sammen 
med ham”, fortæller Daisy. 
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venner og sorggruppen, som 
vi deltog i via Landsforeningen 
Spædbarnsdød. 
Sorggruppen og de tre andre par i 
gruppen kom til at betyde virkelig 
meget. Vi ses stadig her 10 år 
efter.

For min mand var der fx også 
nogle få gode venner. De forstod 
måske ikke altid hans sorg, men 
de ville ham gerne, og det var 
værdifuldt at holde fast i dem.
Så måske var de ikke gode til at 
spørge om det døde barn, men 
de var gode til at spørge, om de 
skulle gå ud sammen og høre 
musik mm. 
På hans arbejde fungerede det 
også – der var plads til at tale om 
hans søn, og han oplevede flere 
gange de små korte møder, hvor 
man deler noget vigtigt.”

Samtidig fik han ros for, at han 
som mandlig DJØF’er delte så 
meget personligt og sårbart, 
for det var der mange, der ikke 
forventede. Nogle gange kan 
man opleve meget stereotype 
forventninger.

Men som andre har vi også haft 
venner, der forsvandt, ligesom vi 
havde venner, der trådte frem.”

Sig højt hvad du har brug for
Hvilken lærdom er det vigtigt at 
give videre?
”Man må også selv initiere den 
opmærksomhed, man ønsker. Jeg 
gør derfor meget ud af selv at 
sige højt, hvad jeg har brug for. 
Inviterer fx til Gabriels dag flere 
måneder inden, skriver meget på 
de sociale medier mm.

Jeg kan ikke bare regne med at få 
det, jeg har brug for fra nogen. Jeg 
har generelt heller ikke så meget 
tillid til andre. Derfor er jeg meget 
tydelig i forhold til, hvad jeg vil 
ønsker både på Gabriels dødsdag 
og til De Dødes Dag mm. Jeg har 
jo vist mine omgivelser, hvornår 
det er, jeg ønsker, at familie og 
venner skal være tilstede.

På den måde bliver det lettere 
for min omgangskreds. Fx skrev 

Dem, der ikke vil deltage i mine 
arrangementer – fred med dem. 
Jeg kan ikke gå på kompromis 
med mit barn. Jeg er meget 
fleksibel med mange ting, men 
ikke med mit døde barn. Det er 
ok med dem, der er neutrale, og 
bare ikke helt forstår mig. Men 
dem, der aktivt har dømt mig og 
min sorg, dem har jeg ikke en tæt 
relation til. Hvis man ikke bliver 
mødt i sin sorg, kan man ikke 
have en stærk hjertelig relation 
bagefter.”

Tvivlen har været der
Men kan bogen virke 
skræmmende i al sin afklarethed 
og ro? ”Det må ikke lyde som om, 
jeg altid har været stensikker i 
mine valg. Jeg har ofte tvivlet på 
mine valg. Jeg var fx i tvivl, om jeg 
gjorde det rigtige ved at holde 
Gabriels afskedsceremoni for så 
mange. Om jeg fik det til at fylde 
for meget, og jeg var bekymret 
for, hvad andre ville tænke. Men 
det, jeg er glad for i dag, er, at 
jeg gjorde en masse mennesker 
opmærksom på, at det var en stor 
sorg. Vores sorg og kærlighed 
til vores søn blev synlig gennem 
hans afskedsceremoni. 

Jeg kan stadig komme i tvivl, fx 
da min søn startede i skole, og 
han skulle lave et familietræ; 
skulle Gabriel tælles med? Min 
søn ville gerne, men hvad ville 
de andre forældre tænke? Tiden 
har nok bare lært mig, at der altid 
kommer både gode og dårlige 
reaktioner. Det er ok!

Det vigtigste, jeg gerne vil give 
videre, er, at jeg ikke tror, det er 
vigtigt, hvad man gør, men at man 
bevæger sig i sit indre, at man 
åbner sig, at man ikke stopper!”

Hvad er det skriveriet kan i 
forhold til sorg?
”Jeg tænker mig selv som et 
kreativt menneske. Det kreative 
rum er for mig et rum, jeg kan 
bearbejde 
følelser i. Når 
jeg skriver, 
sker der en 
forløsning. 
Jeg kan 
mærke det 
spirituelt, 
men der er 
også noget i 
kroppen, der 
forløses, og i 
hovedet. 
I tiden efter 
vi mistede, 
skrev jeg 
meget 
dagbog, 
og jeg tog 
mange 
billeder. 
Min sorg kunne 
på en måde 
ikke rummes i 
mit ”normale” 
hverdagsliv. 
Derfor blev 
det kreative 
rum et rum, 
hvor jeg kunne være mig uden 
forventninger fra andre. Det var 
et fristed til min sorg og min 
rejse.

Det at dele min egen sorg, 
kærlighed og proces ved at skrive 
bogen, som jeg selv havde brug 
for, det var som at sætte noget 
indre fri. Noget blev større end 
mig. Det gav mig en følelse af, at 
selvom hans død var meningsløs, 
så har det, som han har lært mig, 
fået betydning, og jeg har givet en 
mulighed for, at det også kan få 
en betydning for andre.”

min veninde i år, at hun desværre 
ikke kunne være der, men at hun 
havde markeret dagen og købt 
blomster der, hvor hun var. Og 
vi talte om, at det var rart for 
hende, at hun vidste, at det betød 
noget for mig, at hun huskede 
det. For rigtig mange venner vil jo 
så gerne gøre noget.

Jeg bruger i dag mere tid på 
mine relationer, end jeg gjorde 
tidligere. Vi er nødt til at bruge 
energi på at få de relationer, vi 
gerne vil have.”

Tag ansvaret!
”Noget af det vigtigste, jeg gerne 
vil understrege, er, at vi skal 
erkende, at vi selv er nødt til at 
tage ansvaret. Der er selvfølgelig 
nogle, der tænker: ”Hvorfor er det 
altid mig, der skal tage ansvar 
for det”, og ja, sådan har jeg det 
også nogle gange, men vi kan ikke 
forvente, at andre skal huske eller 
vide!

I bogen ”DØ – Lev og elsk 
så du kan dø lykkelig” kan 
du udover Daisy Løvendahls 
egen beretning også læse 
hendes velreflekterede 
perspektiver på den lærdom 
om livet, som døden har. 
Bogen er både til dig, der 
har mistet og dig, der står 
nær en, der skal dø. Men 
den er bestemt også for 
dig, der gerne vil åbne for 
et mere åbent og naturligt 
forhold til døden. Med sine 
konkrete gode ideer, tanker 
og råd, inviterer bogen lev-
ende og kærligt til dybere 
refleksioner om at leve, 
elske og dø.

Køb bogen til 199,- 
Køb bogen “DØ” og støt 
samtidig Landsforeningen 
Spædbarnsdød. Bogen koster 
kr. 249,-, men bruger du koden 
“Håb”, når du køber bogen, 
får du 50 kr. i rabat og Daisy 
donerer 50 kr. til os. Køb bogen 
på daisylovendahl.dk



12 13

Hvordan kan man 
udtrykke sin sorg i 
kunst som ord, sang, 
musik – og kan kunsten 
og det kreative vise os 
en vej ud af sorgen?

Hvad er det kunsten kan, den 
kunst vi kan skabe med ord, vores 
stemme, vores indre? Kan kun-
sten og det kreative give os et nyt 
ståsted, når hele verden er revet 
væk under os, og vi ikke aner, 
hvordan vi igen skal gøre os selv 
levende og hvordan vi skal turde 
leve igen?

Kunst i sorgen – sorg i kunsten ”The Echo of You” 
- Hvad er det kunsten kan i sorgen? 

Når man kommer gående 
gennem haven, mens 
solen endelig brænder 
igennem på den første 
sommerdag, er det ikke 
til at se, at for bare 14 
måneder siden ramte 
tragedien Kira Skov. Men 
det gjorde den. Hun 
bliver en nat ringet op. 
Hendes mand Nicolai 
Munch-Hansen er død, 
og deres fælles søn og 
Nicolais datter har mistet 
deres far. Han døde 39 
år gammel, formentlig af 
en fatal kombination af 
alkohol og stoffer. 

Kira Skov er en dansk sangerinde, 
der er kendt som frontfigur i 
rockgruppen Kira & The Kindred 
Spirits. Vi mødes i Kiras have for 
at tale om kunsten. For at tale om 
hvad kunsten kan, når tragedien 
rammer, og man mister en, man 
elsker. Kira mistede sin mand, og vi 
i Landsforeningen Spædbarnsdød 
er der for forældre, der har mistet 
et spædbarn, men måske er der et 
fælles sprog i sorgen, måske kan 
kunsten noget på tværs, uanset 
hvem man har mistet?
Hvad er det, kunsten kan i sorgen?
Kira Skov udgav i marts 2018 et 
nyt album ”The Echo of You” med 

Kan den være et spejl, vi kan 
genkende os selv i? Kan vi få 
ophævet noget af den ubær-
lige ensomhed og smerten ved 
at genspejle os i andres ord og 
tanker? Kan kunsten give trøst, 
når alt virker trøstesløst? 
Vi går på opdagelse i sorgen med 
Kira Skov, der har oplevet alt for 
tidligt og fuldstændig mening-
sløst at miste en elsket.

For måske kan vi lære noget af 
kunstnerne?

undertitlen ”Songs for Nicolai”. 
Albummet har hun skrevet til sin 
mand. Sangene handler om livet, 
om tab, om chok og savn og sorg. 
Sangene er på den måde både meget 
private og samtidig helt universelle. 
De er skrevet med inspiration 
fra blandt andet Den Tibetanske 
Dødebog og forfattere som Rainer 
Maria Rilke, Walt Whitman, Marilynne 
Robinsson og Naja Marie Aidt.

”For mig var det naturligt at få et 
output gennem musikken efter 
Nicolais død. Det var mit sprog. Og 
jeg var nødt til at skrive til Nicolai 
og mig selv om det, der var sket. Jeg 
tænker, det må være så svært IKKE at 
have et sted, hvor man kan få afløb. 
Jeg har mit sprog i musikken, og i det 
her rum, kunne jeg gøre noget. 

Kunst er allemandseje
Kunsten gav mig en platform, hvor 
jeg kunne skabe noget meningsfuldt 
ud af noget meningsløst. 
Men andre menneskers kunst har jo 
også haft en værdi for mig. Kunst er 
jo allemandseje.
Min moster sendte mig Naja Marie 
Aidts bog: ”Har døden taget noget 
fra dig så giv det tilbage – Carls bog”, 
der udkom måneden efter, jeg havde 
mistet Nicolai.  

Først turde jeg ikke læse den. Jeg 
havde jo lige mistet min mand, min 
tætteste ven og samarbejdspartner, 
min søns far. Så tanken om, at man 
også kan miste et barn, den kunne 
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At stå på scenen igen
I efteråret 2017 var der allerede 
planlagt en turné, og hun valgte 
at tage på den. ”Det blev næsten 
terapeutisk. Alle vidste jo, hvad 
der var sket. Så jeg kunne stå 
dér ”nøgen” og bare være mig. 
Jeg begyndte at spille nogle af 
de sange, jeg havde skrevet til 
Nicolai. 
Det var faktisk utroligt kærligt. 
Jeg fornemmede jo, hvordan 
publikum holdt vejret, når jeg 
trådte ind på scenen, som om de 
ville hjælpe mig og fornemme, 
hvor jeg var. Når jeg så begyndte 
at tale og spille musik, så 
slappede de af. Så jeg havde en 
dobbelt følelse af ærlighed; jeg 
kunne rykke tættere på publikum, 
og samtidig rykkede de også 
tættere på mig.” 

Sorgens ensomhed
Langt de fleste oplever en stor 
ensomhed i sorgen; at lige 
meget hvor meget andre prøver 
at være der, så er man alene. 
”Som udgangspunkt er sorgen 
ensom, og det er en ensomhed, 
som andre ikke kan tage væk.” 
For Kira Skov er ensomheden et 
grundvilkår i sorgen, og uanset at 
der fra start af har været mange 
venner og familie omkring hende, 
kan dagene stadig føles tomme.
”Jeg ved, jeg ikke er alene - men 
derfor er det stadig ensomt at 
sørge, siger hun.”

Trøsten i andres kunst
Men andres kunst, som fx Naja 
Marie Aidts bog, gav genklang, og 
blev et spejl, og der var en stor 
trøst i spejlet. ”Fornemmelsen 
af at andre havde været hér før 
mig”, fortæller hun. 

”Jeg læste enormt meget. Naja 
sendte mig bøger, og jeg fandt 
selv en masse. Jeg læste for at 
begribe det, jeg stod i. Samtidig 
var jeg meget søgende og 
fornemmede, at jeg var en del 
af noget større, og det var nyt. 
Jeg havde aldrig været spirituelt 
søgende, havde aldrig haft behov 
for det, livet rummede så meget 
at undersøge, at jeg ikke havde 
savnet en spirituel dimension. 
Men det blev nærmest en 
desperation, jeg ledte og opsøgte 
alle mulige. Søgte en oplevelse af, 
at noget levede videre, at døden 
ikke var så endelig. 

”Sorgen tvang mig til at 
ekspandere i hjertet”
Jeg har ikke fundet svar på min 
søgen, men fornemmer et håb om 
en større universel mening. At vi 
har en adgang til noget større, til 
ren kærlighed.
Det udvider jo noget i en at være 
i sorg. Sorgen tvang mig til at 
ekspandere i hjertet. Hvis der 
overhovedet skal være noget 
positivt i det, så er det, at man 
er nødt til at vokse, når sådanne 
noget sker. Jeg har i hvert fald 
en oplevelse af, at hvis hjertet 
ikke går itu, må det udvide sig. 
Enten lukker vi os om os selv, 
ellers ekspanderer dit hjerte. 
Og når det udvider sig, får det 
plads til at rumme mere; mere 
kærlighed, nye aspekter, empati, 
rummelighed.”

Har døden en lærdom til os?
”Døden er et livsvilkår. Men i 
vores kultur er den ofte meget 
usynlig. Når man står midt i den, 
fornemmer man, at døden er en 

jeg slet ikke rumme!” 
Men Naja Marie Aidts bog kom 
til at betyde meget for Kira. ”Det 
var oplevelsen af et spejl. En der 
kunne formulere det, jeg var fyldt 
af. Det kan kunsten, den kan give 
os et spejl, når vi er allermest 
alene i kaosset af følelser.”

Netværket hjalp
Da hun mistede sin mand, 
oplevede hun, at netværket trådte 
til og fik dem gennem sorgens 
første måneder. 
”Min familie vågede over os, var 
der hos os hele tiden. De havde 
lavet skemaer, så vi aldrig var 
alene. I starten var sorgen jo som 
angst. Det var døduhyggeligt.”

Sorgen gør os magtesløse
Allerede få måneder efter Nicolais 
død begyndte hun at skrive musik 
igen som en måde at række ud 
gennem sorgen på.
”Jeg har altid fikset det, hvis 
noget var svært, handlet, gjort 
noget med situationen. Men når 
man mister en elsket, så virker 
det jo ikke. Sorgen gør os så 
magtesløse. Det er så endeligt, 
det kan ikke omskrives, der er 
intet at gøre. Du bliver bare nød 
til at overgive dig. 
Når du mister, mister du jo også 
din fremtid, alt det du tog for 
givet som værende din fremtid. 
Alt det du troede, du skulle, det 
skal du pludselig ikke mere.”

del af livets cyklus. Den viser os, at 
vi kan ekspandere og få en større 
taknemmelighed ved livet.”
Ville du have ønsket noget 
anderledes i vores kultur?
”Jeg ville ønske, at vi havde flere 
ritualer, eller at vi tog nogle af de 
gamle traditioner til os igen. For 
hvad gør man, når man mister en 
elsket? Jeg havde virkelig brug for 
at blive guidet. 

Jeg ville ønske, at flere oplevede 
det, jeg gjorde. At der blev våget 
over mig de første måneder, så 
vi aldrig var alene. At vi tog den 
gamle tradition til os igen med 
”vågekoner”.

Jeg har også talt meget med Naja 
Marie Aidt om, at det kunne være 
dejligt med sørgebind; at gøre 
døden synlig, at kunne signalere: 
”Jeg har mistet, og jeg vil gerne 
tale om det.” Vi er så anonyme i 
sorgen. Men sørgebindet sender et 
stærkt signal.”

Børn og døden
”Jeg ville ønske, at vi ikke var så 
bange for at vise børn døden. 
Vi behøver ikke beskytte dem, i 
stedet skal vi vise dem, at døden 
ikke er noget, der skal gemmes 
væk. Midt i al sørgeligheden 
er den døde og døden jo både 
fredfyldt og konkret. Vi skal turde 
sige og mærke, at kærligheden 
til den døde jo lever videre, også 
selvom kroppen er død.”

Artiklen fortsætter på næste side....

Hun havde prøvet det før. I 2009 
var hun gravid, men graviditeten 
gik ikke, som den skulle, hun 
mistede det lille barn, og i stedet 
– og midt i sorgen - blev Kira 
ramt af en voldsom kræftsygdom 
og skulle igennem et længere 
behandlingsforløb. ”Dengang 
prøvede jeg jo også, at alt blev 
revet væk, og historien skulle 
skrives om. Jeg havde jo drømt 
om vores barn, men mistede både 
barnet og alle de drømme jeg 
havde haft.”

