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DETTE NUMMERS TEMA

Tilbage til 
arbejde eller studie

Hvornår og hvordan bliver jeg klar til at vende tilbage til arbejde eller 

studier efter at have mistet? Hvordan fortæller jeg mine kollegaer om det, 

der er sket? Hvordan kan jeg gøre det lettere for mig selv at vende tilbage? 

Hvad er mine rettigheder – og hvordan vil jeg benytte mig af dem? Hvad 

kan jeg forvente af mine kollegaer – og hvad ønsker jeg egentlig selv fra 

deres side? 
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Tekst: Ester Holte Kofod

Foto: Creas

I tiden eft er, at du har mistet, er der meget, du skal 

fi nde ud af og tage stilling til. I forhold til spørgs-

målet om hvornår og hvordan du vender tilbage 

til arbejde, studier eller lignende, er der forskellige 

ting, det kan være godt at have tænkt igennem. For 

eksempel:

Det kan være godt at gøre op med sig selv, hvad der 

er ens motivation for at vende tilbage. Betydningen 

af arbejde eller studier kan være meget varierende. 

For nogle kan det være et åndehul fra sorgen, for 

andre et sted man møder omsorg og opbakning, 

og for atter andre et sted hvor man føler, man skal 

præstere og oplever skuff else over, at der netop ikke 

· Hvad har du brug for fra din arbejdsplads –  

 fra din ledelse, fra dine nærmeste kollegaer,

 fra evt. øvrige kollegaer og kontakter på 

 arbejdspladsen? 

· Hvordan og til hvem vil du fortælle om det,  

 der er sket? Vil du sende en mail? Vil du bede  

 om et møde? Komme forbi til en kop kaffe  

 nogle gange inden du starter op igen? 

 Invitere nogen hjem?

· Hvordan og af hvem ønsker du, at der bliver

 spurgt ind til dit tab?

· Har du brug for at starte langsomt op? Har du  

 brug for at blive sygemeldt for en periode?

· Er der særlige ting, som dine kollegaer bør

  kende til for at kunne støtte dig i din

 tilbagevenden til arbejde? For eksempel   

 hukommelsesbesvær, træthed, at sorgen 

 kan fylde mere eller mindre på forskellige  

 tidspunkter?

· Er der særlige opgaver, du ønsker at slippe  

 for i en periode? 

gives plads til at være den, man er, eft er at have 

mistet. Af samme grund er det svært at sige noget 

generelt om, hvornår det er ”det rigtige” tidspunkt at 

vende tilbage til studier eller arbejde på. Det er kun 

dig, der kan fi nde ud af, hvornår du er klar.

Tilbage til det gamle eller..?

Hvad enten det skyldes arbejdsløshed eller ønske 

om at skift e arbejde, er der en del, der står ovenfor 

at skulle starte op på et nyt arbejde eller uddannelse 

eft er at have mistet. I Søs Rosendahl Grytners be-

retning her i bladet kan du læse om nogle af hendes 

overvejelser i forhold til at skift e spor eft er at have 

mistet.

Hvordan informeres

studie- eller arbejdsplads

Det er varierende, hvor godt de enkelte arbejds-

pladser og uddannelsessteder er rustet til at drage 

omsorg for en medarbejder eller studerende i sorg. 

På samme måde som ens øvrige netværk kan le-

dere, kollegaer og medstuderende være i tvivl om, 

hvad de skal sige og gøre i forhold til et menneske 

i sorg. Her kan du hjælpe dit netværk godt på vej 

ved at fortælle åbent, hvordan du har det, og hvor-

dan de kan hjælpe dig med at gøre det lettere at 

vende tilbage. I Camilla og Jesper Røms beretning 

og i interviewet med Lene Nielsen kan du læse om, 

hvordan de hver i sær valgte at fortælle deres ar-

bejdspladser om deres tab og om, hvad de havde 

brug for fra arbejdspladsen i forbindelse med at 

vende tilbage. 

Landsforeningen tilbyder rådgivning 

– også til arbejdspladser

Alle, der har mistet et barn, er velkomne til at 

kontakte Landsforeningens rådgivere for en sam-

tale om deres situation – uanset hvor længe det er 

siden, man har mistet. Det samme gælder for fa-

milie, venner og øvrigt netværk – herunder også 

arbejdspladser og studiesteder, der kommer ud for, 

at en medarbejder eller studerende mister. Vores 

rådgivere kan tilbyde vejledning og information 

omkring sorg og sorgstøtte, og vi kan sende mate-

rialer om sorg og spædbarnsdød. 

