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Vidste du, at Forældre & Sorg
- Landsforeningen Spædbarnsdød…
- arbejder for at skabe synlighed om og anerkendelse af den sorg, som forældre, der mister et barn, oplever.
- arbejder politisk for at sikre forældre, som mister et barn, bedst muligt.
- arbejder for at sikre forældre, som mister et barn, et fagligt specialiseret og professionelt strakstilbud om støtte og rådgivning.
…dette arbejde kunne vi ikke gøre uden dig som medlem. Tak for din støtte!
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Formandens ord
Det har været et stort år for vores foreningen, der er på vej til at blive større.
Det var store og gode beslutninger, der blev vedtaget på årets generalforsamling. Ligesom alle andre steder har hverdagen været anderledes, og vi har
skulle tilpasse os en række restriktioner
Udviklingen af Forældre & Sorg –
Landsforeningen Spædbarnsdød forsætter fra
de øvrige år. 2020 blev dog året, hvor vi kunne
realisere nogle af de planer, vi har håbet på.
Det var en fornøjelse, at generalforsamlingen
kunne se de tanker og idéer der fulgte med et
navneskift og stemte alle forslagsændringer
igennem.

Det har altid betydet meget for mig, at der er et bagland
i foreningen, som bakker op om vores beslutninger i
bestyrelsen. Helheden i vores fremtidige strategi er en
vigtig faktor. Det handler nemlig ikke bare om, at skifte
navn eller skabe en større målgruppe. Det handler i
bund og grund om, at vi har en organisation, der er
dygtig og kan hjælpe flere. Det handler om at alle skal
tilbydes hjælp, hvis de har brug for det. Det handler om,
at ingen må stå alene. Derfor vil jeg gerne sige mange
tak til generalforsamlingen for at bakke op om vores
plan for fremtiden.
Det nye fællesskab
Glemmer vi, hvem vi er? Det korte svar er nej. Vi er ikke
kommet hertil, hvor vi er i dag, uden vores historie og
baggrund. Det har kostet mange kræfter at nå dertil,
hvor vi står i dag, og ønsket om at hjælpe forældre, der
har mistet et spædbarn, ligger fortsat som en hjertesag
for alle i foreningen.
At vi udvider foreningens formål, og kommer til at
hjælpe flere, gør, at vi får et bredere fællesskab om en
fælles hjertesag. Vi kommer fremadrettet til at kunne
hjælpe alle, der har mistet et barn op til 21 år. Det er en
udfordring, vi er rustet til og gladelig har taget imod.
For som jeg også har skrevet tidligere år, så har vi en
forening, der er drevet godt. Vi har medarbejdere, der
brænder for vores sag, både fastansatte og frivillige.
Det giver os et grundlag for at skabe et nyt fantastisk
fællesskab, hvor vi sammen kan yde støtte til de, der
har brug for det.
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Opbakning fra Christiansborg
Op til beslutningen omkring en udvidelse af
foreningen har der naturligvis være dialog med
politikere på Christiansborg. De har alle været
positivt stemt, og ingen har set på vores sag uden
stor alvor. Sådan har det i øvrigt altid været. Det
bringer dog ekstra glæde, når netop Forældre & Sorg
– Landsforeningen Spædbarnsdød har fået tildelt
yderligere 7,5 millioner kroner over de næste 3 år til
at bygge vores udvidede tilbud op. Det er et kæmpe
skulderklap til os alle.
En lidt anderledes hverdag
Selvom 2020 har været præget af gode nyheder og
muligheder for foreningen, har corona også spillet
en væsentlig rolle for vores arbejde. Sekretariatet
har skulle omstille sig til en hverdag med
hjemmearbejdspladser, og de frivillige medarbejdere
har kastet sig over digitale sorggrupper. Igen må
jeg jo bare sige, at det er imponerende, hvordan I
alle får taget udfordringen op, løser det og kører
på. Det er fantastisk at se og høre, at der ligger en
kampgejst og et gå-på-mod for at få foreningen til at
fungere bedst muligt. Mange tak for det.

muligheden for at ”gøre noget” for foreningen på
en anden måde. Jeg håber, at der fortsat vil være
opbakning til turen de næste mange år. Jeg hopper
på cyklen igen i 2021, hvor vi er 12 ryttere og et
fantastisk team af hjælpere, der begiver sig afsted
fra Blåvand til Skagen.
I gør en forskel
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 og for at håndtere enhver situation
til topkarakter. Jeg ser frem til endnu et godt år for
Forældre & Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød,
hvor vi sammen kommer til at hjælpe flere.

Jesper Gade Nissen
Formand

Traditionen tro kom cyklen i brug
Det er efterhånden blevet en lille tradition, at jeg
cykler med på VENOtour i pinsen. Et projekt som
min kone og jeg har taget til os, og har arrangeret
de sidste par år. Som alle andre arrangementer
i 2020 blev vi stærkt udfordret på at mødes, og
måtte til sidst udskyde turen til august. Det var en
mavepuster for alle, der havde trænet og forbedret
sig op til turen. Også her blev vi gode til at følge
hinandens træning og mødes digitalt. VENOtour
er blevet til fast, årlig begivenhed, som giver
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Når sorgen lander
midt i en coronatid
Der er de begivenheder, som går hen i historiebøgerne, fordi de ændrede
verden, og mon ikke coronavirus falder ind under den kategori. Eller faktisk
kommer vi nok i det hele taget til at tale om 2020, som året hvor alt blev
forandret.
Men for nogle forældre er 2020
ikke kun året, hvor verden så sin
første pandemi i nyere tid, men
det er først og fremmest året,
hvor de blev forældre og måtte
sige farvel til deres barn. For dem
er det hændelsen, der ændrede
deres verden. Men hvordan
håndterer man sorgen, når den
falder lige ned i en brydningstid,
og man skal indstille sig på
en ny hverdag, samtidig med
at alle andre også skal tænke
i nye baner? Hvordan er livet,
når sorgen lander midt i en
coronatid?
Ensomhed og isolation
”I foråret talte jeg med flere
mødre, som var kede af, at deres
veninder ikke turde komme forbi.
De savnede det sociale kram. Og
så har det for nogle haft store
omkostninger, at der ikke kunne
komme besøg på hospitalet”,
fortæller Mette Kjær Nielsen,

terapeutisk rådgiver hos Forældre
& Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød.
Sorg og ensomhed er to
størrelser, som går hånd i hånd,
og den sociale isolation, der har
kendetegnet 2020, har for nogle
forældre gjort ensomheden
mere udtalt. De har savnet
muligheden for at vise deres
barn frem, sige et sidste farvel
uden begrænsninger og mærke
nærværet fra omgivelserne i den
svære tid.
Sammen på en ny måde
I det hele taget har forældrene
måtte finde alternative måder
at være sociale på, og selvom
de fleste nok er enige om, at
det fysiske møde kan noget helt
særligt, så har mange fundet
deres opfindsomme side frem,
og fællesskabet har fundet andre
veje.

”Især i foråret talte jeg meget
med forældrene om, hvordan
de kunne få det sociale behov
dækket. Det kunne være at
bage med en veninde over
Zoom, eller at gå en tur mens
samtalen foregik med en ven over
telefonen. Der var også en mor,
som fortalte, at hun spillede spil
online med en veninde”, uddyber
Anne Rasch Adamsen, der
ligeledes er terapeutisk rådgiver.
Coronavirus var også en lettelse
Hvor nogle forældre har været
tydeligt mærket af de negative
sider ved corona, så har andre
omfavnet at verden lukkede ned.
”Jeg oplevede en udtalt
lettelse, da corona kom. Nogle
forældre syntes, at det var
dejligt, at de kunne isolere
sig. Nærmest forpuppe sig. De
skulle pludselig ikke forholde
sig til andre mennesker, og de
skulle ikke finde overskud til

I foråret talte jeg med flere mødre,
som var kede af, at deres veninder ikke
turde komme forbi.
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fortæller direktør Birgitte
Horsten. ”Hvor vores frivillige
viste omstillingsparathed i
foråret, så oplevede vi i efteråret,
hvordan vores medlemmer også
var omstillingsparate, da de
bakkede op om vores digitale
arrangementer.”
Færre for tidligt fødte børn

for eksempel at møde op til de
fysiske sorggrupper. Så coronas
tilstedeværelse har bestemt
været en lettelse for nogle
forældre”, forklarer terapeutisk
rådgiver Helle Thorup Schmidt.
”Forældrene har reageret meget
forskelligt, og det er selvfølgelig
helt naturligt, for de har jo også
forskellige behov. Der var nogle
forældre, som syntes, at det var
svært at vende tilbage til arbejde,
fordi det for mange betød at
vende tilbage til hjemmearbejde.
Men der var andre, som faktisk
syntes, at det var rigtig rart ikke
at skulle møde fysisk ind på
arbejde og møde kollegaerne. For
dem var det sociale sekundært.”
Men det er ikke kun forældre
og pårørende, som har måtte
genfortolke hverdagens
selvfølgeligheder. Også i Forældre
& Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød har corona
betydet en gentænkning af
tilbuddene.