Musikken gav sorgen form
”Med pladen til Nicolai var der 
noget, jeg kunne gøre. Jeg kunne 
skrive, og det blev en måde 
for mig at gøre noget konkret i 
sorgen. Det var en måde at give 
sorgen en form, hvor jeg kunne 
gøre noget med den. Jeg kunne 
lægge den ind i de her sange, så 
den ikke opslugte alt og mig, som 
den ellers gør og jo også gjorde 
ind i mellem.”

Det var faktisk en beslutning at 
skrive. Beslutningen kom før den 
første sang. Hun fik en impuls, 
at hun ville skrive en plade til 
Nicolai og tog derfor kontakt til 
sin producer John Parish. ”Jeg 
vidste ikke, om det ville ende 
med et album, men jeg havde 
brug for et mål. 
Og da jeg satte mig for at skrive, 
kom ordene bare til mig. De 
kom ud af et fotografi, noget tog 
udgangspunkt i andres digte, jeg 
fik inspiration fra Den Tibetanske 

Dødebog. Alle mulige ting har 
inspireret mig.”
Musikken var en måde at være i 
sorgen
”Musikken var ikke en måde at 
arbejde mig ud af sorgen, men 
en måde at være i den. Og måske 
også en måde at skabe en eller 
anden værdi når det nu var så 
meningsløst, at han var død. 
Skabe noget, der måske også 
kunne være smukt…”

Sorgens transformation
”Når man oplever sådan 
noget her, så er man jo for 
evigt forvandlet. Det er en 
transformation, man går igennem, 
og det vender op og ned på ens 
virkelighedsopfattelse, og alt 
hvad man tog for givet. Så på den 
måde har man brug for at finde 
ind til det, som er ens grund. 
Essensen af en selv. 
Jeg har jo både søgt efter 
essensen af mig selv, men 
også efter essensen af Nicolai, 
kontakten med ham.”

Kira beskriver, hvordan tekster 
og breve til Nicolai blev en måde 
at være i dialog med ham, og 
man hører det i alle sangene, der 
hver på deres måde kredser om 
sorgen, kærligheden og savnet. 
”Remember Me” siger han i en 
af sangene, mens hendes svar 
bliver tvivlen, om der var noget, 
hun kunne have gjort. Tvivlen og 
sorgen, der vandrer sammen, og 
som også kommer i dialog.
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Når man står midt i sorgen, kan det være svært at se lys og håb, 
og følelsen af sorg og ensomhed kan være overvældende. Lige 
netop derfor kan det betyde så utroligt meget at mærke, at andre 
kærer sig for en.

Om at give noget igen
 - når man har mistet

Fejre betydningen af dem vi har 
elsket og mistet
”I Mexico fejrer de ”De Dødes Dag”. 
Det gjorde vi også sidste år. Sammen 
med en nær ven lavede vi et 
mindealter med billeder af Nicolai, 
lys, musik og glæde. Vores søn var 
stolt over det – over sin far. Det er 
en smuk måde at fejre betydningen, 
fejre dem vi har elsket, alt det vi 
elskede ved dem. Al den kærlighed 
der stadig er her – uendeligt.”

Hvordan finder man håb?
Timerne er gået, og vi skal til at 
runde vores samtale af. Vi taler om 
håbet, der er så vigtigt, når man lige 
har mistet. Håbet må vi aldrig tage 
fra mennesker.
Håbet om, at man kan finde ind til 
sig selv igen og gøre sig levende 
efter sorgens lammelser. Men 
hvordan finder man håb i den værste 
sorg?
”Man tror jo aldrig, at det vil slutte, 
men man må stole på, at det bliver 
nemmere
Man skal huske, at det ikke er vigtigt 
at komme videre. Men det er vigtigt 
at kunne LEVE videre med sit tab.
Man skal have en ambition om at 
leve et godt liv og tage imod de små 
glæder.
Og endelig: Husk, at det værste 
sted ikke varer ved. Det bølger, du 
kommer til at få pauser fra det, og 
det bliver bedre.”

”Til sidst: Husk ikke at isolere dig, 
ræk ud, også når du er træt. Jeg var 
heldig, at min familie og venner var 
der, men hvis man ikke har familie og 

venner, der kan finde ud af at være 
der eller helt forstår, hvor du er, så 
brug de mere konstruerede netværk 
som sorggrupper og foreninger som 
jeres. Men det vigtigste: Du skal 
handle, du må ikke give op. Jeg havde 
et indre billede, som jeg gjorde 
fysisk: Jeg skal blive ved med at gå.”

Ordene bliver sagt med en intensitet, 
der gør det så tydeligt, at Kira selv 
lige har været der, og erfaret det hele 
selv. 
Vi slutter af. Jeg mærker, at hun 
har sagt nogle ting, så sande og 
inderlige, og jeg håber, at andre vil 
tage dem med sig, vil lytte. Jeg er på 
en gang både berørt og ydmyg, da 
jeg træder ud af haven igen. For jeg 
ved, at hun har delt af de inderste og 
sværest erfarede sandheder, og at 
hun har delt for at give noget videre. 
Ord, kunst, tanker.

Oplev Kira Skov live
Kira Skov kommer til årsmødet d. 6. 
april 2019, hvor hun både vil spille 
numre fra albummet og fortælle om, 
hvordan albummet blev til, om at 
leve med og i sorgen, og hvordan hun 
fandt vej.
Det bliver muligt at tilmelde sig 
ultimo 2018/primo 2019. 

Hvis du blev nysgerrig:
På Kira Skovs instagram profil kan du 
se en kort video af det mindealter de 
lavede til Nicolai sidste år.

Vi har talt med fire forældre, der alle 
har mistet spædbørn, og som hver på 
deres måde, har valgt at give noget 
igen til nye forældre, der mister. En af 
dem hækler englesprutter, en anden 
har samlet kr. 20.000 ind til en kølelift, 
en tredje var den første, der fik brug 
for køleliften, og vil nu forsøge at rejse 
midler til at mange flere fødesteder får 
dem, og den sidste leder sorggrupper 
for forældre, der har mistet. Vi har 
talt med dem alle om, hvad det er, der 
motiverer dem. 
Alle er de med til at gøre en positiv 
forskel for forældre i sorg. 

Den unikke frivillige sociale indsats
De fire personer er hver især et bevis 
på, hvor meget det frivillige arbejde, 
og den enkeltes engagement betyder. 
For den frivillige sociale indsats kan 
noget helt særligt og unikt. Leder 
af Frivilligrådet Mads Roke Clausen 
har blandt andet peget på, at den 
frivillige sektor er human, fleksibel og 
helhedsorienteret, og at de personer, 
der involverer sig, er med til at 
sikre ligeværdighed i relationerne. 
Det, vi oplever i Landsforeningen 
Spædbarnsdød, er ligeledes, at den 
frivillige indsats om noget skaber håb 
og livsvilje hos de personer, de når. 

Frivilligrådet har senest 
offentliggjort et studie, der viser, 
at frivillighed øger chancen for 
øget mental sundhed. Konkret 
viser studiet, at det at gøre noget 
godt som frivillig, giver en følelse 
af mening med livet. Det giver 
kompetencer og selvtillid, og 
man bliver en del af et positivt 
fællesskab.
 
De frivillige medarbejdere løfter 
en unik opgave og er en af 
hjørnestenene i indsatsen i forhold 
til forældre i sorg. 
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På stort set alle fødesteder i 
Danmark tilbydes forældre, der 
mister et barn, små hæklede 
englesprutter. Julie Haas er 
jordemoder og kvinden bag 
englesprutterne. 

Julie Haas og hendes mand har 
mistet to børn, først mistede de 
Blyp i 2013 og dernæst Pippi i 
2017. ”Da jeg var gravid anden 
gang, var jeg til en konference 
som jordemoderstuderende 
i London. Der så jeg en 
memorybox, der blev givet til 
forældre, der havde mistet et 
barn. I boksen var der blandt 
andet to bamser, hvor forældrene 
fik den ene bamse og barnet den 
anden, og så byttede man om 
på de to tøjbamser lige inden 
begravelsen. Barnet fik dermed 
noget med fra forældrene og 
forældrene fik noget, der havde 
været hos barnet”, fortæller Julie. 
”Tanken bag tøjdyrene er, at det 
er en rar tanke, at man giver 
barnet noget med fra mor og far, 
og at forældrene har en bamse, 
der har puttet med barnet.”

Giver det videre, hun selv 
savnede
”Det gav så meget mening, og jeg 
ville gerne selv have haft sådan 
en, da vi mistede vores børn. 

Derfor blev det vigtigt for mig at 
følge op på det, da vi mistede 
vores andet barn. Jeg kontaktede 
spruttegruppen, som i forvejen 
hækler små sprutter til for tidligt 
fødte børn. Jeg foreslog dem, at 
vi hæklede særlige englesprutter 
til de forældre, der mistede deres 
børn. De inviterede mig med i 
gruppen, og allerede efter et 
par måneder havde vi samlet så 
mange englesprutter ind, at vi 
kunne begynde at sende dem ud 
til afdelingerne”, fortsætter Julie.

Den oprindelige tanke bag at 
give børnene på neonatal-
afdelingerne de små sprutter er, 
at armene på sprutterne minder 
om morens navlesnor og giver 
barnet noget at røre ved, fremfor 
at barnet kommer til at hive 
sonden ud. 

Til alle forældre, der mister
Det særlige ved englesprutterne 
er, at de i modsætning til de 
oprindelige sprutter har lukkede 
øjne og kun gives til forældre, 
der har mistet. De findes i to 
størrelser, så de passer til både 
små og store børn. ”Det har været 
vigtigt for mig, at det var alle, der 
mistede, uanset tidspunkt, der 
kunne få de små englesprutter. 
For mister man fx tidligt, kan 
det betyde ekstra meget at have 
et minde, for man har ofte ikke 
selv nået at gøre sig så store 
overvejelser, købe noget særligt 
til barnet, samle minder eller 
andet.”

De første englesprutter blev 
sendt ud i oktober 2017, og 
der var allerede sendt 586 par 
sprutter ud til fødestederne i 
november 2018. Stort set alle 
fødesteder/gynækologiske 

Englesprutter

afdelinger har nu englesprutter 
liggende.

Hvilken respons får de på 
englesprutterne?
”Vi får utroligt fin respons. En 
far, der havde mistet midt i 
graviditeten, kontaktede mig og 
fortalte hvor meget mening det 
gav for ham at kunne give sit 
barn en englesprutte med, da de 
puttede deres lille barn i kisten. 
Han fortalte, at de ikke inden 
havde forestillet sig, hvor meget 
det kom til at betyde. Det kan jo 
føles som om, der næsten ikke er 
noget, man kan gøre for sit barn, 
men med englesprutterne er 
der noget, man kan gøre, og der 
er noget man kan tage med sig 
hjem.”

Selv forældre, der har begravet 
deres børn, har kontaktet Julie og 
har fået nogle tilsendt, som de så 
fx sætter på graven eller lignende.

”Det er virkelig, virkelig dejligt, 
for det giver mening for mig, 
og det var jo min drøm, at det 
også gav mening for forældrene. 
Jordemoderkolleger fortæller, at 
forældrene bliver rørte, og at det 
betyder meget, at det er frivillige, 
der har hæklet sprutterne i en 
kærlig mening.”

Udover at være jordemoder 
og koordinere englesprutterne 
er Julie Haas også medlem af 
bestyrelsen i Landsforeningen 
Spædbarnsdød.

At give noget igen og være 
en del af noget vigtigt
 - om at være frivillig, gøre en forskel og have sin søn med som motivator

Som frivillig medarbejder er Tobias Reeves Larsen en del af et 
specialiseret frivilligt team, der året rundt er med til at gøre 
en forskel for forældre, der lige har mistet et barn. De frivillige 
medarbejdere løfter en vigtig opgave og er med til at gøre 
Landsforeningen Spædbarnsdød helt unik.

Sorggruppen var det første tilbud til 
mig som far
”Min primære motivation, da jeg 
valgte at blive frivillig medarbejder 
i Landsforeningen Spædbarnsdød, 
var – og er – at skabe mening og gøre 
en forskel for forældre, der lige har 
mistet et barn. Jeg har selv oplevet, 
hvor vigtigt og meningsfuldt det var, 
da min hustru og jeg stod i vores 
livs sorg og havde brug for støtte”, 
fortæller Tobias. Han og hans hustru 
mistede i sommeren 2016 deres søn 
Theodor.

”Efter vi mistede vores søn, var der en 
masse gode tilbud til min hustru. Men 
der var ingen steder, hvor jeg som 
far blev tænkt med. Ikke før vi blev 
tilbudt at deltage i en sorggruppe 
via Landsforeningen Spædbarnsdød. 
Sorggruppen blev det første sted, 
hvor jeg som far fik et reelt tilbud om 
være med, og hvor jeg oplevede, at 
min sorg talte på lige fod med min 
hustrus.”

”For mig var det så sindssygt dyb 
en krise, da vi mistede Theodor, og 
det var svært for vores omverden at 
vide, hvordan de skulle navigere. De 
prøvede virkelig, men de forstod jo 

(heldigvis) ikke helt vores sorg.  Det 
er utaknemmeligt at være pårørende, 
for bedst som man mærker, at de 
gerne vil forstå, så forstår de intet, 
og vi blev frustrerede over dem og 
følte os alene i sorgen. Sorggruppen 
var det første netværk vi fik, hvor vi 
endelig bare kunne være os.”

Værdien i at spejle og blive set
Sorggruppen blev et vendepunkt for 
Tobias: ”Det var fedt at møde og blive 
spejlet i de andre fædre. Teoretisk 
vidste jeg jo godt, at det var givtigt at 
have nogle at spejle sig i og blive set, 
men det var stærkt at mærke på min 
egen krop, hvor meget sorggruppen 
rent faktisk hjalp. Det gav utroligt 
meget fx bare at høre de andre fædre 
fortælle om de samme frustrationer, 
som jeg havde oplevet blandt andet 
på hospitalet, i vores parforholdet 
og omkring det at vende tilbage på 
arbejde.
Det gav rigtig meget at opleve de tre 
andre pars dynamik og se, at andre 
også kæmpede hårdt. Jeg oplevede at 
genkende mig selv, når de andre satte 
ord på noget, der med det samme gav 
mening, og hvor jeg tænkte: ”Sådan 
har jeg det også”, men jeg havde bare 
ikke kunne sætte ord på det endnu.”
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Vigtigt arbejde og høj faglighed
I månederne efter de havde mistet deres søn 
og deltaget i sorggruppe, sorgseminar og fået 
individuel terapeutisk rådgivning i Landsforeningen 
Spædbarnsdød, mærkede Tobias lysten til at 
arbejde som frivillig medarbejder.

”Ret tidligt blev jeg afklaret om, at jeg gerne ville 
være frivillig. Jeg havde jo selv oplevet betydningen 
og vigtigheden af arbejdet som gruppestarter i vores 
egen sorggruppe. Det gav mig en følelse af formål. 
Landsforeningen Spædbarnsdød og dens frivillige 
havde givet min hustru og mig en masse, og jeg ville 
gerne give noget igen og være en del af det.
Ved årsmødet i marts 2017 talte jeg med en af de 
frivillige medarbejdere om hendes arbejde, og hun 
fortalte, at der manglede frivillige mænd. Det blev 
startskuddet. Jeg tænkte klart, at det ikke skulle 
være en bremse for tilbuddet, at der manglede 
frivillige mænd, det ville jeg gerne afhjælpe. Det 
motiverede mig til at starte.

For mig personligt har det givet mig så meget at 
have Landsforeningen Spædbarnsdød. Jeg oplevede 
fra start af en høj faglighed, når jeg talte med 
de terapeutiske rådgivere. De vidste, hvad vores 
sorg handlede om. Rådgivningen, samtalerne, 
sorgseminaret, årsmødet mm. betød meget for mig. 

Når jeg står her som frivillig i dag, så er det ikke, 
fordi jeg føler, at jeg skylder noget, men fordi det 
giver mening! Det var så meningsløst at miste, men 
det er samtidig så meningsfuldt at være frivillig. 
At være med til at give noget igen – og videre – til 
andre mennesker i sorg.”

Hvilken betydning har det, at alle frivillige selv har 
mistet et barn?
”Der er en meget høj grad af troværdighed i, at vi 
som frivillige også har mistet, og at vi selv har været 
der. På den måde er frivillige medarbejdere med til 
at give et håb om, at man kan komme igennem den 
sværeste sorg. Jeg oplever jo også i sorggrupperen, 
at forældrene spørger os gruppestartere, om man 
kommer igennem, hvornår det bliver bedre mm. 
Selvom der selvfølgelig ikke findes konkrete svar på 

de spørgsmål, så er jeg jo et bevis på, at man kan 
komme igennem det og få et godt liv igen. 