Kontakt os på telefon 39 61 24 51 eller send en mail 

til: forening@spaedbarnsdoed.dk
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Hjælp til at fi nde rundt

Regler om orlov
og sygemelding

Tekst: Ulla Trøjmer, socialrådgiver SR-Bistand

Portrætfoto: Privat · Foto: Creas 

Det kan være rigtig svært at fi nde svar på disse 

spørgsmål, da svarene ikke er knyttet til en paragraf 

eller lov. Det ville bare være så nemt, hvis det var 

sådan. 

Derfor vil jeg i denne artikel henvise til forskel-

lige love og paragraff er, som vil kunne give svar på 

nogle af ovenstående spørgsmål.

Reglerne i Lov om barselsdagpenge giver en ret til 

barsel jf. §§ 13 -14 og 26, som siger, at moderen 

har ret til 14 ugers barsel, og faderen har ret til 14 

dages barsel, hvis barnet er dødfødt eft er 22. svan-

gerskabsuge eller dør inden dets 32. leveuge. Disse 

regler gælder også, hvis barnet er levendefødt før 

22. graviditetsuge. Både før og eft er gælder de al-

mindelige sygedagpengeregler. 

For at opnå ret til ovenstående skal man enten være 

i arbejde, være understøttelsesberettiget eller være 

under en lønnet praktikuddannelse – for eksempel 

frisøruddannelse; ellers er det kontanthjælp.

Hvis man er studerende og modtager SU, kan man 

søge om ”barselsklip”. Hvis man har fået det bevil-

Hvordan kommer jeg bedst tilbage til min uddannelse eller 

arbejde efter at have mistet et spædbarn?

Hvad er mine rettigheder? Kan jeg have ret til økonomisk 

støtte til at få bearbejdet min og familiens sorg? Hvad er der 

af hjælp at hente?

liget, og spædbarnet dør i barselsperioden, mister 

man ikke sine klip. Hvis man derimod har brug for 

en længere sygemelding, gælder almindelige regler 

for sygdom på SU. Dette kan også betyde, at man 

må søge sygeorlov fra studiet og søge kontanthjælp.

Ved sygemelding (eksempelvis i tilfælde hvor for-

ældrene ikke er omfattet Lov om barselsdagpenge 

eller ved sygemelding i forbindelse med graviditet 

eller barsel) kan arbejdsgiveren forlange en ”mu-

lighedserklæring”; en erklæring der erstatter den 

tidligere lægeerklæring. Formålet med denne er at 

vurdere muligheden for at fastholde medarbejde-

Socialrådgiver Ulla Trøjmer
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ren - herunder forbedre mulighederne for at med-

arbejderen kan vende helt eller delvist tilbage.

Hvilke muligheder er der for 

at kunne få hjælp til at bearbejde 

egen og familiens sorg?

Både mødre og fædre har ret til psykologhjælp via 

henvisning fra egen læge, hvis de mister et barn 

eft er udgangen af 19. svangerskabsuge. Kvinder, der 

har været igennem en provokeret fødsel pga. mis-

dannelser eft er udgangen af 12. svangerskabsuge, 

kan ligeledes få en henvisning fra egen læge. Psyko-

loghjælp kan ydes inden indgrebet, når anmodning 

om tilladelse til indgrebet er fremsat til Abortsam-

rådet.

Hos psykologen kan man som udgangspunkt få 

maksimalt 12 konsultationer med en egen betaling 

på ca. 40% pr. konsultation. Se mere på www.sund-

hed.dk

Ældre søskende mister jo også, og familien kan få 

hjælp via sygesikring, men også via Servicelovens 

paragraf 46, som er en børneparagraf. Der er mu-

lighed for at søge økonomisk tilskud via Aktivlo-

vens paragraff er 81-82. Det er en trangsberegning 

om, hvorvidt man eft er en vurdering på indtægt 

minus udgift er selv har midler til at afh olde udgif-

terne.

Der fi ndes også foreninger, som yder gratis hjælp 

med råd og vejledning og psykologhjælp. Ud over 

Landsforeningen Spædbarnsdød, som har mange 

fantastiske tilbud, så kan man eksempelvis via 

Frivillighedscentret SR-Bistand få både juridisk og 

socialbistand samt psykologisk hjælp. 

Dertil kommer individuelle samtaler (max. 16) eller 

selvhjælpsgrupper med en uddannet igangsætter. 

