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Disposition 

 

Baggrund  

Hvad ved vi? 

Hvad kan vi gøre? 

Projektet Børn som pårørende på Intensiv, AUH 

 



Sundhedsstyrelsens anbefalinger 



Sundhedsstyrelsens anbefalinger 

 

 

1) Afklare om der er børn/unge i familien 

2) Afklare behov for støtte/inddragelse i samtale med forældre 

3) Råd og vejledning til at klare situationen 

4) Støtte og inddragelse på barnets præmisser 

 



Familiernes virkelighed ved kritisk sygdom 

 

 

1) Akut kritisk sygdom – livslinjen brydes 

2) Døden kommer helt uventet – korte forløb 

3) Ukendte rammer og ukendt personale 

4) Hvad er reglerne her? 

Edlich RF, Kubler-Ross E. On death and dying in the emergency department. J Emerg Med. 1992;10(2):225-9. 
 



Nationalmuseet,  
Frederiksholms Kanal 12,  
DK-1220 København K. 



Hvad ved vi? 

 

 

1) Børnene 

2) Forældrene 

3) Personalet 



Børnene 

Aldersgrupper: 

 

2-4 år 

5-9 år 

10-13 år 

14-18 år 

 

-men man er barn indtil man er 28 år… 

 



2-4 år 

 

1) Kan ikke forstå, at far eller mor ikke kommer hjem 

2) Barnet har ingen tidsfornemmelse  

3) Barnet kender ingen sammenhæng mellem sygdom og hospital  

4) Barnet er ked af det i kort tid af gangen. Det kan hurtigt blive glad 
og begynde at lege 

5) Barnet kan nemt blive påvirket af, hvordan de voksne har det 

6) Barnet kan have skyldfølelser, som ikke altid er logiske 

 



5-9 år 

 

1) Begynder at få forståelse for sygdom og hospital  

2) Er nysgerrigt og spørger meget  

3) Frygter at miste 

4) Blander fantasi og virkelig sammen 

5) Fokuserer på udstyr 

 

Knutsson SE, Bergbom IL. Custodians' viewpoints and experiences from their child's visit to an ill or injured  
nearest being cared for at an adult intensive care unit. J Clin Nurs. 2007;16(2):362-71. 
Kean S. Children and young people visiting an adult intensive care unit. J Adv Nurs. 2010;66(4):868-77. 



10-13 år 

 

 

 

1) Forstår sammenhængen mellem sygdom og hospital 

2) Er meget påvirkelig af, hvordan de nærmeste taler om situationen 

3) Barnet bekymrer sig og tænker meget på retfærdighed 

4) Kan sige, at det ikke er bange, selvom det er det 

 



14-18 år 

 

 

1) Hurtige, følelsesmæssige udsving 

2) Har forståelse for sammenhæng i sygdom og hospital 

3) Den unge har ofte mange overvejelser om liv og død 

4) Reaktionerne er meget forskellige 

 



For mange børn og unge gælder…. 

 

- De tænker altid på deres syge pårørende 

- De har et dybt ønske om, at alt skal være som før 

- De har grundlæggende behov for at blive inkluderede 

 

Helt basalt har de brug for: 

Information, struktur og omsorg 

Knutsson S, Bergbom I. Children's thoughts and feelings related to visiting critically ill relatives  
in an adult ICU: A qualitative study. Intensive Crit Care Nurs. 2016;32:33-41. 
 



For mange børn og unge gælder… 

 

 

- De vil anerkendes som tætte medlemmer af familien og mødes som 
dette 

- De vil involveres 

- De oplever at blive overset i deres behov for støtte 

 

 

 

 
MacEachnie LH, Larsen HB, Egerod I. Children's and young people's experiences of a parent's critical illness and admission to the intensive  
care unit: A qualitative meta-synthesis. J Clin Nurs. 2018;27(15-16):2923-32. 
 



For mange børn og unge gælder…. 

 

- Ved besøg i intensiv  
- Ældre børn har overvejende fokus på deres familiemedlem 

- Yngre børn større interesse i udstyr 

 

- Børn og unge kan tåle/klare alt, hvis de er forberedte fx på udseendet 
af den syge, udstyr etc 

 

- Børn er mere nysgerrige end bange 

Laurent A, Leclerc P, Nguyen S, Capellier G. The effect visiting relatives in the adult ICU has on children. Intensive Care Med. 
2019;45(10):1490-2. 
 