Digitale løsninger
Hos Forældre & Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød
er vores førsteprioritet altid
forældrene, og vi ved, hvor vigtigt
det er at mindske den følelse af
ensomhed, som mange forældre
oplever. Derfor var vi også hurtige
til at tilbyde digitale sorggrupper
i foråret. Heldigvis tog forældrene
godt imod det nye format, og det
betød, at vi kunne oprette fem
digitale sorggrupper. I efteråret
og vinteren oprettede vi to.
Coronavirus har medført et tab
af vores regelmæssige hverdag,
og uforudsigeligheden kan virke
meget utryg. Derfor var det
særligt vigtigt for os at holde fast
i det velkendte, som for eksempel
efterårets arrangementer. Men
som konsekvens af anden bølge
måtte vi alligevel gentænke
dem, og det betød, at både Den
Internationale Mindedag For
Spædbarnsdød og Alle Helgen fik
et digitalt format.

Der er mange dårlige ting at sige
om en verdensomspændende
pandemi, og de udfordringer
som den har bragt med sig. Men
måske er der også lyspunkter.
Eksempelvis har vi oplevet, at der
har været færre for tidligt fødte
børn, og det er interessant, om
det langsommere hverdagstempo
har haft en positiv indvirkning.
I Forældre & Sorg –
Landsforeningen Spædbarnsdød
er vi i hvert fald meget nysgerrige
på, om der mon dukker andre
positive tendenser op, og om det
på sigt medfører en ændring i
praksis omkring gravide.
Ét er dog sikkert: Hverdagen i
2020 har på godt og ondt været
anderledes. Måske er der opstået
nye, gode vaner. Måske bliver
andre glæder værdsat. For
når vi er nødt til at gentænke
vores måde at være sammen
på, så giver det også anledning
til eftertanke. Var livet før
coronavirus helt, som det skulle
være? Har prioriteterne ændret
sig? Mon ikke vi alle tager ny
læring med os ind i 2021. Et 2021
som forhåbentlig ikke står i
coronaens tegn.

”Det er så vigtigt for os, at vi
husker at markere de børn,
som ikke er her længere, og
jeg så selvfølgelig helst, at vi
mødtes og gjorde det sammen”,
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Fra 2021 får forældre, som mister
større børn, også ret til sorgorlov
”Min mand var sygemeldt, fordi
Lasse var syg. Men 14 dage efter
begravelsen skulle min mand
møde op til en samtale på
jobcentret. Han havde modtaget
et standardbrev om, at de skulle
se på, hvordan de kunne få ham
tilbage i arbejde. For de tager ikke
højde for den specifikke situation.
Det er derfor, at jeg er så glad for
den nye sorgorlov. At man ikke
skal bombarderes med breve i
e-boks”, fortæller Pernille Møller
Jensen.
Den 1. januar 2021 træder en ny
sorgorlov i kraft, og med den får
alle forældre, som mister et barn
op til 18 år, ret til 26 ugers orlov.
Sorgorloven udspringer af et
borgerforslag, som Pernille Møller
Jensen står bag. Hun mistede sin
søn, Lasse, i marts 2019.
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Indignation førte til
borgerforslag
I december 2018 fandt Pernille
og hendes mand ud af, at deres
søn, Lasse, var syg med leukæmi,
og efter en indlæggelse på 35
dage døde Lasse tre dage før sin
16-års fødselsdag. I tiden efter
gik det op for Pernille, at der
ikke eksisterede en støttende
og koordinerende indsats, som
kunne hjælpe hende og hendes
familie. Der var hverken mulighed
for sorgorlov eller et terapeutisk
tilbud specifikt rettet til forældre
i sorg.
”Da Lasse døde, var der ingen
hjælp. Og mindre end to dage
efter fik jeg en besked om, at
nu stoppede børnepengene.
Ordene ”afdøde Lasse Christian

Jensen” var hårde at læse. Og så kom
kommunen med deres jobcenter 14 dage
efter begravelsen.”
For Pernille var det en stor overraskelse,
at hun var efterladt alene med både de
praktiske aspekter af Lasses død og sin
emotionelle tilstand.
“Efter en uge begyndte jeg at google, hvem
der ellers havde mistet et barn, fordi jeg
ikke vidste, hvad jeg ellers skulle gøre. Hvor
henvender man sig henne? Og hvordan
finder man de rigtige tilbud? Jeg skulle selv
finde det rigtige tilbud, og jeg skulle selv
ringe og sige ”min søn er død”. Der er et
stort arbejde, som man ikke magter.”
Pernilles indignation ledte hende til at stille
det borgerforslag, der med et enigt Folketing
blev stemt igennem i sommeren 2020, og
som fra 2021 sikrer forældre, der mister børn
under 18 år, ret til et halvt års sorgorlov.
”Man burde hjælpe mennesker, der har det
svært. Men det var ikke min oplevelse, og
derfor stillede jeg borgerforslaget.”
”Det går ikke at skulle vente 3-6 måneder på
en psykolog”
Med sorgorloven er vi kommet langt i
anerkendelsen af den sorg, som forældre
oplever, når de mister et barn. Men
sorgorloven kan ikke stå alene. Der bør
også være et specialiseret og professionelt
strakstilbud om støtte - Et tilbud der griber
forældre som Pernille.
“At miste et barn er nok den største sorg,
vi som forældre kan opleve, og det er også
den alvorligste sorg”, udtaler direktør
Birgitte Horsten. “Helt overordnet så viser
al forskning, at det at miste et barn er
meget voldsomt og alvorligt. Hvor ca. 10%
af normalbefolkningen udvikler reaktioner
svarende til kompliceret sorg, så har studier
vist, at forældre, der mister et barn, har 58%
risiko for at udvikle disse reaktioner. De

