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Videns- og kompetencecenter
børn, unge og voksne

Evaluering og
Forskning

Vi arbejder for at sygdom og sorg ikke ødelægger livet !
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Af børn og unge
til og med 27 år
sygdom/død

Af kompliceret
sorg hos voksne
og ældre

for sorgområdets
aktører
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Vidensindsamling
Vidensformidling
Kompetenceopbygnin
g
Forskning og
forskningssamarbejd
e

BAGGRUND
• Flere og flere får kroniske og livstruende sygdomme
• Syge lever længere og længere
• Forskning viser, at børn og unge som pårørende har flere
symptomer end normalpopulation
• Læger og sygeplejersker har en central rolle ift.
forebyggelse, identifikation og viderehenvisning af børn
som pårørende
• Lovgivning i Sverige, Norge og Finland
• Anbefalinger i Danmark – via Sundhedsstyrelsen (2012)

WEB-UNIVERSER
•

At styrke sundhedspersonale og forældre til at
yde omsorg og give rettidig og hensigtsmæssig
information til børn som pårørende

•

www.bornungesorg.dk – indgang til

fagprofessionelle

WEB-UNIVERSER
•

•

“Aldrig mere se dine glade øjne og dit
begejstrede smil, når vi mødtes. Aldrig
mere kommer vi til at sidde og
hyggesnakke eller cykle sammen. Alle de
gode ting vi havde sammen, vil aldrig ske
igen. Jeg savner dig tit far. Du var min
nærmeste, og den jeg så op til. Men det er
meget trygt at vide, hvad du ville have
sagt”.

Sundhedspersoner:
•

Tidspunktet omkring diagnosen

•

http://webuniverssundhedsprofessionelle.dk/side-3-til-modul-1/

•

Sygdommens op og nedture

•

Når helbredende behandling er opgivet

•

Tiden omkring dødsfaldet

Forældre ramt af sygdom – og til den raske forælder

FORELØBIGE
EVALUERING
•

“Aldrig mere se dine glade øjne og dit
begejstrede smil, når vi mødtes. Aldrig
mere kommer vi til at sidde og
hyggesnakke eller cykle sammen. Alle de
gode ting vi havde sammen, vil aldrig ske
igen. Jeg savner dig tit far. Du var min
nærmeste, og den jeg så op til. Men det er
meget trygt at vide, hvad du ville have
sagt”.

154 kursister har udfyldt skema 1- primært
sygeplejersker
• Godt 40 % er i daglig kontakt med familier
ramt af alvorlig fysisk sygdom
• 26 % føler sig godt rustet til at tage
samtaler med forældre om deres børn
• 76 % synes det er deres opgave at give
forældre råd og vejledning

FORELØBIGE
EVALUERING
•

“Aldrig mere se dine glade øjne og dit
begejstrede smil, når vi mødtes. Aldrig
mere kommer vi til at sidde og
hyggesnakke eller cykle sammen. Alle de
gode ting vi havde sammen, vil aldrig ske
igen. Jeg savner dig tit far. Du var min
nærmeste, og den jeg så op til. Men det er
meget trygt at vide, hvad du ville have
sagt”.

26 kursister har udfyldt det afsluttende
spørgeskema efter de fire moduler
• 93 % svarer at udbyttet af kurset har
været stort – eller meget stort
• Alle kursister svarer at kurset har givet
inspiration til hvordan de på
arbejdspladsen kan have større
opmærksomhed på børn som
pårørende

DISKUSSION

•

“Aldrig mere se dine glade øjne og dit
begejstrede smil, når vi mødtes. Aldrig
mere kommer vi til at sidde og
hyggesnakke eller cykle sammen. Alle de
gode ting vi havde sammen, vil aldrig ske
igen. Jeg savner dig tit far. Du var min
nærmeste, og den jeg så op til. Men det er
meget trygt at vide, hvad du ville have
sagt”.

De to største udfordringer:
• Udbredelse af web-univseret
• Det tyder på, at web-univseret i højere
grad bruges til inspiration i konkrete
situation end i forhold til at fuldføre de
fire moduler med kursus-bevis.