Se mere på www.sr-bistand.dk

Om det her er udtømmende? Det tror jeg ikke, 

for hver familie har hver deres historie og dermed 

individuelle behov. Men ovennævnte er et udpluk 

af generelle muligheder - som kan hjælpe en på vej 

tilbage.
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Forældreberetning

Jobbet jeg aldrig 
kom tilbage til

Tekst: Søs Rosendahl Grytner

Foto: Privat

At hun var levendefødt betød helt konkret, at jeg 

havde ret til 14 ugers barsel, min mand kun 14 

dage. 

En dag i marts var de 14 uger gået – spørg mig ikke 

hvordan! Men jeg havde en klar følelse i maven af, 

at jeg ikke skulle tilbage til mit arbejde på det tids-

punkt. Der, hvor min usikkerhed lå, var i forhold 

til, om det var i orden!? Var det ok? Ville jeg så 

nogensinde være klar? Ville jeg for evigt være mar-

ginaliseret i omverdenens bevidsthed, som hende, 

der mistede alt! Hvordan skulle jeg dog kunne ar-

bejde, når jeg stadig havde svært ved at tage i Netto. 

Jeg følte mig stigmatiseret. På den anden side kan 

man jo heller ikke ”gå der og blive ved med at hænge 

i det”. Jeg blev spurgt, om jeg ikke trængte til at 

komme i gang med noget. Jeg følte, at mine omgi-

velser mente, at nu var vist tid til at komme videre, 

for ”man skal jo også i gang igen”, og hvad havde jeg 

i øvrigt bedrevet i den sidste tid? Det var jo ikke, 

fordi jeg havde et spædbarn at tage mig af!! Jo tak, 

spædbørn tager tid, det ved jeg godt, men det tager 

mindst ligeså meget tid og energi at sørge over ta-

bet! Forskellen er, at med spædbarnet får du noget 

igen – et lille smil, en tilfreds grynten og en følelse 

af at det lige præcis er dig, der hele verden for det 

lille barn. 

Den 5. december 2008 

mistede jeg min dejlige 

datter lidt over et døgn 

efter, hun blev født. 

Hun var en sund og 

velskabt pige, men 

overlevede ikke mødet 

med sundhedsvæsnet. 
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Tilbage står du nu med et kæmpe hul i dit liv, som 

du måske kan bilde dig ind, at du kan udfylde ved 

at fordybe dig i dit arbejde. Måske kan nogen; jeg 

kunne ikke. 

Sygemeldingen

Jeg valgte at trodse mine omgivelser og få en syge-

melding fra min læge. I forhold til mit arbejde var 

det ikke et problem, da de jo alligevel havde kalku-

leret med et ½ års barsel og havde ansat en vikar 

til at dække det ind. Jeg kan huske, jeg tog derud 

et par gange for at få fornemmelsen af stedet og 

mærke eft er, men der var intet i mig, der trak, ingen 

cirkushest der lugtede savsmuld.

Jeg har altid været engageret i mit arbejde nærmest 

uanset, hvilket job jeg havde, men nu kunne jeg 

ikke længere mærke energien og engagementet. På 

den anden side kunne jeg heller ikke holde ud at 

blive siddende for nedrullede gardiner og gemme 

mig for omverdenens blikke. Jeg trængte til at gøre 

noget for mig selv, så jeg gik i gang med at kigge 

på mine muligheder og fandt frem til, at jeg kunne 

videreuddanne mig. At skulle studere igen var en 

verden jeg kendte og en verden, hvor jeg bestemte, 

hvor meget jeg kunne og ville give af mig selv. Jeg 

kunne mærke, at bare det at undersøge mulighe-

derne for forskellige uddannelser, og hvordan det 

kunne hænge sammen gav mig energi igen; det gav 

lyst til at leve lidt igen. 

Endnu et møde med min chef og denne gang på 

en helt anden måde. Der var noget jeg gerne ville i 

modsætning til før, hvor jeg var sygemeldt. Jeg øn-

skede mig en orlov, en uddannelsesorlov uden løn 

i et år og frihed til at læse det, jeg gerne ville. Det 

var nu ikke lige det, han havde forestillet sig. Han 

udtrykte, at han jo havde ansat mig til at udføre et 

arbejde, og han havde valgt mig frem for andre, 

fordi han faktisk mente, jeg var den bedste til job-

bet. Hvor smigrende det end var, fastholdt jeg mit 

ønske, og han udbad sig betænkningstid. Nogle dag 

senere ringede han og fortalte, at det var i orden. 