har altså en ekstremt forhøjet risiko. Derfor
er det så relevant at tilbyde alle forældre,
der mister et barn, støtte på et fagligt,
professionelt grundlag, ligesom vi i dag
tilbyder specialiseret støtte til forældre, der
mister spædbørn. For vi VED, at den tidlige
indsats virker.”
Og behovet for et tilbud om støtte og
rådgivning kan Pernille nikke genkendende
til.
”Det ville have været rart, hvis der var en,
som ringede måske en uge efter, og godt
vidste, at min søn var død, og som sagde:
”Du skal vide, at vi er her. Jeg ringer igen om
en uge, og hører, hvordan du har det. Det
er der også noget anerkendelse i. At det er
okay, at du er ked af det. Det havde også
været rart at blive tilbudt f.eks. terapeutisk
hjælp, en sorggruppe eller lignende. Så
kunne jeg selv vælge det fra, hvis jeg ikke
ville. I stedet for at jeg selv skulle finde og
opsøge tilbud.”
Sorgorloven skal være et tilbud
Sorgorloven sikrer flere forældre, og det
er vi i Forældre & Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød glade for, for vi mener
ikke, at det giver mening at skelne mellem
forældre, som mister spædbørn og forældre,
som mister større børn.
”Sorg er sorg”, forklarer Birgitte Horsten
og fortsætter. ”Men for os er det samtidig
vigtigt, at sorgorloven ikke er en pligt.
Forældre er forskellige, og nogle vil være
hurtigere klar til at vende tilbage til
arbejdsmarkedet end andre. Så der ligger
en stor opgave i at klæde arbejdspladserne
på til at rumme forældre i sorg. For vores
erfaring er, at en rolig og balanceret
tilbagevenden til hverdagen spiller en
vigtig rolle i at forebygge komplicerede
sorgreaktioner.”
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Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød skal hjælpe forældre,
som mister børn op til 21 år
Den 24. november 2020 offentliggjorde Social- og
Indenrigsministeriet en bevilling på 7,5 millioner til
Forældre & Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød,
og det var kulminationen på ét af 2020s helt store
fokusområder for organisationen: At sikre alle
forældre, som mister større børn, professionel og
faglig kvalificeret støtte og rådgivning.
”Det var et kæmpe skridt i den rigtige retning, da politikerne i sommers
vedtog den udvidede sorgorlov, men vi har hele tiden sagt, at et ikke var
nok”, fortæller direktør Birgitte Horsten. ”Det er så vigtigt, at forældrene
ikke står alene, når sorgen rammer, og derfor har vi i 2020 arbejdet målrettet
på at informere politikerne om, at sorgorloven bør følges op med en
specialiseret straksindsats.”
Men en ting var at råbe politikerne op, en anden var at overbevise dem
om, at Forældre & Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød var den rigtige
organisation til at udvikle et tilbud til forældre, som mister større børn. Og
faktisk var der før det endnu et vigtigt og helt afhørende skridt, som skulle
tages internt i organisationen: Forældregruppen skulle officielt udvides.
Det var en beslutning, som udelukkende lå hos medlemmerne, og som blev
lagt ud til afstemning på årets generalforsamling. Her var opbakningen
til projektet stor, og en udvidelse af forældregruppen blev enstemmigt
vedtaget. Dengang sagde bestyrelsesformand Jesper Gade Nissen om
udvidelsen:
”Det særlige ved vores organisation er, at den består af medlemmer, som selv
er berørt af sorg, og som formand er jeg stolt over, at vi har valgt at udvide,
så vi nu favner endnu flere forældre. Vi ønsker, at alle forældre får samme
vilkår og samme tilbud, når de mister et barn.”
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”Vi har nået en stor milepæl ”
Med udvidelsen kunne Forældre &
Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød
kalde sig talerør for hele den udvidede
forældregruppe, men et egentligt
støttetilbud afhang på daværende
tidspunkt endnu af økonomi. Heldigvis
var politikerne enige i, at forældre, som
mister større børn, også burde have
adgang til rådgivning og støtte, og at
Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød var den rigtige
organisation til at (videre-)udvikle et
tilbud til forældrene.
”Vi har nået en stor milepæl. Det er så
vigtigt, at vi som samfund går ind og
anerkender forældrenes sorg, så det er
meget rørende, at de nu får mulighed
for både sorgorlov men også støtte og
rådgivning. Og så er vi naturligvis glade
for, at politikerne har valgt Forældre &
Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød
til at løfte opgaven. Det er i sig selv et
kvalitetsstempel af det arbejde, som
vi allerede udfører, at de viser os den
tillid”, uddyber Birgitte Horsten.
2021 i Forældre & Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød
Med finansieringen på plads går
Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød et spændende 2021 i
møde. Opgaven er nu at se på, hvordan
organisationen fremadrettet kan udvide
og udvikle støttetilbuddene, så alle
forældre fremadrettet er sikret den
bedste hjælp, uanset hvornår de mister.

”Med udvidelsen er vores
forældregruppe mere heterogen
end nogensinde, og det er vigtigt,
at vi får tilpasset vores tilbud,
så de favner alle forældre. Det
bliver en stor opgave, for det
er vigtigt, at vi fagligt sikrer
diversiteten. Vi skal have ansat
flere dygtige medarbejdere,
uddannet flere frivillige og
opbygget nye tværorganisatorielle
og tværsektorielle samarbejder,
så vi kan skabe et velovervejet og
velfunderet tilbud”, udtaler Birgitte
Horsten. ”Det bliver spændende og
vi glæder os til at komme i gang.”
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Efterårets digitale arrangementer
”Corona gjorde hverdagen
uforudsigelig for os alle sammen,
og derfor havde vi håbet på,
at vi kunne skabe en smule
stabilitet for forældrene ved
at holde fast i vores årlige,
tilbagevendende arrangementer,
som vi ved betyder så meget
for mange af vores medlemmer.
Men det var også vigtigt for
os at udvise samfundssind og
gøre vores til ikke at bidrage
til smittespredningen”, udtaler
direktør Birgitte Horsten om
efterårets digitale arrangementer.
Med sommerens dalende
smittetal, så det en kort stund ud
til, at coronavirus havde sluppet
sit greb, og at vi så småt kunne
begynde at vende tilbage til
vores velkendte hverdag. Men
allerede i sensommeren stod det
klart, at også efteråret ville stå i
coronaens tegn.
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Digitale arrangementer blev
løsningen
Både Den Internationale
Mindedag for Spædbarnsdød og
Alle Helgen er arrangementer,
som mange forældre ser frem til.
Derfor var vi også meget kede af,
at vi i år ikke kunne mødes og
sammen mindes de børn, som fik
et alt for kort liv, som vi plejer.

arrangementerne, og skabe et
format hvor alle kunne deltage
uanset forsamlingsforbuddets
størrelse.”

”Corona eller ej, så er de
her mindedage vigtige. For
forældrene er sorgen og savnet
ikke mindre, bare fordi verden er
forandret, og det fysiske møde,
hvor man møder andre forældre,
der også har mistet, betyder
meget. Særligt for forældrene
der tænder lys, mindes, mødes i
fællesskabet og måske mærker,
at ensomheden og sorgen
mildnes for en stund. Og vi ved,
at det også betyder meget for
de mindre søskende, der kan
se, at de ikke er de eneste, der
har en død bror eller søster”,
understreger Birgitte Horsten
og fortsætter. ”For os var det
ikke en mulighed at aflyse,
men vi var nødt til at gentænke

Tak for den store
omstillingsparathed
Det digitale format blev
taget rigtig godt imod, og
der var stor deltagelse ved
begge arrangementer. Tak til
bestyrelsesformand Jesper
Gade Nissen for talen til Den
Internationale Mindedag for
Spædbarnsdød, sognepræst EvaMaria Schwarz for den smukke
videoprædiken ved Alle Helgen
og ikke mindst en stor tak til
alle jer som deltog. De mange
billeder, som I delte, var med til
at opbygge en fællesskabsfølelse,
der understregede, at vi var
sammen om at mindes – hver for
sig.

Løsningen blev digital, og
gennem Facebook oprettede
vi begivenheder, så vi kunne
videreføre så mange af de
velkendte elementer som muligt.

Et anerkendende kvalitetsstempel

– Akkreditering af vores terapeutiske rådgivning
”Vi er meget stolte over at være blevet akkrediteret. Det er
et vigtigt kvalitetsstempel, som understreger, at vi har et
tilbud til forældre i sorg, der lever op til branchens højeste
rådgivningsfaglige og metodiske standarder” udtaler Birgitte
Horsten, direktør i Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød.
I foråret 2020 blevet Forældre & Sorg
- Landsforeningen Spædbarnsdøds
terapeutiske rådgivning akkrediteret
af RådgivningsDanmark, der er en
brancheforening for gratis, sociale
rådgivningstilbud.

skal det være enkelt at finde frem
til de kvalitetssikrede tilbud, som
f.eks. den terapeutiske rådgivning i
Forældre & Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød.

”At blive akkrediteret er en stor
bedrift”, fortæller Jessy Mikkelsen,
formand for akkrediteringsnævnet.
”En akkreditering er ikke noget, man
blot kan skrive sig til eller geare
organisationen til på et par måneder.
Kvaliteten i rådgivningen er nødt til
grundlæggende at være til stede.”

”Kvalitetsstandarder skal sikre og
styrke civilsamfundets indsatser”,
fortæller Trine Nyby, direktør i
RådgivningsDanmark. ”At arbejde
med mennesker der er i sorg, eller på
anden måde står i en livskrise, kræver
kvalificerede rådgivningstilbud med
et stærkt, fagligt fokus, og derfor har
vi i RådgivningsDanmark udviklet
denne model for akkreditering, så
vi som branche lever op til høje
kvalitetsstandarder, og dermed sikrer
borgerne bedst muligt.”

