
SAMTALE MED BØRN 
OM SYGDOM OG DØD
NY APP OG E-BOG - ET REDSKAB TIL FORÆLDRE OG ANDRE VOKSNE

“DET ER ET RIGTIG FINT, 
OVERSKUELIGT OG ME-

GET BRUGBART REDSKAB”

/Anne Møller Gaardsted, 
webredaktør

“APPEN ER MEGET EGNET 
TIL BØRN, MEN VOKSNE 

KAN BESTEMT OGSÅ FÅ NO-
GET UD AF AT BRUGE DEN”.

/Lis Houlberg, 
familieterapeut





Projekt “Børn i sorg” er vores hjertebarn. 

Vi mistede vores mor som børn. En fantastisk og omsorgsfuld mor. 
Når man mister en forælder som barn, kan det være virkelig svært at 
forstå. Midt i virvaret af det triste, ubehagelige og grimme er der dog 
noget unægtelig smukt: Drivkraften til at få noget meningsfuldt ud af 
oplevelsen. Vores drivkraft er at gøre en forskel for børn, som oplever 

sorg, sygdom og død. 

Appen og e-bogen er udarbejdet med den største faglige grundighed 
og omhyggelighed. Den er kommet til i omsorg og kærlighed. Vi føler 
os meget privilegerede over, at vi kan bidrage med noget så menings-
fuldt som et redskab, der kan være med til at hjælpe børn bedre igen-
nem sorg. Vi håber inderligt, at bogen kan hjælpe mange forældre og 

børn, når der opstår sygdom eller dødsfald i deres familie.

For os giver det god mening at sprede budskabet til insitutioner og 
skoler, da det er pædagoger, lærere og andre fagpersoner, der til 
dagligt er med til at støtte og hjælpe børn og forældre, når der er 

sorg, sygdom og død i deres familie. Ved at sprede kendskabet til ap-
pen og e-bogen er der forhåbentligt endnu flere familier og børn, der 
kan få gavn af appen og e-bogen, når der opstår sorg, sygdom eller 

død i deres familie.

/Julie og Anja

Anja Tara Giese 
Anja er Cand.Mag. i Fransk og Retorik (Kø-
benhavns Universitet). Derudover har hun 
supplerende uddannelse i digital og grafisk 
kommunikation samt i web- og appudvik-
ling. Anja har erfaring inden for kommunik-
kation og projektledelse og er endvidere fri-
villig rådgiver hos Livslinien. 

E-mail:  atg@giesecommunications.dk
Tlf.: 60 63 73 79

Julie Giese
Julie er Cand.Mag. i Kommunikation og Sund-
hedsfremme & Sundhedsstrategier (Roskilde 
Universitet).  Julie har tidligere arbejdet som 
forebyggelseskonsulent ved Institut for Sygdoms-
forebyggelse (Projekt ”Sund Start”) og i Patient-
støtteafdelingen hos Kræftens Bekæmpelse.  Julie 
er også frivillig rådgiver hos Livslinien.

E-mail:  jg@giesecommunications.dk
Tlf.: 60 60 67 71
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PROJEKT “BØRN I SORG”

I svære livssituationer kan det være svært at 
overskue, hvordan man skal tale med sine børn 
om den svære situation. Vi vil gerne bidrage med 
konkret og lettilgængelig hjælp til forældre. Det 
er her appen “børn i sorg” og e-bogen “Samtale 
med børn om sygdom og død” kommer ind i bil-
ledet.  Appen og e-bogen er et redskab til foræl-
dre. Målet er at give lettilgængelig information 
om børn i sorg og komplementerende redskaber, 
der kan bruges i samtalerne med børnene.