Han understregede dog, at det bestemt ikke var no-

get, man normalt gjorde, men at min situation var 

udover det normale, hvorfor han ville eft erkomme 

mine ønsker. 

Det var en god dag. I rækken af dage, der kun 

kunne måles på skalaen fra dårlig til krisetilstand, 

var dette en god dag - det gav mig ro. Fra at være 

sygemeldt på ubestemt tid, var jeg nu i stand til at 

møde op på Jobcenterets sygedagpengeafdeling 

med rank ryg og sige, at de ikke skulle spilde tid på 

at lave en plan for min ”tilbagevenden til arbejds-

markedet”. Jeg havde selv en plan og fra studiestart 

ville jeg overgå til SVU (Statens Voksenuddannelses-

støtte) og forhåbentlig skulle vi ikke have mere med 

hinanden at gøre. 

Nye muligheder

Jeg startede op som fuldtidsstuderende og kunne 

bruge det som frirum, et sted hvor jeg var noget 

andet end hende, der mistede sit barn. Jeg fortalte 

ikke til nogen, hvad der var sket. Jeg havde brug for 

at blive set på på en anden måde og blive anerkendt 

for det jeg bidrog med og mine kompetencer.

Eft er et halvt år på studiet faldt jeg tilfældigt over 

et jobopslag inden for mit område - både fagligt og 

geografi sk - og uden at tænke ret meget andet end 

”det bliver du nødt til at søge”, sendte jeg en ansøg-

ning. Jeg var egentlig ikke jobsøgende, da jeg havde 

planlagt, at jeg skulle læse fuldtid det følgende 

semester også, men jeg blev kaldt til samtale og fi k 

jobbet. På trods af at jeg kun havde den halve ud-

dannelse, og der var nogle ”uklarheder” i mit CV.

Det er nu et år siden, jeg startede på mit nye job, 

og jeg blev naturligvis nød til at sende en opsigelse 

til mit gamle job. Jeg afl everede den personligt, da 

jeg følte, jeg skyldte dem en forklaring. Vi skiltes 

på god fod, og jeg kan kun anbefale arbejdspladsen 

til andre. Jeg kunne bare ikke gå tilbage. Jeg kunne 

ikke magte at skulle tilbage til et sted, hvor jeg følte 

de havde en forventning om, at jeg var på en be-

stemt måde, når jeg nu, grundet alt hvad der var 

sket, slet ikke følte, jeg var den samme mere.

På min nye arbejdsplads skilter jeg ikke med, at jeg 

har mistet, men nære kollegaer og min nærmeste 

chef ved det godt. Det var først ved årsdagen, at jeg 

havde lidt vanskeligheder ved at fi nde ud af, hvor-

dan jeg skulle tackle situationen. Min datter er født 

i starten af december, og julefrokosten lå for tæt på 

til, at jeg kunne magte at skulle sidde og skåle og 

julehygge og lave julerevy. Dem, der venligt for-

søgte at lokke mig med, fi k en kort forklaring på, 

hvorfor jeg ikke magtede det, og det blev mødt med 

forståelse.

I alt, hvad der er sket omkring min datters død, 

føler jeg, at dette er et punkt, hvor jeg har været tro 

mod mig selv, taget ansvar og handlet ud fra, hvad, 

jeg følte, var rigtigt for mig. Jeg har på intet tids-

punkt fortrudt dette forløb.
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De skulle høre 
om Mads, inden jeg 
vendte tilbage

For Lene Nielsen var det vigtigt, at kollegerne allerede 

kendte hendes historie, den dag hun mødte på arbejde 

igen. Og hun valgte at fortælle den selv.

Tekst: Louise Raaschou

Foto: Privat

Da Lene Nielsen fødte sine enæggede tvillinge-

drenge, Mads og Anders, i sommeren 2009, vid-

ste hun allerede, at kun Anders ville komme med 

hjem. Anders’ bror døde inde i maven, da deres 

mor var i 24. uge, og i uge 35 kunne Lene og hendes 

mand endelig møde deres levende dreng - og sam-

tidig sige det hårde goddag og farvel til deres døde.

Lene havde været sygemeldt allerede inden, Mads 

døde, så fraværet fra jobbet som ergoterapeut 

strakte sig over fj orten måneder, hvilket ikke gjorde 

hele tanken om at vende tilbage nemmere.

