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SVÆRE TANKER 
OG FØLELSER 
HOS 
HJERTEBØRN 
OG DERES 
SØSKENDE



• Det er vigtigt at man 
har nogen at tale om 
følelser med. Så kan 
de nemlig komme 
ud af kroppen, ud i 
luften og blive til 
ord…



I Hjertebarn med noget 
på hjertet møder vi Sylle 
som er hjertebarn…



I Hjertesøskende med 
noget på hjertet møder 
vi Sylles søster Frede…



Svære tanker og 
følelser hos 
hjertebørn og 
deres søskende



Ved alvorlig sygdom 
eller ved 
nydiagnosticeret
sygdom er det ofte 
angsten og 
uvisheden, der fylder

Tanker og følelser i 
forhold til 
sygdommen bliver 
omdrejningspunktet 
og kommer ofte til at 
sætte dagsordenen



Normale reaktioner

• Angst
• Svært at forstå
• Tillid til verden 

forsvinder
• Søvnforstyrrelser
• Tristhed 
• Vrede 
• Fysiske gener
• Koncentrationsbesvæ

r
• Føler sig anderledes 

end kammerater
• Alene i verden



• Pludselig stivnede 
Sylle…” Var jeg 
bange mens vi 
boede her?”



Det syge barns reaktion på at være syg
afhænger bl.a. af følgende faktorer:

• Hvilken hjertelidelse
• Hvor alvorlig er den
• Evt. komplikationer
• Medfødt eller opstået/opdaget senere
• Behandlingsforløbet
• Ressourcer I familien
• Støtte fra netværket



Vilkår for det syge barn:

• Opmærksomheden er ofte præget af 
bekymring - barnet kan føle at det 
bliver overvåget

• Familielivet er præget af sygdom -
skyldfølelse over de konsekvenser det 
får for resten af familien

• Opdragelsespause i kritiske perioder af 
sygdommen



Naturlige reaktioner hos det syge barn:

• Bekymring og utryghed
• Sårbar over for skift og uforudsigelighed
• Føle sig anderledes
• Generel angst 
• Jalousi
• Frustration over begrænsninger
• Vrede
• Bruge sin tilstand til at opnå fordele
• Stress
• Øget behov for kontrol
• Isolation i nogen grad
• Koncentrationsbesvær



Hvad kan man være bange for:
• at være alene
• det man ikke forstår
• at blive mere syg
• at dø
• at miste andre
• fremtiden
Svært at kende forskel på alvorlige 
og ikke alvorlige symptomer



Mestringsstrategier
hos hjertebørn

• Håb
• Mening
• Aktivitet
• Fokus på det

mulige/livet og
ikke worse case

• Komme overens
med døden



Vilkår for søskende:
• Opmærksomheden er 

primært rettet mod 
den syge 

• Familielivet er præget 
af sygdom

• Har mistet forældres 
opmærksomhed

• Har levet eller lever 
med frygten for at 
miste søster/bror

• Opdragelsespause i 
kritiske perioder af 
sygdommen

• Oplevelser som familie



Naturlige søskende reaktioner:

• Bekymring og utryghed
• Sårbar over for skift og uforudsigelighed
• Føle sig anderledes
• Bange for at  miste den syge
• Bange for at være alene med den syge
• Ønske sig selv syg
• Jalousi 
• Vrede
• Skyldfølelse 
• Stress
• Øget behov for kontrol
• Isolation i nogen grad
• Koncentrationsbesvær 



”Det er svært for mig at sige nej, hvis min 
søster spørger mig om hjælp fx med at 
hente noget til hende. Hvis jeg siger nej, 
får jeg næsten altid skyldfølelse. Hun kan
jo ikke – jeg gider bare ikke. Hvis jeg 
siger ja, kan jeg blive rigtig irriteret, fordi 
jeg gerne lige ville gøre det som jeg selv 
var i gang med”



Tanker hos søskende:
• Er der andre I familien

som bliver syge?
• Bliver jeg syg?
• Dør min bror/ søster?
• Lige pludselig
• Mens jeg er I skole?
• Snart?
• Hvad sker der med 

familien hvis han/hun
dør?

• Hvorfor er det lige min 
bror/søster som er syg?



Almindelige
mestringsstrategier:

• Håb
• Ansvarlighed
• Hjælpsomhed
• Fornægtelse
• Flugt
• Distraktion
• Tvangstanker og

handlinger
• Selvdestruktiv

adfærd



UDVIKLINGSPSYKOLOGI

Barnets kognitive udvikling:

4- 7 år

– Øver sig i at kunne fremlægge sine oplevelser og erfaringer i sammenhængende dialoger og 
fortællinger.

– Kan kun spænde over et begrænset tidsrum 

Denne fase er kendetegnet ved at barnet er i gang med en psykologisk udvikling i højt tempo, hvor barnets forståelse af verden 
konstant udvikles både kvantitativt og kvalitativt. For at barnet kan opretholde en stabil forståelse af hændelser, har det brug, for 
sammen med andre, at kunne lave en fortælling om oplevelser, som ligger så tæt på tidspunktet for den konkrete hændelse som 
muligt. 



UDVIKLINGSPSYKOLOGI

Barnets kognitive udvikling:

4- 7 år
Regeletik:
Førskolebarnet, omkring 5 - 6 år, opfatter handlinger som rigtige eller forkerte.
Referenceramme: Barnets tillærte regler eller principper.
Der er tale om absolutte størrelser.
Barnet har endnu ingen forståelse for at regler er socialt konstrueret, og dermed fleksible og 
foranderlige størrelser.
Barnet kan føle sig afvist og uretfærdigt behandlet hvis voksne tilsidesætter regler og principper.
Eks: Forældre som tager særlige hensyn til deres hjertesyge børn og hvor raske søskende ikke 
forstår hvorfor der gælder forskellige regler. 



UDVIKLINGSPSYKOLOGI

Barnets kognitive udvikling:

4- 7 år
Børn i denne aldersgruppe:
– Går ud og ind af det svære

– Har svært ved at fastholde opmærksomheden længere tid af gangen. 

– Har brug for noget konkret at forholde sig til
• Bamser, dukker, tegninger, historier

– Har brug for simple overskuelige forklaringer
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