Projektets baggrund 
Projektet udspringer af Julie Gieses speciale 
“Samtale med børn i sorg - Et redskab til for-
ældre” (Roskilde Universitet, 2013). Specialets 
formål er at udvikle et konkret og lettilgængeligt 
hjælpemiddel til forældre og børn, der oplever 
sygdom og dødsfald i de nære omgivelser. Spe-
cialet undersøger muligheden for at bruge en 
mobilapplikation (app) til at tale med børn om 
svære ting i livet. Appen indeholder viden om 
børns sorg og redskaber, der kan bruges som ud-
gangspunkt for samtale. I løbet af processen er 
appen afprøvet på tre børnefamilier i sorg. 

Appen er nu også transformeret til en e-bog. Dvs. 
redskabet er nu tilgængeligt i både en app-versi-
on og en e-bogsversion. 

Den viden, som du kan finde i appen og e-bogen, 
bygger på eksisterende faglitteratur på området 
og på viden, erfaring og vejledning fra en familie-
terapeut (Lis Houlberg fra Familierådgivningen 
i Københavns Kommune), som har mere end 15 
års erfaring med rådgivning af familier i svære 
livssituationer. 

17 % 
“sorgerfarne børn og 
unge ville ønske, at 

deres forældre spurgte 
mere ind til deres tanker 
og følelser, end de gør”.

19 %
“sorgerfarne børn og 
unge har ingen eller få 
voksne eller venner, de 
kan tale med, hvis de 
har problemer eller er 

kede af det”.

41 %
“sorgerfarne børn og 

unge fortæller, at de nog-
le gange lader være med 

at græde foran deres 
forældre, for ikke at gøre 

dem kede af det”.

Procentangivelserne til højre på siden stammer fra rapporten “Når sorgen rammer”  (Egmont Fonden, 
2013).
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Vores syn på børn og sorg
Vi har en fænomenologisk og human-
centreret tilgang. Derfor er vores syn på 
børn baseret på en forståelse, der anser 
børn som individer, der har ret til at 
have deres egne meninger og ligeledes 
ret til at udtrykke dem. Børn skal invol-
veres, lyttes til og tages alvorligt. Mange 
mennesker - såvel børn som voksne - sy-
nes, det er svært at tale om sorg. I sidste 
ende er det et voksent ansvar. Derfor 
ønsker vi at præsentere et dialogisk red-
skab, som kan inspirere forældre til at 
tale med sine børn om svære ting i livet, 
såsom sygdom og død. 

Omsorgsmålingen “Når sorgen rammer”

Narrativ og digital tilgang
Erfaringer viser, at visuelle elementer er 
gode hjælpemidler til samtale med børn. 
Endvidere er apps og e-bøger, som vi ser 
det, ideelle redskaber til samtaleøvelser, 
da fx smartphones og tablets, allerede er 
en integreret del af hverdagen i mange 
familier. Derfor vil mange børn føle, at 
det er sjovt og trygt at bruge fx iPad’en 
som udgangspunkt for samtalen. De for-
skellige enheder gør det samtidig muligt 
at bruge visuelle og interaktive elemen-
ter, der gør samtalen mere håndgribelig, 
hvilket giver børnene bedre forudsæt-
ninger for at deltage aktivt i samtalen. 

I april 2013 offentliggjorde Egmont 
Fonden og Mandag Morgen en un-
dersøgelse vedrørende børns sorg. 
Undersøgelsen inddrager 2700 per-
soner (801 børn og unge, 900 for-
ældre til sorgerfarne børn og unge 
samt 1005 fagpersoner). Undersø-
gelsen viser, at der er behov for nye 
intiativer til at hjælpe børn og for-
ældre i sorg. 
 Det kan være svært for børn 
at fortælle deres forældre , når de er 
kede af det. Ifølge omsorgsmålin-
gen taler mere end to ud af tre af de 
sorgerfarne børn og unge sjældent 
eller aldrig med andre om, hvordan 
de har det. Derfor er det vigtigt, at 
voksne tager ansvar og spørger ind 
til, hvordan børn har det. 
 Undersøgelsen viser også, at 
mange børn oplever, at “sorgen er 
et tabu blandt deres omgivelser”. 