Jeg ved jo selv, at sorggrupperne er afhængige af 
at have ledere, der selv har prøvet at miste. Det er 
ikke nok med empati, for det er ikke det, man har 
brug for i sorgen. Man har brug for noget mere reelt; 
noget håb, noget troværdighed i, at der er nogle, 
der kan sige ”jeg har været der”. Det gav mig ro og 
håb. Sorggrupperne er ikke det samme uden os, der 
har prøvet det. Ellers KAN man ikke tilbyde den her 
spejling, anerkendelse og håb.”

Faglig platform
Som frivillig medarbejder er det vigtigt at have en 
god faglig platform at arbejde fra og også et sted, 
man hele tiden kan sparre med. ”Det har været trygt 
at blive frivillig. Forud for mit valg havde jeg gode 
snakke med de terapeutiske rådgivere i foreningen, 
så jeg følte mig afklaret både fagligt og personligt. 
Det var en god måde at starte op på, og jeg var ikke 
i tvivl om, at der hele tiden var et fagligt team bag 
mig, som jeg og de andre frivillige medarbejdere 
kunne læne os op ad.  

Selve Grunduddannelse foregik over en weekend. 
Det var et godt og velstruktureret program. I 
praksis har det givet en stor frihed, når vi er ude i 
sorggrupperne. Vi er altid to gruppestartere ude, 
og vi har samme metode og faglighed med os, så vi 
er på den måde også trygge ved hinanden og kan 
fokusere på forældrene i gruppen.”

Som frivillig medarbejder i Landsforeningen 
Spædbarnsdød skal man mindst hvert andet 
år deltage i foreningens opkvalificerende og 
videreudviklende faglige kurser. Dette er for at sikre, 
at de frivillige medarbejdere altid er godt klædt 
på med ny og opdateret viden, så de kan gøre det 
bedste for forældrene. 

”De årlige opkvalificerende kurser, synes jeg, er 
virkelig gode. I år underviste Rikke Høgsted (Rikke 
Høgsted er psykolog, specialiseret indenfor krise-
traume arbejdet og aktuel med bogen ”Grundbog i 
belastningspsykologi - forebyggelse af primær og 

sekundær traumatisering ved psykisk krævende 
arbejde”.) Hun underviste os i, hvordan man konkret 
kan passe på sig selv, når man arbejder med 
mennesker i krise. Herunder fx at balancere sig selv 
sundt, så man hverken over- eller underinvolverer 
sig. Den viden har givet en ro i arbejdet. Og 
de præcise metoder og emnet er jo et vigtigt 
fokusområde, for det her vil altid være tæt på mit 
hjerte, så det er vigtigt, at jeg kan passe på mig selv, 
så jeg kan være der for de andre.”

Det giver også værdi og mening personligt
”Som frivillig er der også en personlig ”løn”, for 
det giver mig også perspektiv privat. Min hustru 
kan mærke, at jeg har fået et andet sprog til at 
tale om sorgen. På den måde har det givet os 
noget i hverdagen, at jeg kan inddrage min viden i 
vores egen dialog, fx viden om, hvordan man som 
sørgende pendulerer ind og ud af sorgen, og hvilken 
funktion det har. Det er noget vi som par aktivt kan 

bruge til at forstå hinanden og give hinanden plads. 
Det har været personligt givtigt og det giver meget 
mening for mig som person.”

Min søn er min motivation og min styrke
”Samtidig har jeg som sorggruppeleder et sted, hvor 
jeg føler, jeg kan være sammen med vores søn. Det 
lyder måske mærkeligt, for han er her jo ikke mere. 
Det er heller ikke fordi, jeg bruger rollen som leder 
i sorggrupperne til at fortælle om mig selv og min 
sorg, for det er de andre forældre i gruppen, det 
handler om. Men Theodor er min motivation til at 
give noget videre og hjælpe andre – han er med 
mig hele tiden. Det her kunne jeg jo ikke have gjort, 
hvis ikke det var for ham, og fordi vi mistede ham. 
Kærligheden til ham giver mig styrken.”
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”Jeg vil sikre, at andre forældre, 
der mister et barn, kan have deres 
barn hos sig i længere tid, uden 
barnet hele tiden skal tilbage på køl. 
Køleliften gør, at forældrene kan 
beholde barnet hos sig, indtil man 
er klar til at tage afsked”, fortæller 
Britta Nielsen, der i august 2018 
donerede en kølelift til Hvidovre 
Hospital.

Britta Nielsen og hendes mand 
Kristian Jon Larsen ventede en 
datter. Alt var fint, indtil der 
pludselig blev stille i maven. De tog 
på hospitalet og fik den tragiske 
besked, at deres datter var død. ”Der 
faldt hele vores verden sammen”, 
fortæller Britta. Dagen efter blev 
deres datter Caroline født.

For hårdt hele tiden at sige farvel
Britta og Kristian fik at vide, at de 
kunne være sammen med deres 
datter lige så længe, de havde lyst, 
men de valgte at sige farvel til hende 

allerede samme aften. For det gjorde 
for ondt, at de hele tiden skulle 
sige farvel til hende, når hun skulle 
ud i kølerummet for igen at blive 
kølig. ”Det var virkelig stressende og 
psykisk hårdt, hele tiden at skulle 
sige farvel til Caroline og ikke være 
sikker på, om hun havde forandret 
sig, når vi igen fik hende tilbage fra 
kølerummet. Derfor valgte vi ret 
hurtigt at sige farvel til vores datter”, 
fortæller hun. ”Vi kyssede hende og 
krammede hende, tog billeder mm., 
men jeg ville ønske, at vi havde haft 
mere tid.” Derfor besluttede hun, 
at donere en kølende vugge – en 
såkaldt ”CuddleCot” – til Hvidovre 
Hospital.

Hun vil give andre mere ro og tid 
med
I Landsforeningen Spædbarnsdød 
blev vi i marts 2018 kontaktet af 
Britta, der fortalte om sit projekt. Vi 
aftalte, at lige så snart indsamlingen 
gik i gang, skulle hun sende os et 
link, som vi kunne dele med vores 
medlemmer. Selvfølgelig ville vi 
gerne støtte projektet, og vi ved, at 
mange vil blive glade for en kølelift. 

Indsamlingen af de 20.000 kr. tog 
under to uger. ”Jeg fik så mange store 
beløb fra både venner og familie, 
men også fra forældre, der også har 
mistet et barn. De havde åbenbart 
de samme følelser som mig. De 

savnede også tiden og roen til at 
være sammen med deres barn”, 
fortæller Britta. 
Køleliften blev overrakt Hvidovre 
Hospital i august 
”Hvis vi havde haft mulighed for 
at få en kølelift, ville vi have haft 
meget mere ro til at tage afsked 
med vores datter. Der er så meget, 
man skal nå lige, når man mister; 
se barnet, danne minder, og der 
er så kort tid. Samtidig er det 
al den tid, man jo overhovedet 
får med sit barn, og vi ved, hvor 
meget den tid betyder.”

“Til minde om Caroline Grace 
og alle englebørn”, står der på 
den kølevugge, Britta Nielsen 
har doneret til hospitalet. Et 
køleapparat cirklurer koldt vand 
ind i en tynd madras, der kan 
foldes om barnet som en dyne, 
og som sikrer, at liften og barnet 
kan holde temperaturen nede 
på otte grader. Køleliften gør det 
muligt for kommende forældre til 
et dødt spædbarn at have barnet 
hos sig, uden at barnet hele tiden 
skal frem og tilbage på køl. Den 
gør det også muligt at tage barnet 
med hjem

Dorte Dahl, der er chefjordemoder 
på Hvidovre Hospital, var 
straks med på ideen, da Britta 
kontaktede hende. ”Køleliften 
kan gøre en afgørende forskel for 
forældre i sorg og give dem tid og 
ro i den sværeste tid”, sagde hun 
i sin takketale ved overrækkelsen 
af køleliften i august. Og faktisk er 
der to kølelifte; både en til store 
børn og en til de lidt mindre.

Min datter gav mig energien
Men hvor får man energien fra, 
når man står i så stor en sorg? 
”Det var Caroline, der gav mig 
energien til at gøre alt dette”, 
fortæller Britta. ”I virkeligheden 
var det en kæmpe opgave, men 
det gav mening midt i sorgen, og 
jeg ville gerne give det videre til 
andre forældre.”

Den bedste og den værste besked
Få dage efter overrækkelsen af 
køleliften på Hvidovre Hospital 
får Britta en sms. Den er fra en 
mor, der har mistet sit barn og 
brugt køleliften. 
”Det var så mærkeligt at få den 
besked. Det var på en gang den 
bedste og den værste besked 

at få. Mit mål havde jo været 
at sikre, at der skulle være en 
kølelift, og pludselig var det en 
realitet, at den også blev brugt. Et 
andet forældrepar havde mistet 
deres barn, og jeg blev ramt 
af den sorg, det var. Samtidig 
mærkede jeg, at kærligheden 
til Caroline, og den styrke, hun 
havde givet mig, havde haft en 
betydning for andre.

Den mor, der sendte Britta 
beskeden, hedder Mathilde. 
I oktober modtager vi i 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
en mail fra hende; hun vil forsøge 
at samle penge ind, så mange 
flere fødesteder kan få kølelifte.

Mor donerede kølelift, 
efter hun havde mistet 
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Jeg følte mig som en mor
Mathilde og hendes mand blev de første forældre, der brugte 
køleliften. Midt i sorgen over at have mistet deres datter gav 
den dem ro til at tage afsked og skabe minder.

Mathilde var i uge 41, fødslen var i gang, da alt 
pludselig forandredes. Deres datters hjerterytme 
falder, Mathilde får akut kejsersnit, men der er 
intet at gøre. Deres datter Kaya dør grundet akut 
moderkageløsning.

”Vores datter var fuldstændig fin og perfekt, men 
ulykken var jo, at min moderkage pludselig havde 
løsnet sig, så hun døde. Vi havde en autostol med på 
hospitalet. Den blev for mig et symbol på tabet, for 
det var den, hun skulle have ligget i. Det var hårdt at 
køre hjem nogle dage senere med en tom autostol. 
Alt var forandret. Det var så meningsløst, hun levede 
ikke, og alt var forkert”, fortæller Mathilde om 
dagene, hvor de mistede deres datter

”Når man mister, går alt så stærkt, og vi havde ikke 
overvejet, at vi måtte have vores datter hos os, 
men det blev helt naturligt. Midt i sorgen gjorde 
køleliften en kæmpe forskel. Vores familie kom 
for at trøste os og se vores datter. Og måske lyder 
det mærkeligt, men køleliften gjorde, at jeg midt i 
sorgen følte mig som en almindelig mor; for ligesom 
andre forældre, kunne jeg tage min datter op af en 
lift”, fortæller Mathilde, ”hun skulle ikke hele tiden 
køres væk fra os og hentes i et kølerum.” 

Taknemmelig
Køleliften gjorde, at Kaya Augusta kunne blive hos 
dem hele tiden: ”Køleliften skabte ro. Vi spiste 
frokost sammen på stuen hele familien, mens Kaya 
lå i sin vugge. Det gav ro; vi havde tid sammen med 
Kaya og tid til at danne minder.” 

Mathilde og hendes mand var de første forældre, 
der brugte køleliften på Hvidovre hospital: ”Det 
at vide at den var doneret af en kvinde, der havde 

mistet, betød meget. Vi var dybt taknemmelige. Midt 
i sorgen, blev vi fyldt med den beroligende følelse, 
at vi ikke var alene. Det skabte et håb om, at vi 
kunne komme gennem sorgen, at nogen har haft et 
overskud. Livet kan være så barsk, og alligevel er der 
nogen, der midt i sorgen har magtet at kæmpe for 
andre og givet noget videre. Det er virkelig smukt.”

”Når jeg i dag ser på billeder fra de dage, så er det 
varme kærlige billeder, der ikke ligner noget fra et 
hospital. Det betyder meget for os.”

Der er nu gået et par måneder siden Mathilde og 
hendes mand mistede deres datter. ”Der er begyndt 
at være rolige dage nu, men også stadig dage, hvor 
det hele braser sammen. De dage læser jeg Julie 
Haas’ blog. Hendes blog om at miste skaber noget ro 
og giver mig håb. Hun sætter ord på de tanker, der 
myldrer rundt, og jeg mærker, at jeg ikke er alene. 
Der er andre, der har prøvet det og står i samme 
situation. 

På baggrund af Mathilde og hendes mands 
oplevelser ønsker parret at samle ind og sikre, at 
langt flere fødesteder har en kølelift.

Det kan være så svært at vide, 
hvad man som pårørende kan gøre, 
når en man kender en, der har 
mistet et spædbarn. ”Når sorgen 
rammer en, man holder af, kan 
man som pårørende blive grebet af 
magtesløshed og vildrede. For hvad 
gør man? I forhold til døden er vi 
sat skakmat. Vi kan føle, vi intet kan 
gøre, for ingen kan bringe den døde 
tilbage til livet”, udtaler Camilla 
Drake, der er terapeutisk rådgiver i 
Landsforeningen Spædbarnsdød. 

Du kan kun hjælpe, hvis du har 
hjulpet dig selv
Som pårørende til et menneske 
i sorg, er der dog meget, man 
kan gøre. I Landsforeningen 
Spædbarnsdød hører vi ofte positive 
historier om den støtte, netværket 
kan give, og hvordan det kan 
være den støtte, der hjælper en 
gennem den første svære tid. Dette 
understøttes af forskningen, der 
gennem de seneste år også har vist, 
at det gode netværk, kan styrke og 
positivt fremskynde en bedring hos 
de sørgende. 

Det kræver selvfølgelig, at du som 
pårørende har overskud. For måske 
er du også selv i sorg, måske er 
det dit barnebarn, din niece eller 
din vens barn, der er død. Som 
pårørende skal du huske at passe 
på dig selv, så du kan passe på 
dine kære. Som vi altid lærer, når vi 
er ude at flyve, skal vi give os selv 

Pårørende kan 
gøre en forskel

iltmasken på, før vi kan hjælpe 
andre.

I denne artikel vil vi fortælle 
om, hvad der ofte fylder i 
pårørenderådgivningen. Måske 
kan du som pårørende genkende 
de følelser, der fortælles om. 
Som pårørende kan du gratis 
ringe ind og bruge rådgivningen i 
Landsforeningen Spædbarnsdød. 

Rådgivningen kan både lindre og 
give viden
Som terapeutisk rådgiver i 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
taler Camilla Drake ofte med 
pårørende til forældre, der har 
mistet et barn. Mange pårørende 
kan dog tøve med at bruge 
rådgivningen, fordi de har en ide 
om, at det er forældrene, der 
skal have den primære hjælp. 
Dog udelukker det ene ikke det 
andet, og vi hjælper og rådgiver 
både forældre og pårørende. 
”Det at få lov at sætte ord på sine 
følelser og få indsigt i sorgens 
forskellige reaktionsmønstre, 
kan være utroligt lindrende. Jo 
mere man som pårørende ved om 
sorgreaktioner, og jo mere indsigt 
man får, jo lettere kan det være 
at være der for sig selv og den 
sørgende”, siger Camilla.
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Ofte oplever jeg, at det for de 
pårørende er meget forløsende 
at få lov til at sige højt, at det 
er benhårdt at stå ved siden af 
og ikke kunne gøre noget”, siger 
Camilla. 

Når man føler sig magtesløs som 
pårørende
Mange af de pårørende, som 
Camilla taler med, fortæller om 
den magtesløshed, man rammes 
af; som pårørende kan det fylde 
meget, at man gerne vil fjerne 
smerten fra forældrene, der har 
mistet. Men hvad gør man, når 
det værste er sket, og vi som 
mennesker konfronteres med, 
at vi intet kan stille op overfor 
døden? ”En onkel, vi talte med, 
havde mistet sin førstefødte 
nevø. Han var dybt ulykkelig over 
at have mistet sin nevø, men 
faktisk lige der i samtalen fyldte 
det mest, at han ikke kunne tage 
smerten væk fra sin søster, som 

havde mistet sit barn” fortæller 
Camilla. ”Han var så ulykkelig 
og helt overvældet af den 
magtesløshed, han følte”.

Døden er ikke et problem, den er 
et vilkår i livet
Ofte får vi lyst til at handle, når 
vi er tæt på et menneske i krise, 
fordi vi bliver så magtesløse. Vi vil 
så gerne gøre noget, der lindrer 
smerten for den sørgende. Men 
her er det vigtigere at stoppe 
op og være langsomme. ”Noget 
af det, vi ofte taler med de 
pårørende om, er, at døden ikke 
er et problem, man kan eller skal 

Sorgens udtryk er meget forskellige
Flere pårørende ringer ind i 
rådgivningen, fordi de er bekymrede 
for forælderen, ift. om forælderen 
sørger for lidt eller for meget. ”Vi 
kan alle have mange normative 
forestillinger om, hvordan man 
sørger rigtigt, men det er meget 
individuelt, hvilke fysiske og psykiske 
reaktioner, adfærd og følelser, der 
følger med”, udtaler Camilla. 

Sorgen er en individuel proces, er 
ofte uforudsigelig i sit forløb og 
kan være rigtig meget andet end 
at være ked af det og græde. Den 
enkeltes oplevelse af og måde at 
udtrykke sorgen på er altid unik. Det, 
der føles rigtigt for den ene, er ikke 
nødvendigvis rigtigt for den anden. 
Derfor kan man ikke tale om en rigtig 
måde at sørge på. 