De kvalificerede rådgivningstilbud
skal være lette at identificere
Akkrediteringsmodellen har gjort
det lettere at gennemskue, hvilke
organisationer som tilbyder
kvalificeret hjælp, og det vigtigt,
for med de mange tilbud der er
derude, så skal det være nemt at
identificere de tilbud, der er fagligt
funderet. Og for forældre
i sorg, som ofte ikke
har det store overskud,

Med akkrediteringen i ryggen vil
Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød fortsætte med at
tilbyde professionel, terapeutisk
rådgivning, så vi kan sikre forældre,
der har mistet et barn, den
specialiserede, kvalificerede støtte,
som vi ved, gør en forskel.
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Vigtig hæder og anerkendelse af
støtten til familier i sorg
Den 15. december 2020 blev
Årets Hjertesager hos PFA Brug
Livet Fonden offentliggjort, og
Forældre og Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød var blandt vinderne
”Vi er meget stolte over at blive kåret
som en af PFA Brug Livet Fondens
hjertesager, fordi der i kåringen
ligger en stor anerkendelse af det
vigtige arbejde, som vi udfører. Og
ikke mindst i år hvor corona har
givet nye udfordringer, og gjort det
sværere for mange af de familier
som vi taler med at vende tilbage
til en mere normal hverdag. Her
har vores frivillige medarbejdere
og terapeutiske rådgivere gjort
deres ypperste for at støtte alle
familierne,” fortæller direktør
Birgitte Horsten. ”Og så betyder det
utrolig meget, at det er en af vores
forældre, som har indstillet os til
prisen. Som direktør bliver jeg meget
rørt, når sådan noget sker. For helt
grundlæggende så er det forældrene,
som vi er her for. Så der skal lyde
en særlig stor tak til Rasmine for
sin indstilling af Forældre & Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød. Og
så skal der naturligvis også lyde en
stor tak til alle, som har stemt på os
og de fire andre hjertesager. Det er
et ret fornemt selskab, som vi er en
del af.”
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”Andre forældre skal ikke føle, at de
står alene med deres sorg”
Bag indstillingen til prisen stod
Rasmine I. S. McTurk, som selv
har gjort brug af tilbuddene hos
Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød.
”Jeg har indstillet jer, fordi det var
Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød, der reddede mit
psykiske velbefindende, efter vi
mistede vores søn, Eik, halvvejs
i graviditeten. Jeg var særligt
taknemlig for telefonrådgivningen
og det online Facebook-forum”, lød
det fra Rasmine i forbindelse med
indstillingen tilbage i november,
og hun var da også glad for, at
Forældre & Sorg - Landsforeningen
Spædbarnsdød endte som én af de
udvalgte hjertesager:
”Sorg er en svær størrelse, og sorg
er fortsat svær at tale om mange
steder. Og når man, som jeg gjorde,
mister i graviditeten, så er det langt
fra alle, der anerkender, at man reelt
har mistet sit barn. Derfor er jeg
meget glad for, at Forældre & Sorg
- Landsforeningen Spædbarnsdød
er en af årets vindere af PFA Brug
Livets fondspris, fordi de gør et stort
arbejde for at hjælpe forældre i sorg,
men også for at gøre sorg lettere
at tale om. Mit ønske for fremtiden
er, at andre forældre ikke skal føle,
at de står alene med deres sorg,
som jeg til tider gjorde”, fortæller

Rasmine. ”Min indstilling er til
ære for vores elskede søn, Eik, og
til ære for alle de små englebørn,
hvis små fødder har sat dybe
og store spor i deres forældres
hjerter.”
Om udvælgelsen af årets
hjertesager
Torben Dalby Larsen, der er
formand for bestyrelsen i PFA
Brug Livet Fonden og i PFA
Pension, sagde om udvælgelsen
af årets hjertesager:
”Efter en gennemgang af årets
indstillinger tegnede der
sig et billede af, at børn og
familier i svære situationer
var omdrejningspunkt for de
initiativer, hvor vi mente at kunne

gøre den største forskel for
ildsjælene derude. Netop i denne
tid præget af social isolation
finder vi det særligt vigtigt, at der
rettes en opmærksomhed mod
dem, som skaber fællesskaber til
at møde nogle af livets sværeste
udfordringer. Det er baggrunden
for valget af årets hjertesager.”
Om PFA Brug Livet Fonden
Fonden blev etableret i 2009 og
har til formål at støtte ildsjæle,
der hjælper andre til at bruge
livet. Den uddeler i år 175.000 kr.
til fem hjertesager, hvoraf 25.000
kr. er blevet tildelt Forældre
og Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød. I løbet af
indstillingsperioden modtog

fonden 54 sager via hjemmesiden
pfabruglivetfonden.dk, af hvilke
45 mødte fondens kriterier. I
udvælgelsen af årets hjertesager
har fondens bestyrelse taget
afsæt i både resultatet af en
afstemning på fondens side og
en kvalitativ vurdering af de
enkelte sager. Bestyrelsen består
af Torben Dalby Larsen (formand),
professor og billedhugger Bjørn
Nørgaard, Group CEO Allan
Polack, PFA, og Lone Engberg
Thomsen, fhv. formand Teknisk
Landsforbund.
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Ny Podcast:

Forældre & Sorg – Om at
miste sit barn
”Jeg oplevede, hvordan sorg blev et livsvilkår, og
jeg synes, at det er rigtig vigtigt, at vi italesætter
den smerte det er, fordi der er ikke noget forkert
ved det.” Ordene er Cecilie Hothers, og de stammer
fra første afsnit af podcasten ”Forældre & Sorg
– Om at miste et barn”, som Forældre & Sorg –
Landsforeningen Spædbarnsdød lancerede 1.
oktober 2020.
Vi skal tale om sorg
I Forældre & Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød
er en af vores vigtigste opgaver at informere om og
sætte fokus på sorgen ved at miste et barn og at
arbejde for at udbrede anerkendelsen af den sorg.
Derfor har det længe været et stort ønske at skabe
en platform til at gå i dialog om emnet. Direktør
Birgitte Horsten uddyber:
”Det er så vigtigt, at vi taler om sorgen. Vi SKAL tale
om sorg. Men det er vores oplevelse, at mange finder
det svært, og det gælder egentlig både forældrene
selv og deres omgivelser. Så vi skal hjælpe med
til at skabe et hverdagssprog for sorg. Det er det,
vi vil med podcasten. Vi vil fortælle forældrenes
historier, og tale med dem, der i det daglige møder
de sørgende, både fagpersoner og pårørende. Vi
vil skabe et sprog for de svære samtaler, og vise
at de er okay at have. På den måde kan vi også
skabe en bredere forståelse af, hvad sorg er for en
udefinerbar størrelse, og hvordan sorgen er med
til at forme dem, som mister. For sandheden er, at
stort set ingen af os går gennem livet uden at opleve
sorg.”
Abelone Tholstrup Stein er vært
Som vært er Abelone Tholstrup Stein interesseret og
åben, og hun møder altid deltagerne med forståelse
og empati. Det er med til at skabe et trygt rum, der