- Jeg var jo længe væk, og jeg var så nervøs for, 

hvordan det skulle gå, når jeg begyndte igen. Jeg 

brugte rigtig meget tid på at tænke over, hvad der 

ville være bedst for mig, fortæller Lene, der i for-

hold til sit arbejde fi k stor hjælp og støtte fra især 

én kollega gennem hele perioden, inden hun be-

gyndte at arbejde igen: 

- Hun kom jævnligt og var også et slags bindeled 

til min arbejdsplads. I første omgang fortalte hun 

videre, hvad der var sket, og hun hjalp også mig til 

at have en føling med, hvordan kollegerne reage-

rede, og hvordan stemningen var. Det var rigtig fi nt 

at have den kontakt, og jeg lyttede meget til hendes 

vurdering af, hvordan min tilbagevenden kunne 

blive bedst for mig, husker Lene, som også høstede 

af andre forældres erfaringer:

- Mange fra min sorggruppe startede på job, før 

jeg gjorde, og det hjalp meget at høre, hvordan de 

havde håndteret det. Om man sender mails til alle, 

eller selv møder op, eller får andre til at fortælle om 

det.

At fortælle min historie

Af sin kollega fi k Lene anbefalet selv at dukke op 

på arbejdspladsen og fortælle om Mads. Og det gav 

mening blandt andet på grund af den rytme, hen-

des job har:

- Jeg arbejder på et bosted for voksne med hjerne-

skader, og det er ikke sådan, at man møder alle sine 

kolleger hver morgen klokken otte. Vi har skift ende 

vagter, så der kan sagtens gå tre eller fi re uger mel-

lem, man ser og genser hinanden. Samtidig var der 

også kommet en del nye blandt personalet, mens 

jeg havde været væk. Mennesker, som aldrig havde 

mødt mig, og som jeg på et tidspunkt jo også skulle 

arbejde sammen med, fortæller Lene, der slet ikke 

kunne overskue et fremtidigt scenarie, hvor hun 

kunne risikere at skulle fortælle forfra om Mads 

igen og igen, fordi hun ikke lige havde set en kol-

lega i et stykke tid, eller måske endda aldrig havde 

mødt vedkommende før.

Og derfor stod hun en dag i juni 2010 på sin ar-

bejdsplads, i personalerummet, hvor alle kolleger 
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var samlet. Der var en uge til, Lene skulle tilbage på 

jobbet, og med sig havde hun nogle papirer og en 

stak brochurer:

- Jeg havde skrevet det ned, jeg ville sige, og det var 

det helt rigtige for mig. Også fordi de kolleger, som 

ikke havde mødt mig endnu, fi k sat ansigt på mig. 

Det var bare så rart endelig at kunne fortælle om 

Mads og min situation til dem alle sammen. Det 

var en stor lettelse, og det gav mig en ro i maven, 

at alle nu vidste det - og havde hørt det direkte fra 

mig - inden jeg kom tilbage, husker Lene, der dog 

ikke havde lyst til at blive hængende eft erfølgende 

og svare på spørgsmål. Ikke lige dén dag:

- Jeg fortalte bare min historie, og så smuttede jeg 

igen med det samme. Men jeg havde også taget en 

bunke ”Vis at du ved det”-brochurer (fra Landsfor-

eningen, red.) med, som en kollega bageft er lagde 

frem. Og jeg fi k at vide, at langt de fl este havde 

taget en.

Vigtigt at føle efter indeni

For Lene fyldte det at skulle tilbage på jobbet des-

uden meget, fordi en anden kollega også var kom-

met tilbage nogle få uger før. Fra barsel. Med tvil-

linger. Begge levende.

- Det var jo virkelig to modsætninger, og det var 

næsten hende, jeg havde det sværest med at skulle 

møde. Jeg sagde til hende, at hun selvfølgelig skulle 

have lov til at snakke om sine børn. Hun skulle 

ikke begrænse sig, og hvis jeg fi k det skidt, ville jeg 

bare gå. Hun var meget åben og forstående, og hun 

havde også tænkt meget over, hvordan det skulle 

gå. På den måde er det nok en god arbejdsplads i og 

med, at alle er sundhedsfagligt uddannede. De har 

jo lært at sætte sig i andres sted.

Lene startede ”blødt” på sit job på halv tid, og hel-

digvis var der mennesker blandt personalet, som 

ikke var bange for at spørge til Mads og til, hvordan 

Lene havde det. Og som stadig spørger.