De pårørendes bekymring kan opstå 
fra magtesløsheden over ikke at 
kunne fjerne smerten, men også af 

en reel bekymring for om forælderen 
nogensinde får det godt igen. ”I 
rådgivningen forsøger vi altid først 
at afdække, om den pårørende har 
grund til bekymring og vurdere, 
hvad vi så evt. skal gøre derfra, fx 
etablering af kontakt til pågældendes 
læge. I langt de fleste tilfælde 
er forælderens sorgreaktioner 
dog fuldstændig naturlige, og så 
fokuserer vi i stedet på, hvordan det 
er at stå ved siden af det menneske, 
man elsker, og se vedkommende 
være så ked af det og vide, at man 
faktisk ikke kan gøre noget. 

”Det værste er jo sket, og i bund og grund er 
der ikke noget, den pårørende kan sige eller 
gøre for at forværre lige præcis det”

løse, men et livsvilkår, som man skal lære at rumme 
sammen med forældrene. For vi kan ikke fixe døden, 
og for mange pårørende er det måske det vigtigste 
at forstå. Når vi forstår det, så kan vi bedre blot være 
og vide, at der ikke er noget, vi kan handle os ud af”, 
udtaler Camilla.

Her kan det være hjælpsomt for den pårørende 
at vide, at det er vigtigste ofte er blot at være 
sammen i sorgen, uden at forsøge at gøre noget. 
”Lige der i det rum, hvor man som pårørende kan 
dele sorgen og tankerne omkring barnet, uden at 
skulle gøre noget ved smerten, er der ofte meget 
lindring at hente. Og man må ikke underkende, hvor 
stor terapeutisk virkning dette har for forældrene i 
sorgen, at der er nogen, der 
bare tør være sammen med 
dem, når det gør ondt, og 
sorgen raser”, siger Camilla. 

Dobbeltsorg
I Landsforeningen 
Spædbarnsdød arbejder vi 
med begrebet ’dobbeltsorg’, 
som kan ramme de 
pårørende, der står meget 
tæt på forældrene, der 
mister. ”Dobbeltsorg” er fx 
som bedsteforældre både at 
sørge over at have mistet et 
barnebarn og samtidig have 
sorgen over at se sit eget 
barn i så stor en sorg uden at 
kunne gøre noget. 

Når man som pårørende oplever dobbeltsorgen, kan 
det være svært at vide, hvad man kan gøre. Her er 
oplevelsen, at man både sørger over at have mistet 
det lille barn, som skulle have været en del af ens 
liv, men også sorgen over, at den person, man elsker, 
har mistet sit barn og er i en stor livskrise. Som 
terapeutisk rådgiver Camilla siger: ”Det er vigtigt at 
give plads til begge dele af sorgen; at skærpe den 
pårørendes blik for, hvornår det er sorgen over det 
lille barn, der døde, der fylder, og hvornår det er 
sorgen over at se den, man elsker, stå i den største 
krise, man kan komme ud i. Når de kan mærke 
den forskel, kan de også bedre være der for den 
sørgende.”

Angsten for at gøre noget forkert
For mange af de pårørende, som vi taler med i 
Landsforeningen Spædbarnsdød, kan tvivlen fylde 
rigtig meget. Tvivlen om hvad man skal gøre eller 
sige, når man står overfor forældrene, og mange 
bliver bekymrede for, om man kan gøre eller sige 
noget forkert. 
”Her taler jeg altid med den pårørende om, at man 
faktisk ikke kan gøre eller sige noget, der forværrer 
situationen. Det værste er sket! Når jeg siger det 
her med, at det værste er sket, får jeg næsten altid 
en reaktion med, at det giver så god mening, når vi 
sætter det sådan op. Det værste er jo sket, og i bund 
og grund er der ikke noget, den pårørende kan sige 
eller gøre for at forværre lige præcis det.” 

Hvis man som pårørende 
stadig har svært ved at sætte 
ord på det, der er sket, kan 
det være en hjælp at sige 
højt til forældrene, at man 
ikke ved, hvad man skal sige. 
Selvom det kan føles tomt 
og meningsløst at sige netop 
det, kan det på mange måder 
skabe en følelsesmæssig bro 
til forældrene, også selvom 
den bro er ordløs. Det er altid 
bedre at spørge og være ærlig 
om tvivlen og usikkerheden 
end undgå kontakt med 
forældrene. Ingen forventer, at 
pårørende agerer perfekt, men 
gode intentioner og omsorg 
varmer”, fortæller Camilla. 

Svært at forstå sorgen
For nogle pårørendes vedkommende kan det være 
svært at forstå, at forældrene kan savne og elske 
et barn, de ikke har mødt. Her taler vi ofte med de 
pårørende om, at sorg er sorg, uanset om man som 
pårørende forstår den, og at det her kan være en 
hjælp at lytte til forældrenes sprogbrug omkring 
barnet. ”Lyt til, hvordan forældrene taler om barnet 
og brug de samme ord. Respekter sorgen og husk 
på, at man ikke behøver at forstå sorgen for at give 
omsorg”, fortæller Camilla. ”Her er det samtidig også 
vigtigt ikke at betvivle forældrenes sorg, men at 
være nysgerrig i forhold til forældrene; hvordan mon 
det føles for dem?”  
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De anerkendte, at 
jeg var blevet mor

gjorde det muligt for os at være 
til stede. Midt i tårer og gråd gav 
vi hinanden lov til at grine, og det 
var en lettelse for os selv og alle 
omkring os.
Tavsheden på det nye job
Efter min barsel startede jeg nyt job. 
Ingen kendte mig, men alle kendte 
min historie. For den havde min 
chef fortalt dem. Det blev dog ikke 
til ét eneste klap på skulderen eller 
ét “Er du okay?”. De var bare helt 
mundlamme allesammen. Og det var 
meget ensomt.

Kollegaen, der anerkendte, at jeg var 
blevet mor
Der var dog en fantastiske tidligere 
kollega. Hun kom på barselsbesøg 
og havde taget blomster med til 
Astas gravplads. Spurgte selv, om 
hun måtte komme med hen til 
kirkegården for at lægge dem. Det 
måtte hun gerne. 
Hun anerkendte virkelig, at jeg var 
blevet mor - for det var jeg jo, og det 
glemmer jeg hende aldrig for.
 
Veninderne, der turde være i sorgen 
med mig
Veninderne var en kæmpe 
opbakning, men mange af dem var 
også gravide eller havde små babyer, 
og det gjorde så ondt at sidde der 
foran dem med tomme hænder - ja 
og tom mave. 

Nogen veninder kunne sætte sig 
ned ved min side og bare græde. 
Kom ikke med statistikker eller 
opmuntrende ord. Gik ned i det 
sorte hul sammen med mig og var 
der bare. Det var alt, hvad jeg havde 
brug for. At de var der. Og græd med 
mig. 

Nogen veninder tog initiativ. Var 
vedholdende med at skrive eller 

ringe igen og igen på trods af, at 
jeg afviste at lave aftaler med dem. 
“Hej Signe. Må jeg komme forbi på 
torsdag kl. 13-15. Vi går en tur og 
drikker en kaffe, og så tager jeg 
hjem?”. ”JA”, blev mit svar endelig. 
Det var en invitation, jeg kunne 
overskue og en vedholdenhed, jeg 
ikke kunne modstå. 

Bedsteforældrenes dobbelte sorg og 
håb om at ”fikse” sorgen
Til sidst vil jeg nævne 
bedsteforældrene. De havde en helt 
særlig rolle for mig og Thomas. For 
var der noget, de kunne, så var det at 
dele sorgen med os. 
Men de havde ikke kun mistet 
et barnebarn. De skulle også 
være vidner til deres eget barns 
største tab. Og de var knuste. Dybt 
ulykkelige, mildest talt. 
Bedsteforældrene ville dog så gerne 
fikse. Gøre det hele godt igen “Nu må 
vi videre? Glæder du dig ikke?”

Sorg er et livsvilkår, som man skal 
lære at leve med
Sorg kan ikke fikses. Sorg er et 
livsvilkår, som man skal lære at leve 
med. 
Efter at have levet med en sorg i to 
år, er det blevet nemmere. Det kan til 
tider stadig være svært. Nogle dage. 
Men heldigvis er der nu langt flest af 
de gode dage.

Jeg blev gravid igen et halvt år 
efter, vi mistede Asta. Det var 
en hård graviditet med mange 
ture til fødegangen og altid med 
nerverne udenpå tøjet, men ud kom 
Hannibal. Endda i raketfart. Så fin 
og helt perfekt og med sin helt egen 
kærlighedsrus. 

Og Asta, hun lever videre gennem 
min historie. 

Signes historie viser, hvor vigtige 
relationer er. Hvordan det ofte er de 
små ting, der kan gøre den kæmpe 
forskel, at hjælpen ofte ligger i at 
vise, at man ved det, og at man 
tør være der midt i sorgen uden 
intention om at ændre noget. Hvor 
værdifuldt og helende det er at 
blive anerkendt som forældre også 
selvom ens barn ikke lever mere, og 
at tavshed sætter sig som ensomhed 
i hjertet

Jeg hedder Signe, og jeg er 31 år. Jeg 
bor med min mand Thomas og vores 
dreng Hannibal på 11 mdr. Men vi 
har også en datter, Asta. Her er min 
historie.

For to år siden var det også efterår, 
og vi ventede vores første barn, 
Asta. Hun var meget ønsket, og jeg 
havde en fuldstændig ukompliceret, 
lykkelig og forventningsfuld 
graviditet. Indtil jeg vågnede en 
morgen i uge 35. Der var noget helt 
galt. 

På fødegangen kunne de bekræfte 
vores værste mareridt; Astas lille 

hjerte var af uforklarlige årsager 
stoppet med at slå, og verden 
omkring os gik bogstaveligt talt i stå. 

Afskeden med Asta
Lige da vi havde mistet Asta, 
oplevede vi, at et kæmpe maskineri 
gik i gang.
For det første blev vi mødt af alle 
de enormt dygtige og professionelle 
jordemødre på fødegangen. De 
guidede os igennem den smertefulde 
fødsel og afsked med Asta, som 
var en ultimativ oplevelse af 
kærlighedsrus og dyb sorg på en 
gang. Vi tog hjem fra sygehuset, helt 
knuste, men med et smukt minde om 
vores datter med i bagagen. 

De efterfølgende dage var kaotiske. 
Jeg ringede til kirkegården, grådkvalt, 
for at bestille en gravplads til vores 
lille pige. Det er et at de værste 
opkald, jeg nogensinde har lavet. 
Præsten tilbød at komme forbi 
samme dag på trods af, at han 
havde fri og egentlig havde andre 
planer. Sundhedsplejen ringede og 
tilbød et besøg, jeg blev kontaktet af 
Landsforeningen Spædbarnsdød og 
fik en terapeutisk rådgiver, jeg blev 
tilmeldt en sorggruppe med andre 
forældre, der havde mistet, min 
læge ringede, jeg blev henvist til en 
psykolog osv., osv.

Humoren hjalp os
I de dage kom Thomas og jeg tættere 
på hinanden, end vi nogensinde 
havde været før. Følte lige pludselig, 
der var et helt specielt bånd. Humor 
var det, der hele vejen igennem 

Forældrefortælling af Signe, oktober 2018



Man kan sørge 
så meget, at man 
bliver syg af det
En sorgdiagnose er nødvendig
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Sorg er kærlighed
At sørge er en naturlig reaktion, 
når en, man elsker, dør. Sorgen er 
et udtryk for den kærlighed, den 
enkelte har til den afdøde.
For langt de fleste mennesker vil 
sorgen mildnes og forandres over 
tid. Mange beskriver det som at gå 
fra at føle, at hjertet bliver revet 
ud, og man ikke kan forestille sig et 
liv uden den døde, til at man over 
tid langsomt vænner sig til at være 
forældre til et barn, der ikke lever 
mere. Sorgens udtryk bliver vemod 
og savn, mere end akut smerte.
Men ligesom barnet, der ikke lever 
mere, aldrig bliver ligegyldigt, så kan 
man heller ikke regne med, at sorgen 
pludselig over tid er væk, for den 
er jo bare kærlighed. Kærligheden 
til det døde barn forsvinder jo ikke 
heller ikke, selvom man over tid 
selvfølgelig ikke tænker på sit barn 
hele tiden. Måske kan der gå dage og 
uger, uden man tænker på barnet, 

men kærligheden er fuldendt og 
uforanderlig og ikke afhængig af, 
hvor meget man tænker på sit barn.
Vigtigt at huske er, at studier viser, at 
for størstedelen af de sørgende, har 
sorgen ikke langvarige konsekvenser 
for det mentale helbred.

Ny diagnose for forlænget sorg – 
prolonged grief disorder
Men gennem de seneste år er 
der både i civilsamfundet og 
forskningsmæssigt kommet en 
forståelse for, at der findes en type 
af sorgreaktion, der er så vedvarende 
og psykisk belastende, at den kræver 
behandling og hjælp.

For ikke al sorg lindres over tid, og 
for op mod 10% af de sørgende vil 
sorgen ikke naturligt aftage. Sorg, 
som ikke aftager i intensitet et halvt 
år efter tabet af en nærtstående, 
kan udvikle sig til en tilstand, der 
kræver professionel hjælp. Derfor 

”Vi må ikke sygeliggøre sorg, for sorg er ikke en sygdom, men en reaktion 
på at have mistet en elsket. Men vi bliver nødt til at anerkende, at sorg kan 
være meget voldsomt for den enkelte, og at nogle sørgende bliver syge af 
sorgen, og for dem bliver sorgen behandlingskrævende. Forskningsmæssigt 
ved vi, at ca. 10% af de sørgende udvikler behandlingskrævende sorg, og vi 
ved, at den procentsats er højere for forældre, der har mistet et spædbarn”, 
udtaler Birgitte Horsten, sekretariatschef i Landsforeningen Spædbarnsdød. 
”Derfor ser vi i Landsforeningen Spædbarnsdød positivt på WHO´s diagnose 
for forlænget sorg, der trådte i kraft i forsommeren.”

har WHO nu indført en diagnose kaldet ”prolonged 
grief disorder” på dansk oversat til ”forlænget 
sorgreaktion”.
Det hilser vi i Landsforeningen Spædbarnsdød 
velkommen. Vi kunne have ønsket en mere præcis 
oversættelse, så det fx blev kaldt en ”forlænget 
sorglidelse”, som direktør i Det Nationale Sorgcenter 
Preben Engelbrekt også flere gange pointerede 
på Folkemødet i år. Det skyldes, at det nuværende 
begreb ”forlænget sorgreaktion” kan indikere, at 
det er sorgens længde og ikke dens karakter, det 
handler om, og det er det ikke. Har man mistet 
et spædbarn, så er sorgen selvfølgelig ikke væk 
efter et halvt år, men den skal være aftagende og 
forandret i forhold til, da man mistede.

Det kan ikke understreges nok, at det ikke er den 
naturlige sorg, som beskrevet indledningsvist, 
vi skal gøre noget ved. Diagnosen understreger, 
at for nogle sørgende udvikler sorgen sig til en 
behandlingskrævende lidelse, og det er de personer, 
der har brug for specialiseret faglig støtte til at 
afhjælpe symptomerne.

Med den nye diagnose kan vi lettere hindre 
fejldiagnoser
Den nye diagnose har en lang række fordele for 
den enkelte sørgende. Først og fremmest giver den 
mulighed for at skelne mellem den naturlige sorg og 
den behandlingskrævende sorg. Dermed kan man 
undgå fejlbehandling af de sørgende.
I Landsforeningen Spædbarnsdød er vi ofte rystede 
over at høre om forældre, der af egen læge fx bliver 
tilbudt antidepressiva (medicin mod depressioner), 
som jo virker mod depressioner, men ikke sorg. 
Her vil diagnosen formentlig kunne bedre viden 
og handlemuligheder hos de praktiserende læger 
- også i forhold til den ikke behandlingskrævende 
sorg.

I disse år ser vi også, at der forskningsmæssigt 
bliver mere og bedre forskning i, hvordan vi 
konkret og metodisk kan hindre komplicerede 
sorgreaktioner. Enhver diagnose indebærer en risiko 
for fejldiagnosticering, hvilket læger og psykiatere 
i praksis selvfølgelig gør alt for at undgå. Derfor 
er det øgede forskningsfokus glædeligt, og det vil 

kunne medvirke til at præcisere viden om sorg, så 
fejldiagnoser og fejlopfattelser af sorg kan undgås.

Diagnosen gør sorg mere alment anerkendt
Samtidig gør WHO´s diagnose det lettere for den 
sørgende at få anerkendt også den normale ikke 
behandlingskrævende sorg i den enkeltes netværk. 
Man behøver altså ikke længere at føle sig forkert, 
fordi man gennem længere tid er påvirket af sorg, 
og det bliver kan blive lettere at få den vigtige 
anerkendelse og støtte i den enkeltes netværk.