inviterer til ærlige samtaler.
”Jeg har sagt ja til at være vært for podcasten
”Forældre & Sorg – Om at miste sit barn”, fordi jeg
tror på, at vi bliver mere hele mennesker, når vi gør
det, som vi frygter allermest, i mødet. Jeg er drevet
af nysgerrighed og et ønske om at forstå livet - både
frygten, smerten, sorgen og kærligheden. Jeg har
selv sorg inde i mit liv, og jeg kan mærke, at det
bliver lettere at være i, for det giver mig flere kort
på hånden, når jeg dykker ned i smerten. Derudover
synes jeg, at det er en gave at få lov til at møde
mennesker, der har et levet liv, som de har lyst til at
dele med mig og andre.”
Måske kender du allerede Abelone Tholstrup
Stein fra platformen ”Et andet liv”, hvor hun med
udgangspunkt i egne erfaringer belyser livet som
permanent, ufrivillig barnløs.
Ét afsnit, ét tema
I hver episode har Abelone Tholstrup Stein en
åben samtale med en gæst, og her berøres alt fra
tanker om det, der er svært til perspektiver på håb
og fremtiden. Hvert afsnit har ét overordnet tema,
som er mødets udgangspunkt, men derfra udfolder
samtalerne sig, og de når vidt omkring sorgens
mange facetter.
Vores gæster tæller blandt andet forældre, som
har mistet tidligt, og forældre, som har mistet
større børn, og med udgangspunkt i deres unikke
historier dykker vi ned i nogle af de emner, som
vi ved, fylder hos mange, der har mistet. Det kan
f.eks. være sorgfølelser, parforholdet, relationer
og omgivelsernes reaktioner, tilbage til arbejde,
gravid igen o. lign. Men vi har også samtaler med
bedsteforældre, forskere, fagfolk og andre, som
har sorgen tæt inde på livet enten privat eller
professionelt. På den måde giver vi plads til sorgens
mange stemmer, og podcasten bliver relevant
for både forældre, som ønsker at høre andres
fortællinger eller som søger spejling i deres følelser,
og for pårørende, fagfolk og andre med interesse for
emnet sorg.
”Forældre & Sorg – Om at miste et barn” er en gratis
podcastserie, som udgives løbende både på vores
hjemmeside og på Apple Podcasts, Google Podcasts
og Podimo.
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VENOtour – Et
cykelløb med mening
”Vi har selv haft stor hjælp og glæde
af foreningens tilbud i forbindelse
med, at vi mistede vores søn, og vi
ønsker at øge opmærksomheden
omkring foreningens virke og formål.
De forældre som mister deres
spædbarn, skal have mulighed for
at få den bedst mulige hjælp til at
bearbejde sorgen”, fortæller Kjeld
Dollerup, som cyklede VENOtour for
første gang i 2020.
Det startede som et enmandsprojekt
tilbage i 2016, men over årene
er flere og flere ryttere kommet
til – Og med nogle måneders
coronaforsinkelse lød startskuddet
til årets VENOtour den 28. august
2020.

Tusind tak til alle rytterne, Lisbeth
Gade Nissen for igen at arrangere
løbet, alle hjælpebilerne, der
fulgte og stod klar med kaffe,
mad og organisering af hele
turen, heppekoret og Michael
Storgaard, som traditionen tro
havde taget den lange tur fra
Lolland til Skagen for at servere
grillpølser til de sultne deltagere.
Vi ses i 2021, hvor VENOtour
cykles d. 21. - 23. maj.

Med børnene på styret
Når rytterne i VENOtour hopper på
sadlen, og tilbagelægger de over 400
km., så gør de det med billeder på
styret af de børn, som de har mistet,
og årets felt bestod af 11 seje fædre,
storebrødre, svogre, morfædre og
bare mænd, som cyklede for at sætte
fokus på og samle penge ind til
Forældre & Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød.
Starten gik ved Danmarks vestligste
punkt, Blåvandshuk Fyr, og ruten
førte feltet op langs kysten til
målstregen ved Danmarks nordligste
punkt, Det grå Fyr, på Grenen ved
Skagen. Det blev en weekend der, på
trods af punkteringer og skybrud,
gav mulighed for at mindes de
børn, som fik et alt for kort liv,
og som indsamlede 127.044 kr. til
Forældre & Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød.
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Omstillingsparate frivillige
– Digitale møder i en krisetid
”Jeg havde aldrig holdt et online
møde før. Men jeg havde den tilgang,
at det kun kunne være bedre
end ikke noget”, udtaler frivillig
medarbejder Dina Kristina S. Larsen.
Da corona lukkede store dele af
Danmark ned i marts 2020, stod det
klart, at vi var nødt til at sætte alle
fysiske møder i organisationen på
pause. Det var den eneste måde
at passe på forældrene og vores
frivillige. Men en ting var den
fysiske sundhed, noget andet var
den mentale. Hvordan kunne vi
imødekomme forældrenes behov for
at møde andre forældre uden faktisk
at mødes?

kunne støtte forældrene. Sorg og
ensomhed er to størrelser, der
på alle måder går hånd i hånd,
og coronanedlukningen havde
for mange forældre forstærket
følelsen af ensomhed midt i sorgen.
Derfor var det også så positivt at
mærke de frivillige medarbejderes
omstillingsparathed og evne til at
gribe den bold, som vi kastede ud
til dem”, fortæller direktør Birgitte
Horsten.
En af de frivillige, som greb bolden,
var Dina Kristina.
”Min første tanke var, at jeg var
spændt på, hvordan det ville blive.
Og jeg sagde ja, fordi jeg tænkte, at
hvis det var den mulighed, som der
var, så var det bedre end ingenting.
Og vi vidste jo ikke, hvornår det ville
blive muligt med de fysiske møder
igen.”
Dina Kristina har været frivillig i
godt to år, og har haft mere end seks
sorggrupper, så for hende var der
ingen tvivl om, at den digitale løsning
skulle realiseres.
”Jeg ved, hvor enormt vigtigt det er
for forældrene, og hvor stor værdi
det har for dem at møde andre
forældre.”

Omstillingsparate frivillige
Vores frivillige medarbejdere er
en stor del af Forældre & Sorg –
Landsforeningen Spædbarnsdøds
fundament, og de løfter utrolig
vigtige opgaver. Da vi i april
introducerede idéen om at gøre
sorggrupperne digitale, så viste de
straks stor omstillingsparathed.
”Det er klart, at vi gjorde os en del
overvejelser om, hvordan vi bedst
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Det digitale møde gav nye
muligheder
De frivillige gennemgik en kort men
grundig introduktion til den digitale
afvikling, og umiddelbart efter blev
de digitale sorggrupper igangsat.
For Dina Kristina var det en anden
oplevelse end de fysiske grupper.
”Det gav god mening, fordi
forældrene sad i forskellige dele af

landet. Det gjorde min medgruppestarter for øvrigt
også. Det var en gruppe, som var sat sammen på
baggrund af nogle fælles omstændigheder, og det
havde uanset hvad, ikke kunne lade sig gøre fysisk
pga. den geografiske afstand.”
Og netop muligheden for at lave en
gruppesammensætning som ikke afhænger af
geografi, er ifølge Dina Kristina en af de største
fordele ved den digitale løsning.
”Det kan gøre, at man hurtigere kan komme i en
gruppe, som ikke behøver at være geografisk
bestemt. Der kan det online noget.”
”Det var learning by doing”
Men de digitale møder kunne ikke bare oversættes
én-til-én fra de fysiske, og det blev en proces, hvor
gruppestarterne og forældrene i fællesskab måtte
finde de bedste måder at afholde møderne på.
”Det var learning by doing. Vi fandt f.eks. ud af, at
det var bedre, at mikrofonerne var tændt under
hele mødet. Det var de ikke til at starte med, fordi
vi var bange for, at det ville virke forstyrrende.
Men det viste sig, at det gav et meget bedre flow
i samtalerne”, fortæller Dina Kristina. ”Men til
gengæld var det sværere med small talk, for i
pauserne forlod forældrene jo skærmen. Så der var
ikke den naturlige småsnak, som også er så vigtig.”
Digitale og fysiske sorggrupper
Vi ved, at der er mange forældre, som ser det som
et plus, at de terapeutiske samtaler foregår via
telefonen, fordi det betyder, at de ikke fysisk skal
flytte sig et andet sted hen. I de digitale sorggrupper
sad deltagerne også derhjemme i egne, vante
omgivelser, og det mener Dina Kristina var en fordel.
”Jeg tror, at nogle kan synes, at det er nemmere bare
at tænde computeren. Man behøver ikke have været
i bad eller have støvsuget.”
I en tid hvor vi alle sammen er tvunget til at
tænke i alternative baner, så er det rart at opleve,
at der kan opstå gode løsninger. Men trods
positive tilbagemeldinger fra både forældre
og gruppestartere, så ved vi også, at de fysiske
sorggrupper kan noget helt særligt, som er svært at
overføre til et online univers.