De føler sig alene og ville ønske, at 
deres venner og forældre spurgte 
mere ind til deres tanker og følel-
ser. Undersøgelsen viser yderligere, 
at “næsten halvdelen af forældrene 
oplever, at de spørger meget ind til 
deres barns tanker og følelser. Kun 
27 procent af børnene og de unge 
er enige i, at forældrene spørger 
meget ind”.  Denne uoverensstem-
melse kan hænge sammen med, at 
det kan være svært for forældre “at 
afkode børnenes og de unges reak-
tion på sorgen. Derfor har foræl-
drene brug for mere viden om børn 
og uges sorgreaktioner, så de kan 
blive bedre til at støtte”. Det er præ-
cis det, som Projekt “Børn i sorg” 
søger at gøre. Appen og e-bogen er 
redskaber, som giver forældre viden 
og redskaber, så de får bedre forud-
sætninger for at støtte deres børn.



APPEN OG E-BOGEN

Titel: “Børn i sorg”

Butik: App Store 
    Google Play

Pris:  45 kr.

Titel:   “Samtale med børn om sygdom og død. Et redsk-
ab til forældre.”

Butik: iBooks
    Amazon

Pris:  45 kr.

FAKTA OM E-BOGEN

FAKTA OM APPEN

Muligheder for at købe appen i App Store: 
• Søg på “Børn i sorg” i App Store
• Scan koden til højre

Muligheder for at købe appen i Google Play: 
• Søg på “Børn i sorg” i Google Play
• Scan koden til højre
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FÅ VIDEN OM

• Børns sorgreaktioner
• Støtte af børn
• Kommunikationsformer 
• Ofte stillede spørgsmål

FÅ REDSKABER

• 12 samtalebilleder, inkl. billedtekst og spørgsmål
• Vejledning til brug af samtalebilleder
• Inspiration til øvelser

Muligheder for at købe e-bogen i iBooks: 
• Søg på ISBN 978-87-996461-0-4 
• Søg på titlen eller forfatterne
• Scan koden til højre

Muligheder for at købe e-bogen i Amazon: 
• Søg på ISBN 978-87-996461-3-5 
• Søg på titlen eller forfatterne
• Scan koden til højre
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FORMÅLET MED VIDENSDELEN
Formålet med vidensdelen er at give vi-
den og eksempler, som kan hjælpe voks-
ne med at forstå børns sorgreaktioner, 
og som kan klæde voksne på til at tale 
med og støtte børn i svære livssituatio-
ner. I kriseperioder kan det være svært 
at finde overskud til at indhente viden, 
derfor har vi forsøgt at gøre vidensdelen 
så koncis og overskuelig som muligt. Vi 
har designet afsnittene med små over-
skrifter, så man hurtigt kan finde frem 
til de punkter, der er særligt relevante i 
forhold til situationen.

FORMÅLET MED REDSKABERNE
Samtalebillederne indeholder 12 bille-
der af en hundefamilie, som kan være 
gavnlige, når man skal tale med børn 
om svære ting i livet. Billederne giver 
børn mulighed for at identificere sig 
med følelserne eller temaerne på bille-
derne. Hundene kan være med til at ska-
be den distance, som børn har brug for 
i forhold til at tale om nogle ting, som 

måske ellers ville have været for svære at 
tale om. Der er konkrete eksempler, på 
hvad du kan spørge barnet om, til hvert 
billede. 

Udvalg af samtalebilleder
Udvalget af samtalebilleder indeholder 
billeder, der repræsenterer sygdom og 
død samt billeder, der repræsenterer 
glæde og leg. Billeder, der omhandler 
sygdom og død, giver en let indfalds-
vinkel til temaer, som normalt kan være 
svære at tage op. Det er ensomt for såvel 
børn som voksne at gå alene med svæ-
re tanker og følelser. Børn er afhængige 
af, at voksne hjælper dem med at sætte 
ord på tanker, følelser og oplevelser. Bil-
leder, der omhandler hverdag og glæde, 
giver børn mulighed for at få en pause 
fra sorgen. Det har børn som bekendt 
også brug for i ny og næ. Ved at tale om 
de positive ting i livet, får børn mulighed 
for at glæde sig over livet. Samtidig får 
de voksne indblik i, hvad der giver deres 
børn glæde i hverdagen. 