Diagnosen er vigtig for den fortsatte forebyggende 
indsats
For foreninger som Landsforeningen Spædbarnsdød, 
der til dagligt arbejder med mennesker i sorg og 
krise, gør anerkendelsen af sorgens alvor det også 
lettere at skaffe økonomiske midler til den fortsatte 
forebyggende indsats. Dermed kan vi sikre det 
vigtige og specialiserede arbejde for at hindre, at 
forældrene udvikler forlængede sorgreaktioner.

Alt tyder på, både forskningsmæssigt og i 
praksis, at det vi tilbyder hos Landsforeningen 
Spædbarnsdød; den tidlige specialiserede og fagligt 
målrettede indsats med tilbud om både terapeutisk 
rådgivning, sorggrupper, sorgseminarer mm har 
en dokumenteret effekt i forhold til at forebygge 
forlængede sorgreaktioner.

Hvordan skelner man mellem normale og 
forlængede sorgreaktioner?
Mange af symptomerne fra diagnosen minder om 
dem, der fremtræder ved et almindeligt sorgforløb, 
fordi forlænget sorg netop begynder som almindelig 
sorg. Men ifølge Videnscenter for Psykotraumatologi 
ved Syddansk Universitet er der et symptom, der 
specielt er definerende for diagnosen, og det er 
en længsel efter den afdøde, der medfører et 
følelsesmæssigt eller et fysisk ubehag, samt en 
del andre symptomer som følelsesløshed, mangel 
på mening i livet og undgåelsesadfærd, at der fx 
er steder, personer eller andet, man undgår. Det, 
der adskiller forlænget sorg fra almindelig sorg, er, 
som navnet indikerer, varigheden og belastningen 
af symptomerne. Ved en forlænget sorgreaktion vil 
symptomerne stadigt være lige intense og psykisk 
belastende efter 6 måneder
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Symptomer man selv kan holde øje med
Den nye diagnose søger at indkredse den sorg, der i 
tid og omfang er så voldsom, at det er invaliderende 
for den ramte. Her er de symptomer, som Mai-Britt 
Guldin, sorgforsker ved Aarhus Universitet og Aarhus 
Universitetshospital, foreslår, at man kan holde 
øje med, hvis man selv eller en af ens nærmeste er 
ramte af sorg:

Husk, at det er normalt at have det rigtig svært, når 
man har mistet sit spædbarn. Men hvis du over tid 
(fx 3-4 mdr.) ikke oplever, at sorgen forandrer sig, og 
at du får det bedre, så anbefaler vi, at du opsøger 
professionel hjælp.

Det er vigtigt, at den hjælp, du søger, er hos 
fagpersoner, der er specialiserede indenfor sorg. 
Du kan altid kontakte en terapeutisk rådgiver i 
Landsforeningen Spædbarnsdød på 3961 2451 eller 
på forening@spaedbarnsdoed.dk, og føles det mere 
akut så kontakt også egen læge.

Spørg dig selv om følgende:
• Får jeg sovet og spist?
• Kan jeg gå på arbejde?
• Er jeg i gang med at få hverdagen op at køre igen 

efter tabet?
• Har jeg overskud til min kæreste/ægtefælle
• Ser jeg venner/veninder?
• (Hvis du har børn i forvejen) Kan jeg tage mig af 

mine børn?
• Er sorgen og de følelsesmæssige reaktioner 

langsomt ved at aftage?
• Er tankerne om dødsfaldet og savnet af den, der 

er død, ved at træde i baggrunden?
• Kan jeg begynde at glæde mig over livet igen og 

finde mening i interesser og relationer?

Men risikerer vi ikke at sygeliggøre sorg?
Med diagnosen ligger der selvfølgelig en risiko for, 
at vi kan komme til at sygeliggøre den normale og 
ofte langvarige sorg, der følger med at have mistet 
et spædbarn.

Blandt andre Ester Holte Kofod, psykolog, Ph.d., 
tidligere rådgiver i Landsforeningen Spædbarnsdød 
og postdoc ved Aalborg Universitet, har flere gange 
været i medierne for at understrege kompleksiteten. 
Hun pointerer faren for, at vi med en diagnose 
skaber et ideal om, at man kan fjerne sorg og lidelse 
på den ene side, eller at en diagnose kan blive et 
ideal for den sørgende på den anden side.

Hun har i sin forskning fokuseret på sorg ved 
spædbarnsdød og har i den forbindelse talt med 
flere forældre, der har mistet et spædbarn. I hendes 
forskning er der flere forældre, der har påpeget, 
at en diagnose vil kunne medvirke til at legitimere 
deres sorg. Samtidig så hun også en tendens til, at 
forældre, der ikke får diagnosen, kan føle, at de ikke 
sørger ”nok” eller ”på den rigtige måde”.

Hun afviser at være en lidelses-romantiker, men 
mener at vores kultur savner plads til at rumme 
lidelsen uden at skulle minimere den, og hun frygter, 
at den tendens vil kunne forstærkes med diagnosen.
”Med en diagnose risikerer vi at indsnævre vores 
opfattelse af, hvad der er normalt eller acceptabelt 
ved sorg”, siger hun i en artikel i Kristeligt Dagblad 
fra 2015 (se nedenfor). ”Ved at mestre sorgen 
“rigtigt” og balancere mellem ”for lidt og for meget” 
bliver den enkelte gjort ansvarlig for at omfavne 
sin lidelse og gøre den til noget, som man engang 
kan se tilbage på, som at man gennem sorgen lærte 
noget om sig selv og livet…. Men vi må acceptere, at 
der er former for lidelse, som ikke rummer nogen 
transformation…. Vi må anerkende den afmagt og 
smerte, som tabet medfører.”

Ester Holte Kofod og andre skeptikere har nogle 
meget vigtige pointer, som vi, der arbejder i feltet, 
skal være meget opmærksomme på.

Det kan ikke understreges nok, at døden og dermed 
sorgen er et vilkår i livet. Vi skal ikke behandle eller 
sygeliggøre den normale sorg, men kun den sorg, der 
komplicerer livet for den enkelte i en grad, så det 
har udviklet sig til en lidelse, der ikke bedres over 
tid.

Alle skal have mulighed for hjælp
Sorg kan gøre en gruppe af 
mennesker syge, og de skal have 
den bedste hjælp og støtte. Ingen 
må stå alene, når de mister et 
spædbarn.

Er du i tvivl, om du eller en 
pårørende er ved at udvikle 
komplikationer i sorgen, der 
minder om den, der er defineret 
som en forlænget sorgreaktion, 
så kan du altid kontakte 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
på 3961 2451 eller på mail 
forening@spaedbarnsdoed.dk.

Det er gratis, og vores dygtige 
terapeutiske rådgivere sidder 
klar ved telefonerne på hverdage 
mellem 9 og 14. Hvis vi er optaget 
så læg en besked, og vi ringer 
tilbage hurtigst muligt.
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modsatrettede-holdninger-til-
deres-sorg/

• Forskningsenheden for Almen 
Praksis ved Aarhus Universitet

• Videnscenter for 
Psykotraumatologi ved 
Syddansk Universitet

• Det Nationale Sorgcenter

(Det er vigtigt at understrege, 
at diagnosen ikke er 
indført i DK, men kun i FN´s 
sundhedsorgansiation WHO. Det 
er endnu uvist, hvorvidt det bliver 
en diagnose i Danmark).
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Færøerne 
Det værdifulde samarbejde

I slutningen af september var 
sekretariatschef Birgitte Horsten 
inviteret til Færøerne af Gunnva 
Mohr, der har været frivillig 
medarbejder på Færøerne siden 
2009 og Oddvør Poulsen, der er 
daglig leder af Berin. Berin er en 
færøsk organisation, der hjælper 
børn og forældre i sorg.

Målet var at undervise 
jordemødre, sygeplejersker 
og sundhedsplejersker samt 
møde nogle af de forældre, der 
har deltaget i sorggrupperne 
samt de vigtige frivillige 
medarbejdere; drivkræfterne bag 
Landsforeningen Spædbarnsdøds 
virke på Færøerne. I alt deltog 

45 fagpersoner i undervisningen 
om sorg og spædbarnsdød, og 
der var ca. 20 personer, (forældre 
og frivillige medarbejdere), der 
mødtes for at tale om sorg og 
aktiviteterne for forældre i sorg. 

Det var nogle meget givtige 
dage, der sikrede et fortsat 
tæt samarbejde og sikrede, at 
fagpersonerne på Færøerne til 
stadighed er fagligt opdaterede 
med viden og inspiration til 
arbejdet med familierne. 

21 års dedikeret arbejde
Landsforeningen Spædbarnsdød 
har været repræsenteret på 
Færøerne siden 1997, hvor de 

første frivillige medarbejdere 
begyndte deres virke. I dag er der 
sorggrupper til forældre, der har 
mistet, der afholdes Alle Helgens 
gudstjeneste, der bliver holdt 
nytårsstund mellem jul og nytår 
arrangeret af en af de frivillige 
medarbejdere, samt Støttekoncert 
i april/maj måned og fra i år blev 
der også afholdt International 
Mindedag d. 15. oktober.

Og de forældre, der i sin tid 
startede arbejdet på Færøerne, 
deltager stadig, selvom det 
primært nu er overtaget 
af Gunnva Mohr, der i tæt 
samarbejde med Oddvør Poulsen 
og Berin afholder sorggrupperne.

Lokalsamfundenes omsorg og 
ansvar i sorgen
Dagene gav et indblik i det 
særlige færøske engagement. 
”Meget er selvfølgelig 
grundlæggende ens, når det 
handler om forældres sorg over 
at have mistet et spædbarn, men 
det var meget interessant at høre 
om de kulturelle forskelle der er, 
når man ser på den offentlige 
måde sorg og død håndteres på, 
på Færøerne”, fortæller Birgitte 
Horsten. ”Fx fortalte Oddvør 
og Gunnva om, hvordan man 
stopper, stiger ud af bilen og står 
stille af respekt for den afdøde 
og de pårørende, når der kører en 
rustvogn forbi. Alle døde nævnes 
i radioavisen, hvis de pårørende 
ønsker det, og ved arrangementet 
efter begravelsen, er det familie, 
venner eller arbejdspladsen, som 
tager sig af alt det praktiske f.eks. 
med kaffe og at bage. På den 
måde bliver det så fint pointeret, 
at det ikke kun er den enkeltes 
sorg, men at hele lokalsamfundet 
viser omsorg og ansvar ved at 
passe på de sørgende. 

Og måske kunne det være 
inspiration for andre, og en 
mulighed for igen at ”almengøre” 
sorgen, døden og omsorgen for 
de pårørende, der 
står tilbage. For er 
der noget, langt de 
fleste forældre, som 
vi er i kontakte med 
i landsforeningen, 
taler om, så er det 
følelsen af ensomhed, 
isolation og at ingen 
rigtig viser, at de kærer 
sig, for det er så svært 
at være pårørende til 
mennesker i sorg, der 
er jo intet man kan gøre 
for at ”gøre det godt”, 
men man kan vise 
omsorg, nærvær og at 
man kærer sig. Og det 
er så vigtigt og har så 
stor betydning.” slutter 
Birgitte Horsten.

Fra venstre: Kristian 
Holm og Sólgerð 
Foldbo (som var med 
til at starte foreningen 
i 1997), Gunnvá Mohr 
og Eyðun Christiansen, 
(som var med til at 
genstarte foreningen 
i 2009), Marianna 
Ole-Jacobsen (frivil-
lig), Oddvør Pousen 
(Berins leder), Elin 
Ziska (gruppeleder) og 
Jóngerð Poulsen (Ber-
ins grundlægger).

Fra venstre: Birgitte Horsten, Oddvør Pousen og Gunnvá Mohr.
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Beretningen om ”drengen”
Mine forældre blev gift under 2. 
verdenskrig og bosatte sig i min 
fars hjembygd her på Færøerne. 
Bygden bestod af tre huse, tre 
familier, og i hvert hus boede der 
tre generationer. 
I løbet af det første år fik mine 
forældre bygget et meget lille 
hus. Der var småt med penge, 
men det helt store problem var 
manglen på byggematerialer, så 
huset bestod af en grund af sten 
og sand med en smule beton og 
et asbesttag.

Bygden lå ude på en ø, og 
rutebåden, en ombygget 
fiskekutter, kom tre gange om 
ugen, hvis vejret tillod det, ellers 
måtte man gå over fjeldet til 
den nærmeste større bygd på 
øen. Den tur tog næsten to timer 
hver vej. Om vinteren kunne det 
sagtens være nødvendigt at gå 
endnu to timer for at kom-me til 
en havn, hvor båden kunne lægge 
til.

Min far var fisker. Ofte fiskede han 
ved Island og var væk i to til tre 
måneder. Ellers fiskede han med 
små fiskekuttere ved Færøerne. 
De måneder han gjorde det, 
boede han for det meste i fisker-
byen og kom kun hjem, når 
udsigterne for fiskeri var dårlige.
Det var til disse omstændigheder, 
min mor kom som 20-årig.

Drengen
Vi var fire søskende. Imellem 
min ældste søster, der er født 
i 1944 og min bror, der er født i 
1947, fødte min mor en fuldbåren, 
dødfødt dreng. Min mor fik 
svangerskabsforgiftning og var 
meget syg. 
Min far fortalte, at der ikke blev 
sagt meget på hospitalet. Han fik 
blot den lille kiste udleveret, tog 

den under armen og rejste hjem 
med den. 
Min far havde en moster, der 
ønskede at se drengen, så min far 
og mosteren så barnet som de 
eneste. Min mor så ham aldrig. 
Drengen blev begravet, inden 
min mor blev udskrevet. Han blev 
begravet på kirkegården i bygden 
små hundrede meter fra huset. 
Min far plejede at fortælle, at 
drengen havde en bloddråbe i 
den ene øjenkrog.

Uviljen overfor den døde bror
Alt dette skete, før jeg og min 
lillesøster blev født i henholdsvis 
1951 og 1955. Det betyder dog 
ikke, at det ikke har påvirket 
vores barndom, tværtimod.

Ingen af os kender datoen, 
hvor min bror blev født. Min 
storesøster husker ikke nogen 
episode, hvor der har været 
henvist til ”drengen”, som min 
mor plejede at omtale ham.
Min bror har fortalt, at han 
ikke husker barndommen som 
problematisk, i hvert fald ikke 
i forhold til vores mor. Kun min 
lillesøster husker, at vores mor 
har omtalt drengens fødselsdag, 
”Jeres bror ville være blevet X år 
i dag”. Hun mindes også, at tiden 
op til var præget af tristhed.

Og jeg selv, ja, jeg husker en 
ekstrem uvilje imod denne dreng. 
Uviljen kom af den status, han 
hav-de hos min mor; status af 
at være perfekt, barnet, der ikke 
ville have gjort min mor ked af 
det, og som ville have gjort det, 
hun ønskede. Jeg husker dog, at 
jeg syntes, at det var mest synd 
for min storebror, at han skulle 
leve op til en engel.  
Jeg husker særligt én episode - 

Dette er en beretning om sorg og ensomhed, og hvor ulykkelig 
en kombination det er. Det er en kvindes fortælling om, 
hvordan det var at vokse op i en familie, hvor sorgen og det 
usagte fyld-te. Det er en beretning fra Færøerne fra 50’erne, 
men også en universel fortælling om hvor ensom man kan 
blive i sorgen, og hvilke følelser, der kan følge med, når man 
er barn i en familie, hvor sorg og ensomhed har bolig.

Forældrefortælling af Jóngerđ Poulsen

jeg har været omkring 6 år.
Vi kommer løbende, min bror 
og jeg. Vi er glade, nærmest 
opstemte, vi har noget at fortælle. 
Vi springer ned ad trappen og ind 
gennem gangen og ind i køkkenet 
og bliver mødt af min mor, der 
siger: ”Jeg har lige vasket gulvet, 
og nu er der spor hele vejen ind. 
Det ville jeres bror ikke have 
gjort!”

Sorg og ensomhed
Men ellers blev der aldrig talt om 
vores bror, og min mor har nok 
følt sig utroligt ensom, samtidig 
med at sorgen forblev åben og 
ubearbejdet. Jeg husker min mor 
fortalte, at var det ikke for en af 
døtrene i nabohuset, så vidste 
hun ikke, hvad der var blevet af 
hende. Bortset fra denne unge 
kvin-de, så tror jeg ikke, at hun 
har talt med nogen om sin sorg, 
i hvert fald ikke nogen, der har 
været i stand til at hjælpe hende.

Da min mor var i slutningen 
af tresserne, viste hun tegn 
på begyndende demens. De 
følgende år besøgte hun sit barn 
på kirkegården. En gang sagde 
hun til mig: ”Jeg vil besøge mit 
barn, det skal I ikke hindre mig 
i!” Og det var ikke fordi jeg havde 
prøvet på at holde hende tilbage. 
Det var et bil-lede på sorg og 
ensomhed, og hvor ulykkelig en 
kombination det er.