risikerer ikke, at nogen forsvinder pga. en løs
forbindelse. Det er også lettere at tage fat i folk
i pauserne, og tjekke om de er okay”, forklarer
Dina Kristina og uddyber. ”I det fysiske rum er det
nemmere at få en fornemmelse af forældrene. Det
er måske lidt gammeldags men det at være fysisk
i samme rum og sidde fælles om et bord og drikke
en kop kaffe, det kan noget. Det er også lettere med
small talk, som også er nødvendig for at være i det
på en naturlig måde. Det giver forældrene frirum til
at trække vejret, så de kan være i det.”
Hvor Dina Kristina var digital gruppestarter i
foråret, så havde hun igen en fysisk sorggruppe i
sensommeren, og der er ingen tvivl om, hvad hun
foretrækker.
”Der var selvfølgelig mere afstand mellem
forældrene og mere håndsprit på bordene, men vi
var stadig i samme rum. Og det var bedre.”
Hvad så nu?
Er de digitale sorggrupper så kommet for at blive?
Måske. For mens det er blevet klart for os, at de
fysiske sorggrupper opfylder nogle behov, som er
svære at imødekomme digitalt, så har de samtidig
åbnet for nye muligheder.
”De digitale sorggrupper har den helt store fordel,
at de, der bor i tyndt befolkede områder, skal vente i
kortere tid på at komme i en sorggruppe, og på den
måde får vi sikret hurtigere hjælp til flere forældre”,
forklarer Birgitte Horsten. Det er Dina Kristina enig i.
”Jeg synes godt, at man kan have dem i baghovedet,
hvis der kommer nogle forældre, som har et behov,
hvor det giver mening. Så det kunne godt blive en
del af vores tilbudskatalog, for det er bedre med en
digital gruppe end ingenting.”
I alt er der blevet oprettet 19 sorggrupper i 2020,
hvoraf de fem var digitale i foråret og to foregik
online i efteråret og vinteren. Til sammenligning
blev der oprettet 17 grupper i 2019, og i Forældre &
Sorg – Landsforeningen Spædbarnsdød er vi glade
for at se, at vi – trods corona - har formået at hjælpe
endnu flere forældre i 2020. Ikke mindst takket være
vores uundværlige, frivillige medarbejdere.

”Det fysiske rum kan meget mere. Jeg kan få en
helt anden fornemmelse af rummet. Jeg kan se
folk i øjnene. Det er fysisk umuligt online. Og man
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“Vi bliver nødt til at
tale om sorg”

- Interview med Cecilie Hother
Hvis man ikke har elsket, så føler man ikke
sorgen. Der er ikke noget dårligt i at have
kærlighed til en anden – Cecilie Hother
Når man mister et barn, bliver hele
verden vendt på hovedet, og mange
finder det svært at navigere i sorgen
og omgivelsernes reaktioner. Hvor
nogle vælger at være meget åbne
omkring deres følelser, så vælger
andre at være mere private om deres
sorg.
Vi har talt med Cecilie Hother om,
hvilken betydning det har haft for
hende at miste et barn som offentlig
person, om hvorfor hun har valgt at
være så åbenhjertig omkring sin sorg
og om hvordan hun har grebet sin
sorgbearbejdelse an.
”Jeg blev nødt til at være åben om
Karls død”
For Cecilie Hother var valget taget
for hende på forhånd. I kraft af sit
arbejde som vejrvært havde mange
set den voksende mave, og hun
var nødt til at italesætte Karls død
offentligt, da maven pludselig svandt
ind før tid. Men Cecilie Hother kunne
have valgt ikke at tale offentligt
om de følelser og oplevelser, der
knyttede sig til at miste Karl, og
hendes åbenhed var et bevidst valg.
Hun husker tydeligt første gang, hun
lagde noget på de sociale medier.
”Jeg oplevede, at andre kunne nikke
genkendende til min oplevelse.
Det hjalp også mig. Det blev en
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forløsning at opleve. Jeg vidste, at
det var vigtigt at være helt ærlig, så
det blev oprigtigt. I respekt over for
andre, som måske kunne bruge det
til noget.”
I det hele taget blev det
magtpåliggende for Cecilie Hother at
tale om svære og personlige emner
som sorg.
”Jeg blev overrasket over, hvor
svært det kan være at tale om sorg,
og det synes jeg er forkert. Sorg
er et livsvilkår, som vi alle kender.
Døden er en del af vores liv og vores
samfund har fået en berøringsangst.
Det er rigtig vigtigt, at vi er åbne
omkring sorgen, fordi det er vigtigt i
healingsprocessen. Det er vigtigt for
medmennesker og omverdenen. Man
bliver nødt til at tale om det.”
”Sorggruppen blev et kardinalpunkt”
Netop at tage sorgen alvorligt
betød for Cecilie Hother og
hendes mand, Thomas, at tage
imod mange forskellige tilbud om
sorgbearbejdelse. Fra taleterapi til
træning. Men det som fungerede
bedst for Cecilie Hother, var uden
tvivl at deltage i en sorggruppe hos
Forældre & Sorg – Landsforeningen
Spædbarnsdød.
”Sorggruppen healede. Det var

bedre. I sorggruppen var jeg mere ærlig over for
fremmende, end jeg nogensinde havde været over
for andre. Det var en hellig boble, som hjalp på alle
mulige måder.”
I sorggruppen fik Cecilie Hother mulighed for at dele
sin historie og finde spejling hos andre i samme
situation. Men gruppen hjalp også Cecilie til at få
nye perspektiver på sorgen.
”For Thomas og jeg gjorde det en forskel, at det var
mig, som havde båret Karl. Thomas’ sorg er ikke
mindre, men den er anderledes. Sorggruppen hjalp
os til at forstå, at vi bearbejdede det forskelligt og
gav rum til det.”
I det hele taget var værdien af terapeutiske tilbud
uvurderlig for Cecilie, men hun bemærker samtidig
at forældre er forskellige.
“Ingen sorg er forkert. Lige meget hvordan du taler
om og håndterer den. Der er ikke nogen opskrift. Du
må aldrig føle dig forkert. Jeg kan fortælle, hvad der
virkede for mig, og andre må så tage, hvad de kan
bruge derfra.”
Tilbage på arbejde igen
Tanken om at vende tilbage til arbejde vækker
forskellige følelser hos dem, som har mistet, og
mange er i tvivl om, hvornår de er klar. Nogle ser
frem til at komme tilbage til en mere normaliseret
hverdag, og oplever det som en mulighed for at tage
en pause fra sorgen i nogle timer. Andre føler, at
udsigten til igen at skulle på arbejde, og leve op til
de forventninger der følger med, er uoverskuelig.
Da Cecilie Hother vendte tilbage til sit arbejde,
erfarede hun, at hun i første omgang ikke var klar
til at påtage sig de samme arbejdsopgaver som før,
og hun mærkede, hvor vigtigt det blev at have en
arbejdsplads, som kunne rumme hendes sorg.
”Jeg fandt ud af, at jeg slet ikke var klar”
Cecilie Hothers vej tilbage til arbejdsmarkedet blev
ikke så lige til, som hun havde forestillet sig. Hun
fødte Karl i marts 2019, og hen over sommeren
vendte hun igen tilbage på skærmen.