5

APP STORE REVIEWS
App “Børn i sorg”

Her ses et samtalebillede fra appen og e-bogen. Her ses et samtalebillede fra appen og e-bogen.
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APP STORE REVIEWS
App “Børn i sorg”

Review 2 - LouieLar: 
“Gode samtalebilleder!. Super fine samtale-

billeder og rigtig godt med konkrete eksempler 
på, hvad man kan spørge om.”

Review 3 - Malene2770: 
“God hjælp. God og overskuelig app - nyttig viden og gode 

samtalebilleder”.

Review 1 - Lklingenberg  
“Super god app! Super fin og overskuelig app”
 



SAMARBEJDSPARTNERE

Vi har haft fornøjelsen af at samarbejde med mange velansete, 
hjælpsomme og inspirerende organisationer og fagpersoner. 

Vi har f.eks. arbejdet sammen med:

• Familierådgivningen i Københavns Kommune
• Projekt Omsorg, Kræftens Bekæmpelse
• Organisationen “Børn, Unge & Sorg”
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SAMARBEJDE MED FAMILIERÅDGIVNINGEN

En rådgivning med solid erfaring
Familierådgivningen er en anonym råd-
givning i Københavns Kommune, hvor 
de rådgiver familier med børn i alderen 
0-12 år. Rådgiverne har samtaler med 
familier om alle livets aspekter. Du kan 
læse mere om Familierådgivningen på 
deres hjemmeside: http://www.fami-
lieraadgivning.kk.dk. 

En trofast samarbejdspartner
Familierådgivningen har været en bety-
delig samarbejdspartner igennem hele 
processen. Familierådgivningen støtter 
vores projekt og hjælper med at sprede 
kendskabet til appen i deres rådgivnin-
ger, hvor de blandt andet har opslag og 
postkort om appen. Familierådgivnin-
gen tror, at appen og e-bogen kan gavne 
mange børnefamilier i krise.

Sparring med familieterapeut 
Familieterapeut Lis Houlberg, som har 
over 15 års erfaring med at arbejde med 
familier i krise, har været behjælpelig 
med at dele sin viden og erfaring. Lis 
Houlberg har givet feedback i hele pro-
cessen. Hun har både sparret med os un-
der udviklingen af projekt “Børn i sorg”, 
og da samtaleredskabet var færdigt.

Et børne- og voksenvenligt redskab
Lis Houlberg synes, at appen og e-bogen 
er meget velegnede til forældre og børn. 
De har en overskuelig udformning og for-
midling i forhold til, at de skal bruges af 
forældre i sorg, tænker hun. Endvidere 
tager appen og e-bogen ifølge Lis højde 
for barnets præmisser, og hun synes, det 
er hensigtsmæssigt, at appen og e-bogen 
tager hensyn til det enkelte barn. 
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“Appen og e-bogen er meget gode til børn, men jeg synes bestemt også, at forældre 
kan få noget ud af dem. Det er et fantastisk stykke arbejde, synes jeg. Det er rigtig 
godt med samtalebillederne. De er rigtig søde, og det betyder jo også noget. De er 
meget egnede som udgangspunkt for samtale med børn, tænker jeg”.

/Lis Houlberg, familieterapeut, 
Familierådgivningen, Københavns Kommune



SAMARBEJDE MED PROJEKT OMSORG HOS 
KRÆFTENS BEKÆMPELSE

“Jeg synes,  at det er et meget overskue-
ligt redskab med nyttig og fagligt opda-
teret viden, og samtalebillederne egner 
sig virkelig godt til børn. Jeg håber, at 
appen og e-bogen kommer til at hjælpe 
mange familier i sorg”. 