Engle sætter ikke spor
de usynlige ar
kom af de løse snørebånd
der rørte det sarte barns sjæl
Digt af Jóngerđ
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Alexander og hans kone Hanne 
venter sig et barn. De er lykkelige 
og glade, og alt går fint. Ved 
midtvejs-scanningen får de at vide, 
at det er en dreng, men desværre 
konstaterer man også, at deres søn 
har en uhelbredelig hjertefejl. De er 
sønderknuste og søger information 
og taler med læger, men desværre 
er hjertefejlen af en sådan karakter, 
at der ikke er noget at gøre. De 
føder deres dreng i 23. uge, han 
lever i 25 minutter og sover stille 
ind ved sin mors bryst. Eftersom 
forældrene mister deres barn efter 
den 1. februar 2018, har de begge 
to ret til 14 ugers sorgorlov. Dette 
er Alexanders fortælling om, hvad 
det gjorde at have ret til sorgorlov, 
samt hvordan han valgte at komme 
tilbage til jobbet som fysioterapeut 
igen.

Jeg ville gerne virke normal – jeg var 
jo ikke syg
”Jeg ville ret hurtigt gerne tilbage 
til arbejdet, så jeg kunne virke 
normal. Jeg var jo ikke syg. Men jeg 
opdagede, at selvom jeg gerne ville, 
så kunne jeg ikke. Jeg var simpelthen 
ikke klar til at møde kollegaer og få 
patienter igen”, fortæller Alexander 
Warming. 

”Det kom virkelig bag på mig, for 
jeg har aldrig stået i så stor en 
sorg før, så jeg anede ikke, at der 
var en sorgperiode, når man havde 
mistet, men det kunne jeg jo mærke, 
at jeg stod midt i. Jeg vidste ikke, 

hvordan jeg skulle tackle det, men 
heldigvis havde jeg fået kontakt til 
en terapeutisk rådgiver hos jer i 
Landsforeningen Spædbarnsdød. 
Og det hjalp mig at få mere viden 
om sorg og sorgreaktioner, ligesom 
det var godt at blive rådgivet om 
helt konkrete ting, som fx hvilke 
rettigheder jeg havde”, fortæller 
Alexander.

Fandt strukturen med min 
terapeutiske rådgiver
”Efter et par måneders orlov kunne 
jeg mærke, at jeg havde brug for 
langsomt at starte op på arbejde 
igen. Men jeg havde brug for 
vejledning i forhold til, hvordan jeg 
skulle gribe det an.
Jeg husker, at jeg tog en lang snak 
med min rådgiver i Landsforeningen 
Spædbarsdød. Jeg ville gerne tilbage, 
men samtidig blev jeg også udmattet 
ved tanken. 

Sammen fik vi lavet nogle gode 
strategier, og vi fik talt om, hvordan 
jeg kunne tackle arbejdet. For det var 
jo ikke kun at starte op, det var også 
at starte op MED en sorg. Så vi talte 
om, hvordan jeg kunne administrere 
mine følelser og acceptere alt det, 
jeg ikke kunne.

Helt konkret fik vi lagt en plan, så jeg 
langsomt og stabilt gik i gang. Den 
terapeutiske rådgiver hjalp mig til at 
finde lige den model, hvor jeg både 
følte mig støttet og i dialog med min 
leder, og så jeg samtidig heller ikke 

blev overvældet af hele tiden at 
skulle forholde mig til min sorg.
Det var en kæmpe hjælp.”

Jeg fik ro til at fokusere på 
mine ressourcer fremfor mine 
udfordringer
Sammen med min leder brugte vi 
pjecen ”Tilbage til arbejde - når 
du har mistet” som en guideline 
for min opstart. Den viden og 
information, vi fik derfra, hjalp os, 
og den hjalp mig til ikke at skynde 
mig alt for meget og risikere at 
overskride mine grænser. Jeg 
følte, at jeg kunne gøre det i mit 
eget tempo. Jeg startede med 2 
timer om ugen – og i stedet for at 
fortælle, hvorfor jeg ikke kunne 
arbejde de resterende 35 timer 
om ugen, kunne vi fokusere på 
de 2 timer og gøre dem gode og 
stabile. Egentlig ret hurtigt over 
de næste måneder kom jeg op på 

fuld tid igen. 
Det var helt fantastisk, og der var 
ikke noget tidspunkt undervejs, 
hvor jeg havde en følelse af 
nederlag – tværtimod følte jeg, at 
jeg midt i krisen havde haft støtte 
og information til selv at tage 
ansvar for processen og komme 
tilbage på den måde, der var 
rigtig for mig.”

Hvilken betydning tror du det 
havde, at du havde ret til 14 ugers 
sorgorlov?
”Min ledelse vidste ikke 
umiddelbart, at jeg havde ret 
til orlov, men de fandt hurtigt 
ud af det, og det gjorde nok, 
at de forstod, at det var hårdt, 
det jeg stod midt i. Det var 
ikke mit ansvar hele tiden at 
skulle fortælle om, hvor hård 
sorgen var, og at den gjorde mig 
uarbejdsdygtig. I stedet kunne jeg 

bruge mine ressourcer på at finde 
en vej tilbage til en dagligdag, 
hvor jeg igen kunne fungere.”

Det var fedt bare at kunne sige 
”Jeg har det rædselsfuldt”
Orloven gik på en måde også ind 
og legitimerede mine følelser. 
Den gjorde det synligt og legitimt, 
at jeg stod i en sorg, der var så 
alvorlig, at jeg havde ret til 14 
ugers sorgorlov. 
Det gjorde det også lettere fx i 
forhold til venner og familier, 
at jeg ikke skulle forklare så 
meget. Jeg kunne bare sige: 
”Det er forfærdeligt, jeg har det 
rædselsfuldt” uden at skulle 
forklare noget.

Sorgorloven gav mig ret til 
mine følelser
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Den 1. februar i år trådte den nye lov 
i kraft, der sikrer sorgorlov til begge 
forældre, når et spædbarn dør.
Det er et kæmpe fremskridt for 
forældrene, for ligestillingen og 
for anerkendelsen af hvor stor og 
svær en sorg, det er at miste et 
spædbarn uanset forældrenes køn 
eller, hvem der har båret barnet. Og 
vi er samtidig glade for navneskiftet: 
Sorgorlov (tidligere barselsorlov), 
Det er en præcis betegnelse for den 
orlov, som de berørte forældre har 
mulighed for at afholde.

Der er stadig noget at kæmpe for, 
for selvfølgelig starter sorgen ikke 
først ved 22. uge, eller hvis barnet er 
levendefødt (hvorfra den nuværende 

Sorgorlov til begge 
forældre

Om at være to i sorg og to 
på sorgorlov
Hanne og Alexander Warming mistede deres søn August grundet en 
fatal hjertefejl. Fra de finder ud af, at Augusts hjertefejl er fatal, til 
han bliver født, går der næsten 14 dage. Han bliver født i 23. uge, den 
3. april 2018. De var dermed bland de første par i Danmark, der blev 
omfattet af den nye lov, der sikrede begge forældre 14 ugers sorgorlov.
Vi mødte parret en formiddag et halvt år efter Augusts død for at tale 
om og reflektere over, hvad det betød for dem som par, individer og 
familie, at de begge fik sorgorlov.

Den fatale hjertefejl
Ved midtvejsscanningerne konstateres det, at deres 
søn har en fatal hjertefejl, og Hanne og Alexander 
skal træffe det sværeste valg, man som forældre 
kan træffe; skal de vælge at afbryde graviditeten, 
eller skal de føde deres søn velvidende, at han har 
udsigt til et liv med utallige operationer gennem 
barndommen. Operationer, der hver gang kan koste 
ham livet, og hver gang vil give ham smerter og 
lange hospitalsophold? Det er et svært valg, men 
lægerne giver dem reelt ikke noget valg, for de 
fortæller, at deres søn vil få et liv med så mange 
smerter, at de som forældre fandt, at valget om at 
afbryde graviditeten ville være det mest kærlige og 
ordentlige, de kunne gøre for deres søn. 
Efterfølgende finder de ud af, at hjertefejlen var 
værre end antaget, og det har givet en yderligere ro i 
forhold til det valg, de traf.

Han var et barn
”Det var en kæmpe sorg, at vi vidste, at vi skulle 
miste vores søn. Vi vidste ikke, hvordan vi skulle 
agere i den manege. Vi vidste bare, at han var 
vores søn, han var et barn, og han skulle begraves”, 
fortæller Alexander. Af forskellige årsager går der 
to uger fra de først får at vide, at deres søn har en 
fatal hjertefejl, til han bliver født. ”Det gav en ro, at 
vi vidste, at han var et barn juridisk set, da han blev 

født. Men det var frygteligt. Frygteligt at vente i de 
uger”, fortæller Hanne.

Sorgorlov
Efter de har mistet August, begynder de begge deres 
sorgorlov. Men hvad betød det for dem, at de begge 
fik ret til sorgorlov?
”For mig var det accepten af, at vi HAR mistet et 
barn, vi skulle have lov til at komme os og sørge”, 
fortæller Alexander til spørgsmålet om, hvad de 
umiddelbart tænkte, da de fandt ud af, at de begge 
kunne få sorgorlov.

Der var meget proces i de 14 uger, og trygheden i 
at være sammen betød meget. ”Vi havde mange 
samtaler om, hvordan vi kunne overskue at møde 
familie og venner, hvordan vi kunne komme tilbage 
til hverdagen på en god måde mm.”, fortæller 
Hanne. ”Vi lagde planer for alt, ringede i forvejen 
når vi skulle besøge familie og fortalte om, hvordan 
vi havde det og om hvor lang tid, vi kunne overskue 
at blive mm., så vi kunne føle os trygge, når vi kom 
frem”.

”Det var SÅ vigtigt, at vi var to om det”, fortsætter 
Hanne, ”for vi vidste godt, at vi ikke skulle bure 
os inde. Men hvis ikke vi havde haft hinanden i de 

orlov gælder). Men ligestillingen 
på området er en kæmpe og 
meget synlig anerkendelse af den 
sorg, som forældrene står med, 
og vi er sikre på, at det vil være 
en hjælp for både den enkelte 
familie, men også – og måske 
især – i forhold til den forståelse 
af sorgen, som forældrene 
møder i omgangskredsen på 
arbejdspladsen mm.
Læs Interviewet med Alexander 
og Hanne, og hør hvad orloven 
gjorde for dem, både som 
par, i forhold til venner og på 
arbejdspladsen.
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første måneder, så tror jeg nemt, at vi havde fået 
presset os selv til noget, hvor vi ikke havde haft 
os selv med, og det havde givet bagslag. I stedet 
blev det sådan, at hver gang vi tog ud, så havde vi 
sammen lavet en plan a og en plan b. De strategier 
gjorde en forskel - det gav en tryghed – og gjorde, at 
vi nok kom hurtigere i gang med et hverdagsliv igen.”

Ligestillede i sorgen – trods forskelle i reaktioner
De følte sig ligestillede i sorgen og oplevede også 
i den første tid at sørge ens. ”Derfor gav det også 
frustrationer, da forskellene mellem os begyndte 
at komme. Fx fik Alexander langt hurtigere end mig 
mod på at begynde på arbejde”, fortæller Hanne. 
”Men samtidig med, at det var frustrerende, at vi 
bevægede os forskelligt i sorgen, så var der også 
en glæde for mig i at se, at man KUNNE komme 
videre – der var simpelthen et håb for mig i at se, at 
Alexander hurtigere havde lyst til at vende tilbage. 
Jeg kunne se, at man kunne komme dertil.”

Tilbagevenden til arbejde
Alexanders vej tilbage på jobbet blev et godt 
struktureret fremadrettet forløb (se artiklen 
”Sorgorloven gav mig ret til mine følelser”). 

For Hanne blev det sværere. ”Da jeg vendte tilbage, 
fik jeg følelsen af, at min arbejdsgiver havde 
forventet, at jeg startede op på fuld tid efter endt 
orlov. Det kunne jeg ikke. Og det kan være svært at 
forklare sig til en leder, når man er sårbar og har 
brug for at passe på sig selv. I stedet brugte jeg 
Landsforeningen Spædbarnsdøds pjece ’Tilbage til 
arbejde - når du har mistet’. Jeg vidste, at min mand 
og hans arbejdsplads havde brugt den, så jeg lagde 
pjecen foran min leder”, og så ændrede det sig.” 
Pjecen indeholder viden om sorg, ideer og konkrete 
råd i forbindelse med opstart til både leder og 
medarbejder efter endt orlov/sygemelding. Sammen 
lavede de en aftale om, at Hanne startede op på 
deltid. ”Endelig havde vi et redskab, vi kunne bruge 
sammen.” 

Men Hanne følte sig stadig presset. ”Hver uge blev 
jeg spurgt, om jeg havde lyst til at gå op i tid.” Det 
gav utryghed og manglende tillid til arbejdspladsen. 
”Og det er ærgerligt, for jeg er sikker på, at det ikke 
var hensigten. De vidste bare ikke bedre, fordi der 
ofte er en norm om, at man efter en sygemelding 
forholdsvis hurtigt skal tilbage på fuld tid.” Måske 
resulterede presset fra arbejdspladsen i, at Hanne 
startede langsommere op, fordi hun blev nødt 
til at passe på sig selv, og ikke havde tillid til, at 
arbejdspladsen ville passe på hende og støtte 
hende, hvis hun tog for store skridt.

Som forældre
Samtidig med deres sorg over at have mistet August, 
havde de også deres datter, der var 1 år og 9 mdr., da 
deres søn døde.
”Vi havde hinanden – og det betød utroligt meget”, 
fortæller de. ”De 14 uger gav os en ro. Vi havde en 
ret, og skulle ikke tænke på økonomi mm.”, fortæller 
Alexander. ”Det gav os et overskud til vores datter, så 
vi kunne være der for hende.” 
”Vi fik ro til at være forældre for hende”, fortsætter 
Hanne. ”Det var SÅ svært at finde overskuddet til at 
være forældre midt i sorgen – ikke fordi vi ikke ville 
hende – tværtimod, og hun var faktisk en kæmpe 
positiv terapi for os. Men sorgen tog i starten alle 
vores kræfter.” 

Hvordan mon det havde været, hvis det kun var mor, 
der havde haft ret til orlov?
”Det havde haft en høj pris, hvis Alexander ikke 
havde været der – vi hev hinanden op, var to om 
at gå rundt i haven, planlægge projekter mm. At vi 
hver dag i de første måneder var to gjorde, at jeg 
kom hurtigere tilbage til en tryg og normal hverdag. 
Vi havde planer hver dag – fx at lave et jordbærbed 
mm. Projekter, der holdt mig i gang, og gjorde, at jeg 
kunne holde fast i en normal struktur i hverdagen og 
være mor for vores datter.” 

”Du havde stået med det alene, hvis jeg havde 
skullet på arbejde”, supplerer Alexander. ”Orloven 

gav os tid og ro, vi fik søvn og snakket, og langsomt 
kom der overskud. Det var det, der gjorde, at vi 
også hurtigt turde kaste os ud i at ønske om at få 
flere børn. Vi blev behandlet ens, måske kunne jeg 
have startet før, men det havde haft en høj pris for 
familien og vores forhold.”

Det terapeutisk rum spillede en kæmpe rolle 
Samtidig havde de begge en terapeutisk rådgiver i 
Landsforeningen Spædbarnsdød, hvor de kunne tale 
mere individuelt: ”Hun (den terapeutiske rådgiver) 
gav mig et rum, hvor jeg kunne komme af med 
nogle følelser. Det var rart, at det var telefonisk. Det 
var ikke et forløb, hvor jeg skulle forholde mig til 
hende og tænke over, hvordan jeg så ud. Jeg havde 
simpelthen et rum, hvor jeg bare var mig, og det rum 
spillede en kæmpe rolle for mig i min proces med at 
lande i sorgen”, fortæller Alexander og fortsætter: 
”Jeg tror ikke, jeg havde startet så hurtigt på arbejde 
uden vores samtaler. Hun hjalp mig til at lave en 
strategi, der gjorde, at jeg kom videre.” 

Hanne supplerer: ”Min rådgiver hjalp mig til at sætte 
ord på mine følelser. Det havde jeg rigtig meget brug 
for, for det var svært at forklare, hvordan jeg havde 
det i starten. Jeg havde aldrig før oplevet så stor en 
sorg. Men rådgiveren lyttede, hjalp mig med at sætte 
ord på sorgen, og hun sagde, at hun forstod mig, 
og at mine følelser var normale. Jeg vidste, at hun 
havde viden og indsigt, så det betød meget. Da jeg 
efter endt sorgorlov skulle begynde på arbejde igen, 
kom hun med forslag og spurgte om det, eller det 
kunne være en plan eller en mulighed. Det var godt, 
støttende og konkret.”

”Vi spurgte aldrig hinanden, hvad vi havde talt med 
rådgiverne om. Det var vores eget private rum. Men 
der var en lettelse i at vide, at den anden havde en 
terapeutisk rådgiver, der hjalp”, fortæller Alexander. 
”Da vi mistede vores søn, gik det virkelig op for mig, 
hvad der betød noget for mig i livet; mine børn og 
min kone - og så kan arbejdet altid vente.”
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Særlig indsats målrettet 
arbejdspladser
Igennem de senere år har 
Landsforeningen Spædbarnsdød haft 
et særligt fokus på arbejdspladser, 
da de spiller en meget vigtig rolle. 
”Arbejdspladserne spiller en 
utroligt vigtig rolle i den sørgendes 
tilbagevenden til dagligdagen. Det, 
at man har noget at stå op til og 
har noget, der kan aflede og flytte 
følelserne fra sorgen i bare små 
stunder og følelsen af igen at indgå i 
en ”normal” hverdag, betyder meget 
for mange og er med til at bane vejen 
tilbage til livet, når man har mistet. 