Særligt for de 14-18 årige 

 

Høj forekomst af angst/depression, uanset om de besøger eller ej 

Positive følelser forbundet med besøg 

Føler sig overset og mangler information 

 

Højere grad af fortrydelse, for dem der ikke besøger deres pårørende 

 

 

Ferge JL, Le Terrier C, Banydeen R, Kentish-Barnes N, Derancourt C, Jehel L, et al. Prevalence of Anxiety and Depression  
Symptomatology in Adolescents Faced With the Hospitalization of a Loved One in the ICU. Crit Care Med. 2018;46(4):e330-e3. 
 



Case 

 

 

Unge voksne med til hjernedødsundersøgelse 



Refleksion 

 

 

 

Hvordan opnår vi tværfaglighed i samarbejdet omkring børn som 
pårørende? 



Forældrene 

- Oplever at det har positiv effekt for deres børn, når de kommer på 
besøg på intensiv 

- Angiver at det er vigtigt, at personalet er involveret 

 

MEN 

- De er også i krise – hidtidige erfaringer er ikke tilstrækkelige 

- Præget af ubeslutsomhed og tvivl 

 

 
Knutsson SE, Bergbom IL. Custodians' viewpoints and experiences from their child's visit to an ill or injured nearest  
being cared for at an adult intensive care unit. J Clin Nurs. 2007;16(2):362-71. 
 



Forældrene 

Barrierer i forhold til besøget 

 

- Kærlighedsskjold 

- Vi kan ikke bære, at vi ikke kan beskytte børnene mod livet 

- Hvad skal vi sige? 

- Egen angst for døden 



Personalet 

 

- Mangler forståelse af, at det er en fælles opgave for læger og 
sygeplejersker 

- Vi mangler viden og uddannelse 

- Tidspres 

- Rammer 



Hvad skal vi gøre? 

 

 

- Identificere, at der er børn og unge i familien 

- Se dem og tal med dem - mød dem i øjenhøjde 

- Vejlede forældre og tætte omsorgspersoner i, hvordan de kan støtte 
og medinddrage barnet og den unge 

 



Hvad skal vi gøre? 

Forberede besøget på intensivstuen 

 

Man kan: 
- Vise udstyr eller billeder 

- Fortælle om den syges udseende 

- Lave aftale for besøget  

- Have en ekstra person med, som barnet og den unge er tryg ved 

- Medbringe tegning eller brev til den syge 

 



Refleksion 

 

 

 

Hvordan forbereder du, børns besøg på intensivstuen eller 
tilstedeværelse under den svære samtale? 



Hvad skal vi gøre? 

At tale med børn kræver mod og kreativitet 

 

- Hav en plan med, hvad du vil sige 

- Henvend dig til barnet, frem for den voksne 

- Brug almindeligt sprog  

- Vær konkret til alderssvarende niveau 

- Vælg ord som passer i din mund 

- Lyt aktivt og stil spørgsmål 

- Fortæl om det, der er håbefuldt og under kontrol, men benægt ikke 
alvorligheden 



Projekt – Børn og unge som pårørende i 
Intensiv, AUH 
 

- Overordnet formål 
- Forbedre børn og unges trivsel, når de har en nær pårørende indlagt på 
Intensiv, AUH 

- Støttet af TrygFonden 



Projektets aktiviteter 

 

 

- Konference om børn og unge 

 

- Fyraftensmøder 

 







Projektets aktiviteter 

- Udarbejdet pjece  

- Udarbejdet instruks  
- ”Børn og unge som pårørende, Intensiv” 

- Udarbejdet aktivitetsbog/ark om intensiv 

- Bamser til udlevering 

- Animationsfilm med vejledning til forældre 

 



Hvem kan hjælpe? 

- Hospitalspræst 

- Hospitalsklovn 

- Familiehuset 

 

www.nårmorellerfarbliversyg.dk - for børn og forældre 

www.bornungesorg.dk - gratis støtte og behandling til børn   

og unge op til 28 år 

http://www.nårmorellerfarbliversyg.dk/
http://www.bornungesorg.dk/


Tak for opmærksomheden 

annsjapp@rm.dk 

chhvas@rm.dk  

mailto:annsjapp@rm.dk
mailto:chhvas@rm.dk

