
Bilag 17b. Runde 1 og 2 resultater  
   

Vigtige risikofaktorer* for børn og unge        

  Hvor vigtig en rolle spiller 
denne risikofaktor? PÅRØRENDE 

  Lille Moderat Stor 

Faktorer der har med den pårørendes person eller baggrund at gøre 
  

  

Barnet eller den unge har oplevet andre svære tab 0% 33% 67% 

Barnet eller den unge har, eller har tidligere haft, depression eller andre 
psykiske lidelser 

0% 54% 46% 

Faktorer der har med familiemiljøet at gøre  
  

  

Familiemiljøet er konfliktfyldt 8% 33% 58% 

Der mangler emotionel nærhed/omsorg i familien 8% 42% 50% 

Der mangler struktur og forventninger til barnets eller den unges adfærd i 
familien 

17% 33% 50% 

Der mangler fokus på barnet eller den unge og deres behov i familien 0% 45% 55% 

Barnet/den unge oplever andre omstændigheder forbundet med sygdommen 
som øger presset på familien (Fx økonomiske problemer i familien, familien må 
flytte, barnet eller den unge må klare mange ting selv, og skolefravær)  

9% 18% 73% 

Familiemiljøet er præget af svigt, vold, misbrug, mental sygdom og/eller 
økonomiske problemer 

0% 0% 100% 

Faktorer der har med information og kommunikation at gøre 
  

  

Barnet eller den unge har manglet information og/eller mulighed for at tale 
åbent under sygdomsforløbet 

0% 27% 73% 

Familien har svært ved at kommunikere omkring sygdommen 8% 33% 58% 

Faktorer der har med barnets/den unges reaktion at gøre 
  

  

Barnet/den unge isolerer sig 13% 25% 63% 

Barnet eller den unge føler sig ude af stand til at overkomme problemer (føler 
magtesløshed) 

0% 56% 44% 

Faktorer der har med social støtte at gøre 
  

  

Barnet eller den unge oplever ingen eller kun lidt støtte fra netværket (Fx fra 
venner, skolen, og familiemedlemmer) 

0% 33% 67% 

EFTERLADTE 
 

Faktorer der har med den efterladtes person eller baggrund at gøre 
  

  

Barnet eller den unge har oplevet andre svære tab 0% 33% 67% 

Barnet eller den unge har, eller tidligere har haft, depression eller andre 
psykiske lidelser 

0% 54% 46% 

Faktorer der har med den efterladtes reaktion at gøre 
  

  

Barnet/den unge har stærke post traumatiske reaktioner (fx 
uønskede/ubehagelige påtrængende billeder af den afdøde) 

11% 44% 44% 

Barnet/den unge isolerer sig 13% 25% 63% 

Barnet eller den unge bebrejder andre for dødsfaldet (vrede rettet mod andre) 0% 63% 38% 

Barnet eller den unge bebrejder sig selv for dødsfaldet (svær skyldfølelse) 0% 17% 83% 



Barnet eller den unge føler sig ude af stand til at overkomme problemer (føler 
magtesløshed) 

0% 56% 44% 

Faktorer der har med dødsfaldet at gøre 
  

  

Dødsfaldet indtraf voldsomt og pludseligt (Fx ved ulykke, mord) 0% 18% 82% 

Dødsårsagen var selvmord 0% 17% 83% 

Dødsfaldet skete efter et langt og traumatisk sygdomsforløb 0% 40% 60% 

Dødsfaldet skete efter et kort, men traumatisk, sygdomsforløb 0% 60% 40% 

Barnet eller den unge var vidne til et traumatisk dødsfald af en nærtstående 10% 30% 60% 

Barnet eller den unge fandt den afdøde 8% 42% 50% 

Faktorer der har med relationen til afdøde at gøre 
  

  

Barnet/den unge havde en kompliceret eller problematisk relation eller 
tilknytning til afdøde 

22% 33% 44% 

Faktorer der har med information og kommunikation at gøre 
  

  

Barnet eller den unge har manglet information og/eller mulighed for at tale 
åbent under sygdomsforløbet 

0% 27% 73% 

Barnet eller den unge har manglet information og/eller mulighed for at tale 
åbent om dødsfaldet/sorg 

0% 36% 64% 

Familien har svært ved at kommunikere omkring sygdommen eller dødsfaldet 8% 33% 58% 

Faktorer der har med den tilbageblivende forælder at gøre 
  

  

Den tilbageblivende forælder lider af depression eller anden psykisk lidelse 0% 25% 75% 

Den tilbageblivende forælder har svært ved at håndtere egen sorgreaktion 0% 42% 58% 

Den tilbageblivende forælder mangler overskud til at støtte barnet eller den 
unge tilstrækkeligt 

0% 33% 67% 

Faktorer der har med familiemiljøet at gøre 
  

  

Familiemiljøet er/var konfliktfyldt 8% 33% 58% 

Der mangler emotionel nærhed/omsorg i familien 8% 42% 50% 

Der mangler struktur og forventninger til barnets eller den unges adfærd i 
familien 

17% 33% 50% 

Der mangler fokus på barnet eller den unge og deres behov i familien 0% 45% 55% 

Barnet eller den unge oplever andre omstændigheder forbundet med 
sygdommen/dødsfaldet som øger presset på familien (Fx økonomiske 
problemer i familien, familien må flytte, barnet eller den unge må klare mange 
ting selv, og skolefravær)  

9% 18% 73% 

Familiemiljøet er/var præget af svigt, vold, misbrug, mental sygdom og/eller 
økonomiske problemer 

0% 
 

100% 

Faktorer der har med social støtte at gøre 
  

  

Barnet eller den unge oplever ingen eller kun lidt støtte fra netværket (F. eks. 
fra venner, skolen, og familiemedlemmer) 

0% 33% 67% 

* mindst 80% af respondenterne har vurderet, at de er vigtige 
   

 