Den forståelse og medfølelse, som 
mange oplever fra kolleger, støtter 
og lindrer sorgen og stabiliserer 
reaktionerne. ”På den måde kan 
arbejdspladsen langsomt være 
med til at normalisere livet, så den 
sørgende oplever at turde mere, 
at gøre mere og igen få en tro på 
livet, selv når det værste er sket.” 
fortsætter sekretariatschef Birgitte 
Horsten.

Hvordan kan man starte op efter 
sorgorlov eller sygemelding?
Der er ikke en entydig model, der 
virker for alle. Men der er nogle 
overordnede ting, som alle har brug 
for, at der fokuseres på og tages 
hensyn til. 

Et menneske i sorg, vil ofte opleve, 
at de kognitive funktioner påvirkes. 
Det vil sige, at mange oplever, at de 
husker dårligere, kan koncentrere 
sig i kortere perioder end de plejer 
og ikke kan overskue samme 
kompleksitet i opgaverne som før. 

Arbejdspladsens vigtige 
funktion for den sørgende

Nyt arbejde midt i 
sorgen
Omsorgen fra mine medmennesker 
var vigtig for mig i tiden efter, at 
min kæreste og jeg mistede vores 
søn Arthur. Samtidigt blev det også 
vigtigt for mig at komme i arbejde.

Arthur
I november 2014 mistede min 
kæreste og jeg vores søn Arthur. 
Han var blevet født seks dage 
forinden, og hans korte liv var blevet 
levet på neonatalafdelingen på 
Rigshospitalet. Han var blevet dårlig 
en halv time efter sin fødsel, og jeg 
vil aldrig glemme følelsen af verden, 
der kollapser, da lægerne kommer 
løbende ind for at genoplive ham, 
efter at vi bare to minutter før havde 
været så lykkelige for det lille nye 
liv. Ingen har fundet ud af, hvorfor 
han blev dårlig, men lægerne kunne 
efter nogle dage se, at hans hjerne 
var degenereret på en måde, så 
han aldrig ville trække vejret selv. 
Han døde, mens vi alle sammen – 
hans bedsteforældre, hans onkler 
og tante, hans mor og far – sad 
rundt om ham og holdte om ham og 
kyssede ham.

Håbløshed og omsorg
Halvanden måned senere 
begyndte jeg i et ny job som 
kommunikationskonsulent på et 
hospital. Jeg kendte ikke nogen 
af mine nye kollegaer, og jeg 
havde på det tidspunkt aldrig for 

alvor bestredet et rigtigt arbejde 
med ansvar. Jeg havde taget en 
kommunikationsuddannelse på 
universitetet og havde været ledig 
i næsten et helt år op til Arthurs 
fødsel.

Tiden op til, at jeg begyndte at 
arbejde, husker jeg som en tid, 
der både var håbløs og rodet, men 
underligt nok også samtidig som 
en tid, der var den meste enkle og 
rene, jeg nogen sinde har oplevet. 
Det er selvmodsigende ord at sætte 
på, men jeg tror, at vi mennesker 
ofte rummer flere selvmodsigende 
følelser på en og samme gang. Det 
gør jeg i hvert fald. Hvis jeg skal 
differentiere i det, tror jeg, at det 
var håbløst, kaotisk og rodet, når 
jeg prøvede at hæve blikket og se 
på mit liv i sin helhed og alle de 
ubesvarede spørgsmål, der fandtes 
i det. Hvad døde Arthur af? Kunne 
vi overhovedet få børn? Vi var ikke 
kun kede af, at vi havde mistet vores 
dreng. Vi vidste heller ikke, hvornår 
og om vi kunne få et nyt barn, som 
vi havde så inderligt lyst til. Mit liv 
var til gengæld enkelt og rent, når 
jeg bare fokuserede på kærligheden 
til min kæreste og vores døde søn. 
Sådan havde det især været på 
Rigshospitalet, da han var i live, og 
de første uger, efter han var død. Der 
fandtes kun Arthur og min kæreste, 
og der fandtes kun savnet og sorgen 
efter ham og omsorgen for hende. 

Forældrefortælling af Simon Brønnum, januar 2018

Samtidig oplever mange også, at 
deres nervesystem er mere sensibelt 
end vanligt, og derfor bliver mange 
hurtigere overstimuleret og oplever 
belastningsreaktioner, der minder 
om stress og depression, når de 
vender tilbage til arbejde. 

Forudsigelighed, rammer og en 
smule kedsomhed
De fleste har derfor brug for 
forudsigelighed, faste rammer, 
kortere dage i starten og hyppige 
samtaler med nærmeste leder. 
Sammen kan de finde ud af hvilket 
timetal og hvilke opgaver, der 
passer bedst, indtil medarbejderen 
er helt klar igen. Men ofte kommer 
ambitionsniveauet ind og spænder 
ben:  ”Ingen af os kan lide at 
underpræstere, tværtimod har de 
fleste en tendens til lige at presse sig 
selv lidt, lige at give lidt ekstra, lige 
at blive lidt flere timer, eller hurtigt 
at vende tilbage til fuld tid ”for det 
plejer jeg jo at kunne”. Men det er 
på ingen måde hensigtsmæssigt at 
presse sig selv, når man i forvejen er 
sårbar. Tværtimod, hvis den enkelte 
medarbejder skal kunne vende 
tilbage til normalt timetal hurtigst 
muligt, har vedkommende brug for 
at føle tryghed og at ikke føle sig 
overvældet eller presset. Derfor siger 
vi, at en god tommelfingerregel er, at 
man godt må kede sig lidt og føle, at 
man laver for lidt. Først der er man 
klar til at sætte timetallet op med et 
par timer om ugen”, fortæller Birgitte 
Horsten.
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Det var uforstyrret kærlighed i 
sin reneste form. Både til Arthur 
og til min kæreste, men også 
fra vores venner og familie. Fra 
dem fik vi en omsorg, som jeg 
aldrig vil glemme, og som gjorde 
mig så taknemmelig over for de 
mennesker, der er mit liv. Både 
den døde og de levende.

Opstarten på arbejdet skabte lidt 
ro og mål i kaos og håbløshed
Måske var det for tidligt at starte 
op i et nyt job halvanden måned 
efter Arthurs fødsel og død. Vi var 
stadigvæk i undtagelsestilstand 
derhjemme, og jeg kunne godt 
have fortsat på dagpenge, hvis jeg 
ville. Jeg kan ikke huske, om jeg 
var sygemeldt, men jeg kunne nok 
godt være blevet det i en rum tid 
og dermed blevet hjemme med 
min kæreste.

Jeg tror, at der var to årsager 
til, at jeg begyndte at arbejde 
målrettet med at komme ud og 
finde et arbejde. Den ene grund 
hang netop sammen med det 
kaotiske og håbløse. Jeg ville gøre 
en ende på min ledighed for i 
det mindste at få rettet op på et 
eller andet, som var ubesvaret 
og i uorden. Det kan virke banalt 
i forhold til de andre problemer, 
min kæreste og jeg gik igennem, 
men det var et behov for at 
rydde op i et liv, der kunne virke 
udsigtsløst.

Den anden ting var, at jeg 
nærmest fik en åbenbaring i de 
mørke timer på Rigshospitalet. 
Jeg syntes, sygeplejerskerne 
gjorde det fantastisk. De 
var søde og samtidig fagligt 
kompetente. De medie- og 
kommunikationsjobs, jeg i et år 
forgæves havde jagtet, virkede 

derfor ligegyldige og fjollede i 
forhold til det arbejde, de her 
fantastiske kvinder udførte. 
Først ville jeg derfor droppe 
alle tidligere planer og uddanne 
mig til sygeplejerske. Denne lidt 
maniske tanke lagde jeg dog fra 
mig efter noget tid, da jeg trods 
alt havde brugt en masse år på 
min uddannelse. Til gengæld 
gjorde det, at jeg fik et mål med 
mit arbejdsliv – jeg ville arbejde 
på et hospital. Meget hurtigt 
kom jeg i virksomhedspraktik 
på Hvidovre Hospital, og kun 
et par uger senere åbnede 
der sig et barselvikariat i 
kommunikationsteamet i Region 
Hovedstadens Psykiatri, som jeg 
fik.

Parforholdet
En ting, som jeg først rigtig har 
slået mig senere, er, at jeg jo 
efterlod min kæreste derhjemme. 

Jeg mener ikke, at jeg tænkte 
særlig meget over det på det 
tidspunkt. Måske fordi jeg 
oplevede tiden i sorg på en meget 
underlig måde. Som om tiden 
både går langsomt og hurtigt på 
en og samme gang. Jeg havde 
følelsen af, at nu var det helt 
naturligt tid til at arbejde. Jeg 
husker det også som om, at min 
kæreste bakkede op om min 
beslutning om at søge arbejde.
Jeg har senere erfaret, at det 
var hårdt for hende at blive 
efterladt derhjemme. Måske var 
en del af min kærestes omsorg 
over for mig, at hun lod mig løse 
problemet med min ledighed på 
trods af hendes egne behov. En 
omsorg jeg tydeligt kunne mærke, 
da hun helt oprigtigt blev glad på 
mine vegne over, at der nu i det 
mindste var noget, der lykkedes.

Nye mennesker
Da jeg påbegyndte et nyt arbejde 
med nye kollegaer, var det en stor 
omvæltning. De mennesker, jeg 
omgik, gik fra at vide, at jeg lige 
var blevet ramt af en stor ulykke 
til, at de hverken vidste, hvem 
jeg var, eller hvad jeg lige havde 
været igennem.

Jeg vidste meget hurtigt, at jeg 
havde et behov for at fortælle 
dem om Arthur. Han var og er en 
stor del af det at være mig, og 
på daværende tidspunkt kunne 
jeg slet ikke adskille min egen 
eksistens fra hans. Desuden ville 
de på et tidspunkt begynde at 
spørge ind til min familie, og 
dér havde jeg ikke tænkt mig, at 
udelade Arthur. Jeg måtte dog 
erkende, at der var en grund 
mere til, at jeg ville fortælle dem 

om ham. Jeg ønskede den samme 
omsorg fra mine nye kollegaer, 
som jeg fik af andre mennesker i 
min omgangskreds.
Bevidstheden om mit behov for 
omsorg gjorde det dog svært 
for mig. Djævlens advokat inde 
i hovedet fortalte mig, at det 
nærmest var blasfemisk at bruge 
Arthur til et så egocentrisk behov 
som at ville have omsorg fra 
andre mennesker. Det blev i mit 
hoved kædet sammen med en 
barnlig trang til opmærksomhed, 
og tænk hvis mine nye kollegaer 
gennemskuede det? Så havde jeg 
ikke bare misbrugt noget helligt. 
Jeg ville også have gjort det til 
skue for andre.

Min søn kom med på arbejde
Problemet løste sig, da en kollega 
i psykiatrien spurgte mig, om 
jeg havde børn. Da jeg havde 
fortalt hende om Arthur, tænkte 
jeg, at nu kunne jeg ligeså godt 
fortælle dem alle sammen om 
det til teammødet dagen efter. 
Jeg var først nervøs, men mens 
jeg fortalte, kiggede de alle 
sammen med indlevende og åbne 
blikke på mig. De spurgte ind 
til det bagefter, hvilket de også 
gjorde i tiden fremover, når det 
var relevant. Det var en naturlig 
ting at snakke om i et team, 
hvor vi kom til at holde meget 
af hinanden. Jeg fik dermed den 
omsorg fra dem, som jeg også 
ønskede, men i dag føler jeg slet 
ikke, at det var blasfemisk. Det 
var en måde at bringe ham med 
mig på, og den omsorg, jeg fik fra 
dem, blev på en måde til en del af 
ham. Jeg tror også, at det var med 
til at bevirke, at vi blev til et team, 
der generelt kunne snakke med 

hinanden om personlige ting. Det, 
syntes jeg, var en kæmpe gave. 
Ikke bare i vores private relation 
men også i forhold til det arbejde, 
vi skulle løse sammen som team.
At jeg kunne snakke åbent om 
Arthur, var især vigtigt, da min 
kæreste blev gravid igen. Vi 
var rent ud sagt møghamrende 
bange for, hvordan den næste 
fødsel skulle gå. De fandt jo 
aldrig ud af, hvad Arthur fejlede, 
og vi var igennem et hårdt 
genudredningsforløb, som aldrig 
gav nogen svar. Hvis jeg ikke 
kunne fortælle på kontoret, når 
jeg var bange, ville det have 
været en meget sværere periode.

Næste job
Det var nogle fantastisk søde 
mennesker, jeg arbejde sammen 
med i psykiatrien, hvilket gjorde 
min beslutning om at være 
åben over for dem nemmere. 
Min erfaring er nu, at hvis man 
er åben omkring sin sorg, bliver 
det også nemmere for andre at 
forholde sig til den. Jeg arbejder 
ikke længere i psykiatrien, da 
mit forløb var en blanding af 
vikariater og projektansættelser. 
Jeg har dermed været ledig siden 
min barsel med vores andet barn, 
Marie. Jeg tager min erfaring 
om åbenhed med mig til mit 
næste job. Jeg har måske ikke et 
behov for at fortælle om Arthur 
i plenum, men hvis folk spørger 
ind til min familie, vil jeg ikke 
udelade ham. For det første er 
det ikke mit problem, om folk kan 
håndtere det. For det andet er de 
fleste mennesker søde, hvis de 
får mulighed for det.
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”Vi brænder jo for det”
Sidste år modtog de to sorggruppeledere på Kolding Sygehus, 
sygeplejerske Lisbet Kliver og jordemoder Trine Broholm, 
et legat på kr. 25.000 for deres kæmpe indsats for forældre, 
der har mistet et barn. Legatet brugte de på en en-dages 
konference om spædbarnsdød.

Sygeplejefaglig direktør fra Kolding Sygehus Helle 
Adolfsen overrakte legatet.
”I har gjort en helt unik indsats for denne gruppe 
patienter, en indsats udover det sædvanlige og 
forventelige, og det får I en stor anerkendelse for i 
dag”, sagde Helle Adolfsen.

”Vi er selvfølgelig meget glade for den 
opmærksomhed, som legatet har givet området 
og for den kæmpe anerkendelse af vores arbejde, 
som det er. Vi brænder jo for sorggrupperne 
og forældrene”, udtaler sygeplejerske Lisbeth 
Kliver, der var med til at starte sorggrupperne 
helt tilbage i 2009. ”Derfor er vi også glade for, 
at vi med legatet kunne afholde konferencen og 
dermed udbrede viden og opmærksomhed til 
både sundhedsplejesker og jordemødre i Region 
Syddanmark og sygeplejersker fra Børneafdelingen 
og Kvindesygdomme og fødsler.”

Sorggrupperne startede i sin tid som et samarbejde 
mellem Kolding Sygehus og Landsforeningen 
Spædbarnsdød for at sikre bedre forløb for forældre, 
der havde mistet et spædbarn. Samarbejdet 
blev indgået med målet om, at foreningen efter 
nogle år kunne trække sig, og grupperne derefter 
fortsatte udelukkende i sygehusregi. I 2013 trak 
Landsforeningen Spædbarnsdød sig ud af gruppen 
efter et godt samarbejde, der havde sikret et stabilt 
sorggruppe-tilbud på et højt fagligt niveau.

”Vi har et fortsat utroligt godt samarbejde med 
Landsforeningen Spædbarnsdød”, fortæller Lisbet 
Kliver, ”sammen får vi bundet et sikkerhedsnet 
under parrene. Vi siger til forældrene i sorggruppen, 
at sorgen vil fortsætte med at fylde efter endt 
gruppe, men vi giver dem et fundament i deres 
videre sorgbearbejdning. Når sorggruppen 

slutter, er der en lang række af faglige tilbud i 
Landsforeningen Spædbarnsdød, de kan tage imod. 
Det er med til at give både forældrene og os en 
faglig sikkerhed for, at ingen efterlades uden tilbud, 
når sorggrupperne afsluttes. 
Vi er stærke fortalere for det tværfaglige og 
tværsektorielle samarbejde, for hvorfor afskære 
patienterne for de bedste faglige muligheder.”

Konferencen
Konferencen om sorg og spædbarnsdød blev 
afholdt i september 2018, og der deltog omkring 
80 fagpersoner. Oplægsholderne var Ester Holte 
Kofod, forskningsassistent, Postdoc ved ”Sorgens 
Kultur” Aalborg Universitet, Birgitte Horsten, 
sekretariatschef i Landsforeningen Spædbarnsdød, 
og Julie Haas, der er jordemoder og selv har mistet 
to børn.

