
Bilag 16b 

  Ja   Nej   Ved ikke 

  
Antal 
svar %* Antal svar %*   

Antal 
svar 

Har du kendskab til risikofaktorer for børn/unge? 13 76% 4 24%     

Er det en vigtig risikofaktor at….            

Dødsfaldet indtraf voldsomt og pludseligt (F.eks. ved ulykke, mord)? 11 92% 1 8%   1 

Dødsårsagen var selvmord? 12 92% 1 8%   0 

Dødsfaldet skete efter et langt og traumatisk sygdomsforløb? 10 91% 1 9%   2 

Dødsfaldet skete efter et kort, men traumatisk, sygdomsforløb? 10 91% 1 9%   2 

Barnet eller den unge var vidne til et traumatisk dødsfald af en nærtstående? 10 83% 2 17%   1 

Barnet eller den unge fandt den afdøde? 12 92% 1 8%   0 

Barnet eller den unge har manglet information og/eller mulighed for at tale åbent 
under sygdomsforløbet? 11 92% 1 8%   1 

Barnet eller den unge har manglet information og/eller mulighed for at tale åbent 
om dødsfaldet/sorg? 11 92% 1 8%   1 

Familien har svært ved at kommunikere omkring sygdommen/dødsfaldet? 12 100% 0 0%   1 

Barnet eller den unge har oplevet andre svære tab? 9 90% 1 10%   3 

Barnet eller den unge har, eller tidligere har haft, depression eller andre psykiske 
lidelser? 13 100% 0 0%   0 

Barnet eller den unge bebrejder andre for dødsfaldet (vrede rettet mod andre)? 8 80% 2 20%   3 

Barnet eller den unge bebrejder sig selv for dødsfaldet (svær skyldfølelse)? 12 92% 1 8%   0 

Barnet eller den unge føler sig ude af stand til at overkomme problemer (føler 
magtesløshed)? 9 90% 1 10%   3 

Den tilbageblivende forælder lider af depression eller anden psykisk lidelse? 12 100% 0 0%   1 

Den tilbageblivende forælder har svært ved at håndtere egen sorgreaktion? 12 100% 0 0%   1 

Den tilbageblivende forælder mangler overskud til at støtte barnet eller den unge 
tilstrækkeligt? 12 100% 0 0%   1 

Familiemiljøet er/var konfliktfyldt? 12 100% 0 0%   1 

Der er/var manglende emotionel nærhed/omsorg i familien? 12 100% 0 0%   1 

Der er/var manglende struktur og forventninger til barnets eller den unges 
adfærd i familien? 6 86% 1 14%   6 

Der er/var manglende fokus på barnet eller den unge og deres behov i familien? 11 100% 0 0%   2 

Barnet eller den unge oplever andre omstændigheder forbundet med 
sygdommen/dødsfaldet som øger presset på familien? (F.eks. økonomiske 
problemer i familien, familien må flytte, barnet eller den unge må klare mange 
ting selv, og skolefravær)  11 100% 0 0%   2 

Barnet eller den unge oplever ingen eller kun lidt støtte fra netværket? (F. eks. fra 
venner, skolen, og familiemedlemmer) 12 100% 0 0%   1 

Familiemiljøet var præget af svigt, vold, misbrug, mental sygdom og/eller 
økonomiske problemer? 12 100% 0 0%   1 

       
* procentdelen som svarede "ja" eller "nej" er beregned udfra det samlede antal ja og nej svar. "Ved ikke" svar blev ikke lagt ind it total scoren da 
disse svar indikerer at respondenet ikke kunne vurderer riskikofaktorens vigtighed 

 

 