- Da jeg kom tilbage, sagde jeg til de andre, at de 

ikke skulle spæne hen og ”hjælpe” mig, hvis jeg 

indimellem blev lidt stille eller ked af det. For når vi 

arbejder, er det beboerne, det handler om. Men jeg 

har fået nogle åndehuller, for eksempel i persona-

lets pauser, fordi der er kolleger, der godt vil spørge 

til mig, og hvordan jeg har det. Hvor det er legalt 

ikke kun at snakke om sine levende børn, men også 

om Mads, fortæller Lene, der foruden Anders også 

har Kasper på tre år.

Og hvis hun skulle give råd til andre forældre, så 

handler det om tid. Og om at mærke eft er indeni:

- Jeg brugte jo selv rigtig meget tid på at fi nde ud af, 

hvad jeg havde det bedst med. Hvad der kunne give 

mig mest ro. Og jeg tror, det er vigtigt, at man sør-

ger for, at alle på arbejdspladsen kender omstæn-

dighederne. Om det er på mail, eller om man selv 

tropper op, som jeg gjorde, må man selv afgøre. 

Jeg valgte bare den måde, som virkede for mig, 

siger Lene.
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Vi mistede vores Anton

Vi mistede vores Anton den 

14. juni 2009. Han døde, da han 

var 3 mdr. og 9 dage gammel 

af en leversygdom, vi ikke var 

klar over, at han havde. 

Tekst: Camilla og Jesper Røm

Foto: Privat

Vi mistede Anton fra den ene dag til den anden 

og var eft erfølgende både i chok og dyb sorg. Vo-

res hverdag blev revet i stykker, og vi stod foran et 

langt og hårdt forløb. Vi skulle kæmpe os igennem 

dagene og prøve at fi nde meningen med at leve 

videre. For mit vedkommende blev min barselsor-

lov ændret til en orlov, der var gældende i 12 uger. 

Så skulle jeg tilbage på arbejde. Jeg syntes, det var 

svært at tænke på at skulle tilbage. Især fordi jeg 

ikke havde kontakt til min arbejdsplads. Der var et 

par gode kollegaer, der kontaktede mig, og som jeg 

mødtes med senere - men ledelsen hørte jeg ikke 

fra. Det var svært og sårede mig. 

Jeg vendte situationen med min psykolog, som 

sagde, at så måtte jeg tage kontakten. Det gjorde jeg 

og fi k god hjælp af en HR konsulent. Jeg fi k besøg 

af HR konsulenten og min leder - som jeg skulle 

møde for første gang, da der midt i det hele var le-

delsesskift . Det var ligesom første step. 

Vi fi k aft alt planen for min opstart og aft alte, at jeg 

skulle komme forbi til et morgenmøde, inden jeg 

skulle starte. Da jeg kun havde mødt 2 kollegaer, si-

den vi mistede Anton, havde jeg behov for at skrive 

en mail til alle mine kollegaer. 

Jeg ville fortælle lidt om, hvad der egentlig var sket, 

hvad vi var gået igennem, og hvordan min verden 

nu så ud. Det var min psykologs idé og var både 

ment som en hjælp for mig, så det var nemmere at 

møde alle og for at hjælpe mine kollegaer til at vide, 

hvor de ligesom ”havde mig”.

Jeg sender denne hilsen for at fortælle lidt om, 

hvordan jeg har det. Jeg har valgt både at fortælle 

den korte version af, hvad der skete med Anton og 

lidt om, hvad der er sket siden da. Det er en barsk 

historie at fortælle, men jeg håber I har mod på 

at læse den. Jeg kommer forbi til morgenmøde på 

fredag. Jeg forestiller mig, at det måske bliver lidt 

nemmere både for mig og jer, hvis jeg fortæller lidt 

inden da. Jeg vedhæft er billeder, så I kan se Anton.

Hvad der skete… 

Vi går i seng fredag den 12.6 og alt er helt, som det 

skal være. Vi har holdt barnedåb 5 dage forinden og 

Anton er nu 3 mdr. og 1 uge – og helt perfekt. Han 

er lidt utidig hele natten, men ikke noget der virker 

unormalt. Vi vågner tidligt og ser, at han ser mær-

kelig ud. Vi kan ikke komme i kontakt med ham. 

Vi kontakter lægevagten og kører mod Odense. En 

time eft er vi er vågnet, er vi på skadestuen og her-

fra går alt hurtigt. Der er stadig ingen kontakt med 

Anton, og pupillerne er mærkelige. Han bliver ret 

hurtigt scannet, og lægerne ser en 3 cm mørk plet 

på hjernen. De ved ikke, hvad det er, men den skal 

fj ernes. Vi får her at vide, at det er kritisk – et ord 

der bliver nævnt mange gange, og som får det til at 

gyse i mig, bare det at skrive det nu. 