/Henriette Von Irgens-Bergh

Henriette Von 
Irgens-Bergh, 
projektleder , 

Projekt Omsorg, 
Kræftens 

Bekæmpelse

Projekt Omsorg i Kræftens Bekæmpelse
Projekt Omsorg er en del af Kræfents Be-
kæmpelse. Afdelingen vejleder voksne i 
at støtte børn i sorg. Projekt Omsorg ar-
bejder primært med fagpersoner på in-
stitutioner og skoler. Du kan læse mere 
om Projekt Omsorg på deres hjemmesi-
de: http://www.cancer.dk/omsorg.
 Vi føler os meget priviligerede 
over at have en sparringspartner, der har 
så meget erfaring og viden på området. 
Vi har sparret med projektleder Henriet-
te Von Irgens-Bergh. 

Kræftrågivningerne spreder kendskabet
Kræftens Bekæmpelse ser potentiale for, 
at appen og e-bogen kan hjælpe kræftram-
te børnefamilier, når det er tid til at tale 
om sygdom og død. Derfor har Kræftens 
Bekæmpelse opslag og postkort med in-
formation om projekt “Børn i sorg” i flere 
af deres rådgivninger.
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SAMARBEJDE MED ORGANISATIONEN “BØRN, 
UNGE & SORG”

”Appen og e-bogen er rigtigt fine og 
overskuelige redskaber, som giver for-
ældre et kortfattet, overskueligt og me-
get brugbart indblik i børns reaktioner 
og tanker i forbindelse med sorg. Derud-
over giver de nogle lettilgængelige an-
visninger og redskaber til, hvordan man 
kan tale med sine børn om de svære ting. 
Alt i alt gode og enkle redskaber til for-
ældre med børn i sorg”.

/Anne Møller Gaardsted

 Anne Møller 
Gaardsted, 
kommuni-

kationsmed-
arbejder og 

webredaktør,
Børn, Unge & 

Sorg

En erfaren, velanset og inspirerende  
samarbejdspartner
Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgiv-
ning for børn og unge op til 28 år, der 
lever med alvorligt fysisk syge forældre 
eller søskende, eller som har mistet for-
ældre eller søskende efter alvorlig syg-
dom, selvmord eller ulykke inden for de 
seneste år. Du kan læse mere om orga-
nisationen på deres hjememside: http://
www.bornungesorg.dk. 
 Vi er taknemmelige for at have en 
så velanset, erfaren og dedikeret samar-
bejdspartner ved vores side.

Børn, Unge & Sorg vil hjælpe med at 
sprede kendskabet til appen og e-bogen
Organisationen støtter projekt ”Børn i 
sorg”, fordi de mener, at appen og e-bo-
gen kan gavne familier i sorg. Derfor 
henviser de til appen og e-bogen på deres 
hjemmeside og Facebookside samt oply-
ser om appen i deres rådgivninger. Or-
ganisationen har for eksempel opslag og 
postkort i deres rådgivninger. Psykolo-
gerne er endvidere informeret om appens 
og e-bogens eksistens, og de kan derfor 
oplyse om redskaberne til de familier, 
som kommer i rådgivningerne.
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ARTIKEL I MAGASINET 
PSYKOLOGI
Den 9. december 2013 kommer der en ar-
tikel om appen “Børn i sorg” i magasinet 
Psykologi. På Redaktionen-anbefaler-si-
derne skriver Redaktionschef Magrethe 
Vadmand blandt andet:

“En anbefalingsværdi app, der hjælper de 
voksne til at give børn i sorg bedre mulig-
heder for at komme igennem den på en 
hensigtsmæssig måde”.
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LÆS MERE...

Såfremt du gerne vil vide mere om projektet eller os, så kan du skrive en 
mail til: info@giesecommunications.dk

Du kan også besøge vores hjemmeside www.giesecommunications.dk

APPS & E-BØGER...

Appen og e-bogen eksisterer også på engelsk og fransk. Den franske og 
engelske version af appen er tilgængelig i Google Play og e-bogen i iBooks 
og Amazon.