Christina Bjerg-Brinks mindelegat
Mindelegatet blev stiftet i 2012 til minde om den 
22-årige sygeplejestuderende Christina Bjerg-Brink, 
som døde i 2011 af en blodprop i hjertet. Legatet 
gives hvert år til sundhedspersonale ved Sygehus 
Lillebælt, som har gjort en særlig indsats for at 
styrke samarbejdet til gavn for patienterne.

Foreningen Plant et Træ har 
meget generøst ønsket at støtte 
Landsforeningen Spædbarnsdøds 
arbejde ved at stille deres 
smukke plakat ”For Every Child 
a Tree”, der er tegnet af Bjørn 
Wiinblad, til rådighed. For hver 
plakat, der sælges, går der 150 
kr. ubeskåret til at støtte vores 
arbejde med forældre i sorg.

I efteråret opstod ideen spontant; 
foreningen Plant et Træ tilbød 
at stille deres smukke og 
livfulde plakat til rådighed for 
Landsforeningen Spædbarnsdød, 
der med det samme takkede ja.
”Vi er meget taknemmelige”, 
fortæller sekretariatschef Birgitte 
Horsten. ”Plakaten har en meget 
smuk og kraftfuld symbolik. Den 
giver håb til alle de forældre, der 
står i den største sorg, og den 
minder os om, at selv i det mest 
meningsløse kan nyt liv gro.”

”Det glæder os utrolig meget at 
stille plakaten til rådighed for 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
på denne måde. Det er varmende 
for os at se, hvor mange af 
jer, der har set den mening i 
budskabet, som var tiltænkt fra 
starten. Tak til Birgitte, fordi du 
med det samme bakkede op om 
vores henvendelse til jer”, udtaler 
Jens Døssing, informationschef 
i foreningen ”Plant et Træ”. ”Jeg 
har selv venner, som har været 
i forbindelse med foreningen 
og associerede plakaten med 
mange af de samtaler, vi har 
haft omkring det at miste et 
spædbarn. Samtaler om sorgen 
og livet. Selv midt i sorgen har 
jeg følt et stærkt behov fra mine 
berørte venner om at finde lyset 
og meningen med deres tab”, 
fortæller Jens Døssing.

”Når man giver, så giver man”
Bjørn Wiinblad donerede i sin tid 
plakaten til Plant et Træs arbejde. 
”Da daværende Informationschef 
i - og grundlægger af - Plant et 
Træ, skovfoged Bjørn Døssing, 
hentede plakaten hjemme 
hos Bjørn Wiinblad, tilbød 
foreningen at betale for den. 
Kunstneren svarede: ”Når man 
giver, så giver man” – ord der 
også er så velkomne i vores 
foreningsarbejde. 

Hvert et barn har betydning
“For Every Child a Tree”

For hver plakat, der 
sælges, går der 150 
kr. ubeskåret til at 
støtte Landsforeningen 
Spædbarnsdøds arbejde 
med forældre i sorg. 
Beløbet fra salget af 
plakaten vil primært blive 
brugt til gratis terapeutisk 
rådgivning og sorggrupper 
til alle forældre.
Plakaten koster 250 
kr., og kan købes på 
foreningens hjemmeside: 
spaedbarnsdoed.dk/
produkt/plakat/ 

Foreningen Plant et 
Træ er en almennyttig 
organisation med 
H.K.H. Kronprinsen som 
protektor. Organisationen 
har siden 1988 plantet 
1000-vis af træer i 
Danmark: enkelttræer, 
frugtplantager ved 
børneinstitutioner, 
undervisningsskove, 
alléer, mindetræer i 
Danmarkslunden mv.
At plante et træ er en 
smuk og frodig gave til 
fremtiden og en hjælp til 
et bedre miljø og klima. 
Træer lever af CO2 og 
producerer ilt. Foreningen 
lægger også vægt på, 
at deres træplantning 
samler børn og ældre.
I kan læse mere her: 
www.plant-et-trae.dk 
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Dobbelt 
10-års jubilæum

Suzanne Kukolj og Birgitte 
Horsten, der er hhv. administrativ 
medarbejder og sekretariatschef i 
Landsforeningen Spædbarnsdød, 
fejrede den 1. november 10-års 
jubilæum.

Ti fantastiske og meningsfulde år
”Det har været 10 fantastisk gode og 
meget meningsfulde år”, fortæller 
sekretariatschef Birgitte Horsten. 
Hun blev ansat som rådgiver og 
projektleder i 2008 og var med 
en baggrund som blandt andet 
psykoterapeut oprindeligt med til 
at starte sorggrupper i samarbejde 
med landets fødesteder. Et vigtigt 
fagligt projekt, der var med til 
at sikre endnu mere samarbejde 
og sammenhængskraft mellem 
hospitalerne og Landsforeningen 
Spædbarnsdød. I 2015 blev hun 
sekretariatschef.

”Det første mål i mit virke 
som sekretariatschef var at 
optimere og kvalitetssikre det 
faglige, terapeutiske tilbud i 
Landsforeningen Spædbarnsdød. 
Der kommer i disse år meget ny og 
specialiseret viden om sorg.  Det 
giver os mulighed for i langt højere 
grad at medvirke til at forebygge 
kompliceret sorg hos de forældre, vi 
taler med.

Vi skal fejre livet hver dag
For Suzanne Kukolj, der er 
administrativ medarbejder, har 
vejen til arbejdet i Landsforeningen 
Spædbarnsdød været anderledes:
”Jeg har ikke selv mistet et barn, 
og det er jeg selvfølgelig dybt 
taknemmelig for. Men arbejdet her 
i Landsforeningen Spædbarnsdød 
og mødet med alle de engagerede 
medarbejdere, både lønnede og 
ulønnede, har lært mig noget vigtigt 
om livet. Det har lært mig, hvor 
værdifuldt det er, og at vi skal huske 
at fejre livet hver dag.
At jeg hver dag arbejder sammen 
med mennesker, der selv har mistet, 
og som har så meget styrke og 
omsorg at give til andre, det har 
forandret mig, og givet mig både en 
ydmyghed over sorgens kraft, men 
også – og ikke mindst - en ydmyghed 
over hvor meget alle medarbejdere, 
ikke mindst vores frivillige, hver dag 
giver tilbage til forældre, der lige har 
mistet. De er så seje.”

En milepæl; Ligestilling på 
barselsområdet
Når Birgitte Horsten og Suzanne 
Kukolj sammen ser tilbage på deres 
10 år i foreningen, er der dog én 
hændelse, der står tydeligere frem 
end alt andet; at loven blev ændret 
så også fædre og medmødre 1. 
februar i år fik ret til barsel på lige 
fod med mødrene.
”Det var kulminationen på mange 
års arbejde for at sikre ligestilling i 
sorgen,” fortæller Birgitte Horsten, 
”et arbejde, som også min forgænger 
Michael Esmann var engageret i.”
”Det var simpelthen så rørende, og 
jeg tror ikke, vi kan beskrive, hvilken 
forskel det har haft for fædrene 
og familierne,” supplerer Suzanne 
Kukolj. ”Det har været en milepæl, 
og en vigtig brik i det paradigmeskift 
på sorgområdet, som vi ser i disse 
år; et langt større fokus på sorg, 
både politisk og forskningsmæssigt, 
til gavn for alle, der mister” afslutter 
Birgitte Horsten.

Vi ønsker dem begge stort tillykke 
med jubilæet!

For det kan ikke understreges nok, 
hvor vigtigt det er at sikre, at alle 
forældre, der mister et spædbarn, er 
sikret hjælp og støtte på et fagligt 
højt specialiseret niveau. Ingen må 
stå uden den bedste hjælp og støtte, 
når sorgen rammer. 
Derfor føler jeg mig også meget 
privilegeret over hver dag at arbejde 
sammen med hele sekretariatet 
og vores næsten 80 frivillige 
medarbejdere, der alle hver dag 
gør en kæmpe forskel for forældre i 
sorg.”

Det var en personlig sorg, der gjorde, 
at Birgitte Horsten fandt vej til 
foreningen. Hun var gravid med sit 
første barn, en dreng, der pludselig 
døde under graviditeten.
”Stort set alle, der arbejder i 
Landsforeningen Spædbarnsdød, 
har selv mistet et barn. Vi har alle 
stået i den største sorg, og vi ved, 
hvor vigtigt det er, at der er en 
specialiseret forening som denne. 
Så at stå her i dag, og se tilbage på 
de sidste 10 år og vide, at vi alle hver 
dag har gjort vores bedste for at 
gøre en forskel for forældre i sorg, 
det giver så ubeskriveligt meget 
mening, og det gør mig rigtig stolt.”
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Årsmøde den 6. april 2019
Årsmødet 2019 afholdes den 
6. april på Trinity Hotel og 
Konferencecenter v. Fredericia.

Årsmødet er en mulighed for 
både at præge foreningens 
arbejde og fremtid og også få 
inspiration og noget at tænke 
over. Programmet rummer, udover 
generalforsamling og muligheden 
for uformelt at mødes med såvel 
nye som gamle medlemmer og 
alle medarbejderne, også to 
spændende oplæg:

Johny Gammelgaard kommer og 
fortæller om ”Hjernen, Stress og 
Trivsel”
Den moderne udfordring omkring 
stress er bl.a., at vi driver 
rovdrift på de samme områder 
af hjernen, og de kredsløb der 
sikrer oprydning, genopretning og 
balance har svære kår. Derfor er 
det vigtigt med en god balance, 
både når det kommer til mental 
og fysisk velvære, men i høj 
grad også, når det kommer til 
kreativitet, problemløsning osv.

Foredraget tager afsæt i, 
hvad stressmekanismen er 
rent hjernemæssigt, hvordan 
skal vi forstå den, og hvordan 
modsætningen ”det rogivende 
system” ser ud.

Efterfølgende kommer Kira Skov 
og taler om Kunst i sorgen – sorg 
i kunsten og spiller numre med 
sit band, fra hendes album ”The 
Echo Of You”. 
Albummet har hun skrevet til sin 
mand Nicolai, der på tragisk vis 
døde i 2016. Sangene handler om 
livet, om tab, om chok, savn og 
sorg. Sangene er på den måde 
både meget private og samtidig 
helt universelle. Sammen vil 
vi tale om, hvordan man kan 
udtrykke sin sorg med kunst som 
ord, sang, musik – og hvordan – 
og om – kunsten kan være en vej 
ud af sorgen.

Årsmødet er gratis og for alle 
medlemmer. Man tilmelder sig via 
hjemmesiden. Vi håber at se rigtig 
mange af jer.

Den Internationale Mindedag for 
Spædbarnsdød 
Igen i år mødtes ca. 150 forældre 
og børn for at markere Den 
Internationale Mindedag for 
Spædbarnsdød den 15. oktober. 
Det officielle arrangement blev 
i år afholdt på Charlottenlund 
Strand, men også mange andre 
steder i landet. Fra Nordjylland 
til Falster var der arrangementer, 
hvor forældre og pårørende 
mødtes og tændte lys for de børn, 
der ikke er her mere. 
Vejret var smukt og mildt og 
gjorde det til en særlig stund med 
lysposer, sang og tid til at tænke 
på alle de børn, der ikke er hos os 
mere.

Næstformand Hanna Vestergård 
åbnede arrangementet ved 
Charlottenlund Strand med 
en tale om lyset og håbet, der 
findes selv i det mørkeste. 
Hun drog paralleller til den 
nye plakat ”For Every Child a 
Tree”, som foreningen ”Plant Et 
Træ” så generøst har stillet til 
rådighed for Landsforeningen 

Spædbarnsdød:  
”Træet på plakaten besidder 
en fin symbolik. Træet står som 
symbol på håb. For selv i det mest 
meningsløse, kan nyt liv gro. 
Træet står også som symbol på, 
at hvert eneste barn, de levende 
såvel som de døde, med deres 
små fødder, sætter dybe spor. 
Det står som et symbol på, at vi 
som efterladte kan finde en vej i 
vores sorg. 
Vi er forandrede, men med tiden, 
vil vi igen kunne lukke lyset og 
glæden ind og lade livet blomstre 
og gro - for træet står i høj grad 
også som symbolet på, at størst af 
alt er KÆRLIGHEDEN”.

Til næste år mødes vi i Odense for 
at markere dagen.

VeNo Tour 2018
Otte deltagere var der til årets 
VeNo Tour cykelløb, der blev 
kørt fra Blaavand til Skagen. En 
tur på 430 kilometer med det 
formål at samle penge ind til 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
– og samlet ind, det blev der. 
Til foreningens årsmøde blev 
der overrakt en check på kr. 
97.770. Et meget stort beløb, som 
Landsforeningen Spædbarnsdød 
modtog med den største 
taknemmelighed. Også en kæmpe 
tak til de otte aktive deltagere 
Kristian Poulsen, Lars Kallesøe, 
Sara Grarup Jensen, Klaus 
Johannsen, Jonas Kronborg Palm, 
Thomas Bønnelykke, Ulrik Brundin 
og Jesper Gade Nissen. Sidst men 
ikke mindst tak til arrangører, 
følgebiler og heppekor.

Mange af foreningens medlemmer 
støttede også indsamlingen 
til VeNo Touren, da der ved 
årsmødet var lotteri til fordel for 
cykelløbet. 

Om foreningen



Fie Bentzen, 
Terapeutisk rådgiver

Anne Rasch Adamsen, 
Terapeutisk rådgiver

Suzanne Kukolj, 
Administration
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Landsforeningen i tal
Sekretariatets terapeutiske 
rådgivere tilbyder samtaler 
i forældre, pårørende og 
fagpersoner. Målet for samtalerne 
med en rådgiver er at støtte 
forældrene i at tilpasse sig 
livet efter deres barns død. 
Rådgivningen kan være en 
enkeltstående samtale eller 
kortere eller længerevarende 
samtaleforløb. Varigheden af 
samtaleforløbene afhænger af 
den enkeltes behov og aftales 
undervejs. Rådgiverne informerer 
også om andre relevante tilbud – 
både foreningens egne tilbud og 
tilbud udenfor organisationen.

Flere rådgivningsforløb
Flere og flere forældre har 
samtaler med en af foreningens 
terapeutiske rådgivere, og 
i 2018 har vi igen haft en 
markant stigning i antallet af 
rådgivningsforløb.
I 2018 er der igangsat 461 nye 
forløb. Til sammenligning ser 
tallene for de foregående år 
således ud:
• 390 forløb i 2017
• 371 forløb i 2016
• 331 forløb i 2015
• 318 forløb i 2014
• 232 forløb i 2013

Pr. 1. januar 2019 er der seks            
medarbejdere på sekretariatet, som 
står for foreningens daglige arbejde.

Helle Thorup Schmidt, 
Terapeutisk rådgiver

Der er brug for flere frivillige 
medarbejdere til at løfte den vigtige 
opgave. Alle er velkomne til at 
henvende sig til foreningen, hvis man 
kunne tænke sig at være med til at 
støtte og hjælpe forældre, der har 
mistet.

Sorggrupper 
Ud over en stor stigning i antallet 
af rådgivningsforløb, har vi haft en 
fordobling i antallet af oprettede 
sorggrupper i 2018 i forhold til 2017. I 
2018 blev der oprettet 17 sorggrupper 
rundt om i landet, og det er et tilbud 
som rigtig mange forældre har 
haft glæde af. Her har de frivillige 
medarbejdere ydet en særlig stor 
indsats som gruppestartere.

Forælder-til-forælder-forløb
Dette tilbud hed tidligere 
kontaktpersonforløb og med det nye 
navn har vi ønsket at gøre det mere 
klart, hvad tilbuddet indeholder. I 
2018 blev der oprettet 12 forløb – og 
her var det også foreningens frivillige 
medarbejdere, der lagde kræfter i 
arbejdet.

Camilla Drake, 
Terapeutisk rådgiver

Birgitte Horsten, 
Sekretariatschef

Sorgseminar
I 2018 afholdt vi tre sorgseminarer 
med deltagelse af mere end 50 
forældre. Sorgseminarerne er en 
unik mulighed for både at møde 
andre forældre, der har mistet 
og samtidig få viden om sorg, 
kommunikation og relationer når 
man er i sorg. Seminarerne ledes 
af de terapeutiske rådgivere.

Frivillige medarbejdere
I foreningen er der 57 frivillige 
medarbejdere, som udfører et 
meget vigtigt stykke arbejde 
for forældre, der mister. Deres 
primære opgaver er at lede 
sorggrupperne og at have 
forældre-til-forældre samtaler. 
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www.spaedbarnsdoed.dk

Når vi er flere, kan vi mere…
Som medlem støtter du os økonomisk - og jo fl ere vi er, jo stærkere står vi politisk. Din familie og 
dine venner kan også blive medlem og dermed bakke op om det vigtige arbejde.

Du kan desuden hjælpe ved at:

 - Starte din egen indsamling, for eksempel i forbindelse med et maratonløb eller fødselsdag

 - Købe et armbånd

 - Donere penge på MobilePay 51230

 - Lade os vide, hvis du – eller nogen, du kender – har lyst til at bidrage med penge, kompetencer eller  
   indflydelse.

Læs mere på spaedbarnsdoed.dk/stot eller skriv til forening@spaedbarnsdoed.dk