Vores lille dejlige baby skal opereres i hjernen, og 

vi ved ikke, om han vil overleve det. Vi er skræk-

slagne, men kæmper for at være stærke og være til 

stede for Anton. Han bliver kørt til operationsstuen 

og vi er med ham, til de går i gang. Det er ubeskri-

veligt hårdt at gå fra ham der uden at vide, hvad der 

vil ske. Vi er bange. Vi bliver løbende informeret 

og får eft er en time at vide, at det nu ser om muligt 

endnu mere kritisk ud. Der var en blodprop, der er 

fj ernet, men der er problemer med at stoppe blød-

ningen. Eft er 3 timer i en ulidelig ventetid kommer 

hele lægeholdet og ser alvorlige ud. Blødningen er 

der styr på, men der er opstået et for højt kranie-

tryk. Det betyder, at der ikke kommer ilt til hjer-

nen. Hvis trykket ikke falder, vil hjernen tage skade.

Kære alle
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Fortsættes næste side

Vi venter og håber. Vores familier/børn er hos os, 

og alle er rystede og bange. Jesper og jeg er hos 

Anton hele tiden og sover hos ham om natten. Vi 

holder øje med tallene, der skal falde, og håber. Da 

natten er gået, ved vi godt, at det ser skidt ud. Læ-

geholdet skal samles for at se, om der er mere, der 

kan gøres. 

Det er der ikke, og behandlingen skal 

stoppe. Vi er stadig med i alt, hvad der 

sker og beslutter selv, hvornår det er tid til 

at tage ham ud af den kunstige koma. Vo-

res familier er der også og får taget afsked med 

ham. Det er meget svært. Det ene øjeblik bryder 

jeg sammen, og det næste skal jeg være stærk over-

for storebror Bastian.

Jesper og jeg er hos Anton, da respiratoren bliver 

fj ernet. Anton ligger mellem os, og vi sidder med 

ham i armene i de 3 timer, der går, inden han stop-

per med at trække vejret. Det er barsk og det vær-

ste, jeg nogensinde har skullet gøre. Vi samles alle 

igen og siger et sidste farvel, inden vi tager derfra 

- uden Anton. 

Livet uden Anton… 

Vi kommer hjem fra sygehuset til den barske virke-

lighed. Antons ting er alle vegne. Hans dåbsgaver 

ligger stadig fremme, og det er slet ikke til at forstå. 

Vi er i chok, og alt er nærmest uvirkeligt. 

Mine forældre fl yttede ind hos os og tog sig af alt 

det praktiske: lave mad, handle og hente og bringe 

Bastian i børnehaven. Det var en stor hjælp. Alle-

rede dagen eft er, om mandagen, kom der en kri-

sepsykolog. Hun hjalp os igennem de næste dage, 

hvor der var en masse forbandede praktiske ting, 

der skulle ordnes. Vi havde besøg af præst, bede-

mand, sundhedsplejerske og skulle træff e en masse 

ubehagelige beslutninger. 

Vi besluttede, at bisættelsen skulle foregå i stilhed. 

Vi var kun de nærmeste – dem der havde været på 

sygehuset. Vi kunne ikke overskue fl ere mennesker. 

Vi besluttede at sprede asken over havet og gjorde 

det ude foran vores hus. På den måde føler vi, at 

han er tæt på os. Det er her, han hører til: i huset 

sammen med os, ved stranden hvor vi har gået 

mange gange med barnevognen og i vandet hvor 

han har været med os i båden. 

Eft er bisættelsen startede en ny hverdag. Dagene 

var svære at komme igennem (og er det stadig). Vi 

fi k en aft ale hos en psykolog i Odense, som vi kom-

mer hos jævnligt. Hun hjælper os godt igennem de 

mange udfordringer, der hele tiden opstår. Verden 

bliver pludselig stor, og der er så mange mennesker 

at forholde sig til – alt imens det er bedst bare at 

være hjemme i huset selv! 

Jesper startede på arbejde eft er 6 uger, 

hvor de 3 uger var ferie. Han syntes, det 

var hårdt at komme i gang. Der er mange 

at forholde sig til både kollegaer, kunder, 

folk i byen – som alle har det svært med 

situationen. 