”Jeg glædede mig til at komme tilbage og få en
hverdag igen. Jeg har et job, hvor jeg skal præstere,
hvor jeg ikke kan skjule mig og have en dårlig dag.
Jeg kan ikke bare ringe mig ind syg en time før. Det
er et vilkår i mit arbejde. Jeg elsker mit arbejde og
jeg elsker at formidle. Specielt når det er live. Og så
elsker jeg at være ude og tale med andre mennesker.
Men det var der bare ikke overskud til. Jeg fik det
fysisk dårligt. Jeg fandt ud af, at jeg slet ikke var klar.
Normalt giver det mig energi at være på arbejde, og
for første gang oplevede jeg, at arbejdet tog energi.”
En fleksibel og opmærksom arbejdsplads
Cecilie Hother forsvandt fra skærmen igen, og
arbejdede i stedet bagom produktionerne i nogle
måneder. Hendes arbejdsplads udviste fleksibilitet
og rummede situationen, og det gav mulighed for
at tilpasse arbejdsopgaverne, så de mødte Cecilie
Hothers behov. Hun oplevede 100% støtte fra TV2,
og ca. et halvt år senere vendte hun tilbage på
skærmen.
”Det var en helt anden Cecilie. Jeg var mere hel. Men
jeg havde også et helt andet fremtidsperspektiv. Jeg
var gravid igen, men var stadig i en sorgproces. Jeg
arbejdede på ikke at have dårlig samvittighed over
for sorgen og heller ikke at have dårlig samvittighed
over for glæden. Men jeg var et helt andet sted. Jeg
glædede mig til at tage på arbejde, og jeg havde fået
energien og gnisten igen.”
Med Cecilies egne ord viste TV2 sig at være en
”meget large arbejdsplads”, men hun understreger
samtidig, at virksomheder har behov for redskaber
til at håndtere medarbejdere i sorg. Hun mener,
at det er vigtigt, at arbejdsgivere anerkender
situationen, og kan finde ud af at tage hånd om
deres medarbejdere.
”Økonomisk koster ubearbejdet sorg samfundet
rigtig mange penge i depressioner og sygemeldinger.
At pakke sorgen væk er det absolut dummeste, som
vi kan gøre.”
”Anerkend sorgen”
I det hele taget blev ordet “Anerkend” et absolut
nøgleord for Cecilie Hother, og spurgt til hvilket
råd hun ville give andre i sorg og pårørende til
en person i sorg, svarer hun entydigt til begge
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”Anerkend”, og uddyber. ”Anerkend at jeg er i sorg.
Anerkend at jeg har en veninde i sorg. Lad være med
at ignorere det.”
Tilbage på skærmen var Cecilie Hother gravid for
tredje gang, men efter Karls død fulgte der med
den nye graviditet en frygt for at miste igen, og hun
måtte lære at balancere mellem sorgen, der stadig
fyldte meget, og glæden over det spirende liv i
maven.
Om at blive gravid igen og balancere mellem
ekstrem glæde og ekstrem sorg
Efter at have mistet et barn dukker spørgsmålet
om en ny graviditet op hos mange og med det
også spørgsmål som ”Tør vi?”, ”Kan vi?”, ”Vil vi?”.
Frygten for at miste endnu engang sidder ofte dybt i
forældrene, og det er svært at vurdere, hvornår man
føler sig klar til en ny graviditet.
”I en perfekt verden havde jeg nok lige ventet et par
år”
Cecilie Hother blev hurtigt gravid igen med sit tredje
barn, Aksel. Hun er i dag 41 år, og det blev den
udslagsgivende faktor i beslutningen om at forsøge
med endnu en graviditet allerede kort efter Karls
død. Da hun erfarede, at hun var gravid med Aksel,
satte det en masse tanker i gang.
”Jeg vidste, at det ville blive en rejse med poler. Der
ville være ekstrem glæde og der ville være ekstrem
sorg. Og på en eller anden måde skulle jeg så prøve
at navigere i det uden at tage respekt fra sorgen, og
den plads som den skulle have, og det som skulle
bearbejdes, samtidig med at det liv som voksede
i mig, og den glæde som var omkring det, jo også
skulle have sin plads. Det var en følelsesmæssig
voldsom dans at skulle navigere i to så store
følelser.”
Med frygten som følgesvend
Ved siden af sorgen over Karls død og glæden over
den nye graviditet dukkede endnu en stærk og
dominerende følelse frem: Frygt. Og Cecilie Hother
oplevede først for alvor en form for tilknytning til
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Aksel, da hun var forbi det punkt i sin graviditet,
hvor hun mistede Karl. Frygten for at miste igen
betød også, at hun ikke købte ting til Aksel før
ganske tæt på termin. ”Jeg turde simpelthen ikke”,
fortæller Cecilie Hother.
Frygten blev en følgesvend gennem hele
graviditeten, og hun besluttede sig for, at den skulle
have lov til at være der.
”Oppe over det hele lå frygten. Den var
altoverskyggende. Frygten var min værste fjende.
Selvfølgelig havde jeg den. Jeg kan ikke miste et barn
og så ikke være bange for at miste igen. Så det måtte
jeg acceptere. Hvis jeg ikke kunne fjerne frygten, så
måtte jeg finde en balance, hvor jeg accepterede, at
den var der, men ikke fremelskede og dyrkede den,
og heller ikke ignorerede den. Jeg nåede frem til, at
jeg ikke kunne gøre noget. Jeg kunne passe på mig
selv, og jeg kunne passe på mit barn, og jeg ville
forsøge at leve så normalt som muligt.”
”Sorg er ikke kun noget mørkt og dystert”
Med tiden har Cecilie Hother fået et mere nuanceret
billede på sin sorg, og den har sendt hende på en
rejse, som grundlæggende har påvirket, hvem hun er
i dag.
”Man får mig aldrig til at sige, at der er en mening
med det. Det, at miste et barn. Der er ikke nogen
højere mening. Men jeg tror, at man kan lære
noget af det. Jeg tror også, at man kan træffe nogle
valg. Der er helt klart en Cecilie før og en Cecilie
efter marts 2019. Jeg mener, at der er en generel
misforståelse omkring sorg. At sorg er noget mørkt
og dystert. Det er den også. Min krop gik i fysisk
choktilstand. Jeg kan næsten ikke huske noget fra de
første måneder efter, at jeg havde mistet Karl. Men
det er også en rejse. Det er en rejse mod noget lyst.
Det er en rejse mod at gøre sorgen til et livsvilkår. Til
at få sat perspektiv på sit liv. Der er også noget lyst,
og noget glædeligt og noget, som man kan tage med
sig. Det så jeg ikke lige med det samme, men det
kommer.”
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”Livet efter Tabet”

– Forskningsprojekt skal gøre os klogere på
sorgen over at miste et spædbarn
”Viden og formidling af viden er
vigtig. Det er blevet lettere at tale
om død og sorg, men jeg oplever
alligevel at efter nogle måneder,
så bliver det svært. Der bliver ikke
ved med at være samme forståelse
for, at det er et barn, som man skal
have med videre resten af livet”,
udtaler Dorte Hvidtjørn, Klinisk
Jordemoderspecialist på Afdeling
for Perinatalt Tab ved Aarhus
Universitetshospital og Lektor på
Klinisk Institut ved SDU.
”Livet efter Tabet” er titlen på et
forskningsprojekt, som har været
i gang siden 2015. Her undersøger
projektleder Dorte Hvidtjørn sammen
med et hold forskere, hvordan
forældre har det i det første år efter,
de har mistet under graviditeten
eller kort efter fødslen.
”Vi skal blive klogere på sorg
generelt”
Vi ved i bund og grund ikke meget
om livet for forældre i sorg, men det
har et hold forskere på Syddansk
Universitetshospital, SDU, sat sig for
at lave om på.
”Det er relevant, fordi vi skal blive
bedre til at tilbyde den rigtige
støtte og give de rigtige tilbud i
sundhedssektoren. Vi skal i det hele
taget blive bedre til at drage omsorg
for de par, der mister”, fortæller
Dorte Hvidtjørn. ”Det er vigtigt at
blive klogere, så vi kan formidle
viden om sorg til omgivelserne, til
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sundhedspersonalet og til parrene
selv. Vi skal blive klogere på sorg
generelt.”
Med projektet ønsker Dorte Hvidtjørn
sammen med sine kollegaer at
belyse, hvordan der er at leve,
når man har mistet et spædbarn.
Derfor har de sat sig for at udforske,
hvordan sorgen forløber for forældre
i de første 13 måneder efter, de har
mistet, og med den nye viden kan vi
forhåbentlig forbedre omsorgen for
forældrene.
”Det er vigtigt at forske i sorg, og det
er vigtigt at vide, hvordan er det at
leve med de døde, og med folk der er
i sorg,” uddyber Dorte Hvidtjørn.
”Vi vil gerne møde det hele
menneske, men måske halter det
lidt i forhold til eksistentielle
spørgsmål”
Indtil nu har projektet affødt et
speciale i jordemodervidenskab,
som har haft fokus på eksistentielle
aspekter af sorgen. Bag studiet
står Mette Eklund, som er
forskningsassistent på ”Livet efter
Tabet”. Ud fra den tilgængelige
data har hun udforsket religiøse
og spirituelle forandringer hos
forældrene.
”Egentlig er det ikke så vigtigt, hvad
forældrene tror på”, forklarer Mette
Eklund. ”Det handler nok mere om
at vi som sundhedsprofessionelle
skal blive bedre til at adressere

Dorte Hvidtjørn
eksistentielle temaer overfor
forældrene. Måske skal
sundhedsprofessionelle øve sig
i at gå med ud ad den vej, hvis
der er et behov hos forældrene.
For de vil gerne møde det hele
menneske, men måske halter
det lidt i forhold til eksistentielle
spørgsmål.”
Ifølge Mette Eklund hører tro
til den private sfære, og derfor
mangler der på mange måder
et sprog om tro og spiritualitet.
Hendes tese er, at nogle forældre
vil sætte pris på muligheden
for at tale om eksistentielle
emner. For hvor der er knyttet
både præster og imamer til
hospitalerne, så er der ikke nogen
støttemuligheder til de, som ikke
nødvendigvis knytter sig til de
større religioner.