Hvad siger man – eller ikke… Min erfaring siger 

mig nu, at det er bedre at sige et eller andet end at 

lade som ingenting. Der er ingen, der kan få mig til 

at få det dårligere, end jeg allerede har det. Jeg har 

oplevet det værste i livet, og det har nok på nogle 

områder ændret mig for altid. Ting, jeg før kunne 

bekymre mig om, er nu ligegyldige. Ting, jeg før 

kunne være optaget af, er nu uden betydning. 

Hvordan jeg har det nu, 3½ måneder efter… 

Det er stadig svært. Der er dage, hvor jeg synes, at 

nu går det fi nt. Men der er også dage, hvor jeg er 

ked af det. Det kommer pludseligt, og jeg ved ikke 

altid, hvorfor jeg reagerer. Jeg har svært ved at kon-

centrere mig. Når jeg er sammen med mennesker, 

bliver jeg træt. Jeg har skullet tvinge mig selv (min 

psykolog har presset mig) til at se mennesker. 

Lysten har ikke rigtig været der, og jeg har det sta-

dig bedst herhjemme. 

Vi venter stadig på svar fra sygehuset. Vi troede, vi 

havde en sund og rask dreng. Vi ved nu, han havde 

en leversygdom, men ved ikke hvorfor. Vi har brug 

for at få sat et punktum og et eller andet at forholde 

os til. 

Jeg føler selv, at jeg er rimelig åben overfor det hele. 

Jeg vil gerne fortælle – dog helst blandt få menne-

sker ad gangen. Jeg tænker ikke, at der er dumme 

spørgsmål. Tavshed er værre. Jeg har på den hårde 

måde lært meget om sorg og krise. Vi har eft erhån-

den prøvet det meste i min lille familie og kan jeg 

hjælpe andre, gør jeg det gerne. 

Vi ses på fredag. 

TEMA: Tilbage til arbejde eller studie

 Kærlig hilsen 
Camilla
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TEMA: Tilbage til arbejde eller studie

Ovenpå Camillas og min store sorg ved at miste 

Anton - som vi stadig og i lang tid frem bearbej-

der, og som vi forsøger at lære at leve med, som 

man nu kan - så er jeg i mandags startet på 

arbejde igen. 

Jeg er her på deltid de næste par uger og 

forventer så at være her fuld tid igen. Det 

er svært at starte op igen, da der er mange 

relationer både internt og eksternt, som 

skal genskabes. Og mange ved selvfølgelig, 

hvad der er sket. 

Men jeg tror også, det er svært at være kollega til mig… 

hvad skal man lige sige, og hvordan har jeg det mon? Derfor vil jeg 

gerne fortælle, hvordan I bedst kan hjælpe mig, og hvad jeg er klar til. 

Det er sådan, jeg har det, lige nu. Hvis det ændrer sig markant, så vil I høre fra mig. 

Men jeg håber, jeg bliver på vejen og på denne måde vender tilbage og fi nder den gamle 

”Jesper” igen, med endnu en ulykke af de store puttet ned i rygsækken. 

Hvis I synes, det er passende, og det kan gøre gavn, så må I gerne videresende denne 

mail til jeres kolleger i jeres afdeling. 

Venlig hilsen

Jesper sendte en mail til sine ”leder kollegaer” 

inden et møde i hans leder netværk:

I må gerne:

-  spørge hvordan jeg har det, hvad der  

 skete, tale om Anton mv.

- udtrykke medfølelse mv. (telefon, mail, 

 når vi mødes)

-  følge op på faglige ting og sætte faglige  

 emner i gang (aktiviteter, overtræks-

 lister, salg mv.), men jeg vil nok lave 

 en skarpere prioritering og planlæg-

 ning af, hvad jeg lige nu går i gang med

-  tale om kommende tiltag i afdelingen 

 som skal planlægges

-  følge op på kundesituationer (møder,  

 kredit, salg)

Jeg vil gerne undgå:

-  gode råd om hvad jeg kan gøre for at  

 komme hurtigere tilbage eller bare få  

 det bedre (vi går ved en psykolog, som  

 har fuldt styr på det)

-  at høre om at I har en nabo eller en  

 i familien, som også har prøvet noget  

 lignende (jeg kan ikke bruge det til 

 noget, og jeg har ikke ressourcer til at  

 høre de historier)

-  at stå i en større forsamling og blive  

 spurgt; ”hvordan jeg har det” 

Vores Anton

Kære alle

Jesper