Mette Eklund
Om ”Livet efter Tabet”
Forskningsprojektet løber fra 2015
og indtil videre frem til 2024, og
baseres på data indsamlet blandt
forældre, som har mistet efter 14.
graviditetsuge og op til spædbørn,
der er blevet ca. 1 måned gamle.
Forældrene bliver inviteret til
at deltage umiddelbart efter, de
har mistet, og skal efterfølgende
svare på tre spørgeskemaer hhv.
1, 3 og 13 måneder efter, at de
har mistet. Både mor og far bliver
inviteret til at deltage, og indtil nu
har over 840 svaret på mindst ét
spørgeskema.
Med projektet ønsker forskerne
at undersøge den store mængde
data bredt. Udover informationer
som køn, alder, bopæl o. lign.
indsamler de derfor også data
om forældrenes følelsesmæssige
sundhed, deres perspektiver på
tro og eventuelle forandringer i
livsanskuelser.

Det første Ph.d.-projekt, som er
afledt af den store datamængde,
kommer til at udforske, hvorvidt
det har betydning for forældrenes
sorg, hvor barnet er født. Med
udgangspunkt i Y3, det særskilte
afsnit på Skejby, kigger forskerne
nærmere på, om forældrene
har det værre eller bedre, hvis
de har været indlagt på en
specialafdeling i forbindelse med
fødslen, og om det gør en forskel
i sorgen at opleve omsorg fra
specialiserede fagpersoner.
Et andet muligt projekt er et
studie af forældre, som vælger
en provokeret fødsel, herunder
hvorvidt og hvordan det former
forældrenes sorg, at de har
en aktiv rolle i den afbrudte
graviditet.
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Arrangementer i 2021

Januar
Sorgseminar
Vi bestræber os normalt på at
afholde 4 sorgseminarer om året.
Grundet conora har vi desværre
været nødt til at aflyse januars
sorgseminar.
Årets resterende sorgseminarer
planlægges løbende, og kan ses
under ”Tilbud til Forældre” på
vores hjemmeside.

Februar
D. 3. februar: International
Mindedag for Forældre i Sorg
Som noget nyt introducerer vi en
officiel lysdag for forældre, som
har mistet et barn.
Et barn er et barn og alle
forældre, som har mistet et barn,
har sorgen til fælles. Derfor
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ønsker vi at skabe en fælles,
samlende dag uanset barnets
alder eller dødsårsag. Det
betyder, at tidligere mindedage
forenes i én ny dag.
Forældre & Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød
sender fortsat gerne lysposer,
hvis der er et ønske om at
skabe et lokalt arrangement i
forbindelse med en mærkedag.
Arrangementet skal dog være
offentligt samt annonceres på
f.eks. Facebook.

et barn og samtidig samle
penge ind til Forældre & Sorg Landsforeningen Spædbarnsdød.
Alle kan deltage, og der er
tilmelding via VENOtours
hjemmeside: venotour.dk.

Juni
D. 12.-13. juni: Grunduddannelse
Uddannelse af nye frivillige
medarbejdere.

Oktober
D. 9. oktober: Årsmøde

April
D. 10. april: Generalforsamling

Maj
D. 21.-23. maj: VENOtour
VENOtour er et cykelløb, der
afholdes hvert år i pinsen.
Deltagerne kører for at sætte
fokus på sorgen ved at miste

D. 10. oktober: Frivilligdag

November
D. 7. november: Alle Helgen
Alle Helgen gudstjenesterne
landet over bibeholdes, og de
udvides til at rumme alle forældre
i sorg. Kirkeliste med tid og sted
lægges på vores hjemmeside i
efteråret.
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Organisationen i tal
Sekretariatets terapeutiske
rådgivere tilbyder samtaler
til forældre, pårørende
og fagpersoner. Målet for
rådgivningssamtalerne 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 uden for organisationen.
Flere rådgivningsforløb
I 2020 igangsatte vi 692
rådgivningsforløb, og dermed
fortsætter tendensen fra de
foregående år, hvor vi har
oplevet en øget efterspørgsel.
Tallet afspejler ikke en stigning i
antallet af forældre, som mister
et barn, men er snarere et billede
på, at vi i højere grad også får
hjulpet fædre og medmødre.
Af de 692 forløb var de 485
med mødre og 207 med fædre/
medmødre.
Til sammenligning ser antallet af
rådgivningsforløb de seneste seks
år således ud:
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•

581 forløb i 2019

•

461 forløb i 2018

•

390 forløb i 2017

•

371 forløb i 2016

•

331 forløb i 2015

•

318 forløb i 2014

Sorgseminar
Det er vores målsætning at
afholde fire sorgseminarer om
året, men pga. coronavirus har
vi i 2020 været nødt til at aflyse
forårets planlagte seminar.
Efterårets seminar er udskudt
til 2021. I 2020 afholdt vi derfor
kun to sorgseminarer, hvor
i alt 38 forældre deltog. På
sorgseminaret kan forældrene
over en weekend møde andre
forældre, som har mistet et barn
inden for samme tidsperiode, og
de får mulighed for at spejle sig
i andres fortællinger, udveksle
erfaringer og opbygge et netværk.
Sorgseminaret ledes af vores
terapeutiske rådgivere, som
sætter rammerne for seminarets
indhold.
Frivillige medarbejdere
I organisationen er der 59
frivillige medarbejdere, hvoraf
syv blev uddannet i 2020. Vores
frivillige har en bærende rolle
i organisationen, og de udfører
et vigtigt arbejde for forældre,
der mister. Som gruppestartere
leder de sorggrupperne, og de
har også forælder-til-forælder
kontaktforløb.
Vi har altid brug for flere
frivillige, og alle, som selv har
mistet et barn, er velkomne til
at henvende sig, hvis de har lyst
til at hjælpe og støtte andre
forældre i sorg. Der står mere
om det frivillige arbejde på vores
hjemmeside, hvor der også er en

ansøgningsformular. Vi kan også
altid kontaktes telefonisk eller på
mail, hvis man vil høre mere om
det frivillige arbejde.
Sorggrupper
Der er rigtig mange forældre, som
har glæde af vores sorggrupper,
og de er meget efterspurgte.
Sorggrupperne tilbyder et rum,
hvori forældre kan dele tanker og
erfaringer med andre forældre,
som har mistet, hvor de kan
spejle sig i andres fortællinger og
hvor de kan danne netværk.
I 2020 oprettede vi 19
sorggrupper, hvoraf de syv var
digitale. Det er en lille stigning i
sammenligning med 2019 og 2018,
hvor der begge år blev oprettet 17
sorggrupper.
Forælder-til-forælder forløb
Formålet med forløbet er at give
forælderen mulighed for at tale
med en frivillig medarbejder
om de tanker, der fylder efter
at have mistet et barn, og for at
møde forståelse for og indsigt
i situationen. Forløbet er, lige
som de terapeutiske samtaler,
telefonisk. I 2020 blev der oprettet
seks forløb. Til sammenligning
blev der i 2019 oprettet 13 forløb
og i 2018 12 forløb.

Pr. 1. januar 2021 er der syv
medarbejdere på sekretariatet, som står
for organisationens daglige arbejde.

Birgitte Horsten,
Direktør

Helle Thorup Schmidt,
Terapeutisk rådgiver

Camilla Drake,
Terapeutisk rådgiver

Mette Kjær Nielsen,
Terapeutisk rådgiver

Anne Rasch Adamsen,
Terapeutisk rådgiver

Suzanne Kukolj,
Administration

Ann-Sofie Thorius,
Kommunikationsmedarbejder
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FORÆLDRE&SORG
Når vi er flere, kan vi mere…
Som medlem støtter du os økonomisk - og jo flere vi er, desto 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
- 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

www.spaedbarnsdoed.dk
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