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1 ABSTRACT 

This paper analyzes how neglect affects children and how neglected children may recover, and if it is possible 

for a neglected child to reconnect with other caregivers and develop a healthy connection to adults. Different 

kinds of neglect that a child may suffer as well as the consequences are analyzed. The way this paper 

combines theory and practice is by analyzing two cases individually and later to compare them. To conclude, 

the cases are discussed and chances of healthy development are evaluated. With reference to theories by 

John Bowlby, Susan Hart and Mary Ainsworth among others, the very optimistic conclusion is, that no child 

is lost or broken for life: One only has to implement the right strategy at a given point in the child’s life.  
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2 INDLEDNING 

”Omsorg henviser i daglig tale til dette at tage vare på, passe på eller have ansvar for. Det vil sige, at skabe 

en tilknytning til et andet menneske, der omfatter at sikre denne persons overlevelse, udvikling og tryghed. I 

det hele taget, at tage ansvar for, det pågældende menneske.”1 Sådan beskriver psykolog, Peter Schultz 

Larsen, definitionen på omsorg. Desværre får ikke alle børn den nødvendige omsorg for at udvikle sig, på lige 

fod med deres jævnaldrende.  

Denne opgave vil lægge fokus på den gode omsorg overfor den dårlige omsorg. Via cases sammenlignes 

forskellige former for omsorgssvigt og derved mulige løsninger og forslag til, hvordan en person, som har 

været udsat for omsorgssvigt, kan afhjælpes til en sund og positiv fremtid.  

2.1 PROBLEMFORMULERING 
Til denne opgave hører en problemformulering, udfærdiget af vejleder RAB2, som besvares ud fra relevant, 

psykologisk teori fra undervisning samt materiale fundet af kursisten selv.  

➢ MED UDGANGSPUNKT I PSYKOLOGISK TEORI ØNSKES EN REDEGØRELSE FOR HENHOLDSVIS GOD OMSORG OG 

OMSORGSSVIGT I FORHOLD TIL BØRN. 

➢ INDDRAG CASE MATERIALE EFTER EGET VALG I EN ANALYSE AF MULIGE KONSEKVENSER AF OMSORGSSVIGT, HERUNDER 

BARNETS FORSKELLIGE OVERLEVELSESMEKANISMER. 

➢ DISKUTER HVILKE MULIGHEDER DER ER FOR AT STØTTE ET OMSORGSSVIGTET BARN MED HENBLIK PÅ EN VURDERING 

AF, OM OG I GIVET FALD HVORNÅR DET ER MULIGT AT HJÆLPE BARNET TIL EN PSYKISK SUND UDVIKLING. 

Besvarelsen af ovenstående problemformulering, vil besvares ud fra teori, udarbejdet af teoretikere som 

Daniel Stern, Susan Hart, Kari Killén, John Bowlby, Mary Ainsworth m.fl. som oftest arbejder psykoanalytisk.  

3 PSYKOLOGISK TEORI OG REDEGØRELSE 

3.1 DEN GODE OMSORG KONTRA OMSORGSSVIGT 
Udviklingspsykologi handler om menneskets udvikling fra de bliver født til de dør. Denne opgave vil dog lægge 

mest vægt på de første par år af menneskets liv, da det er dér, der sker de største forandringer. Færdigheder 

udvikles og identiteten formes. For at sikre de bedste muligheder for en sund, psykisk fremtid, er det vigtigt 

at der bliver sørget godt for den lille baby, lige fra starten. 

Den gode omsorg3 har tre vigtige aspekter: tilsyn, stimulation og tilknytning. Et barn har brug for at nogen, 

ofte moderen, opfylder de basale behov, såsom sult, varme, tryghed og beskyttelse4, før næste skridt, som 

er stimuli og tilknytning, kan opfyldes. Allerede fra barnet bliver født er der en række basale 

                                                           
1 Peter Schultz Larsen, https://spaedbarnsterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/Kap-3_psykologihaandbog_HI-1.pdf 
Besøgt 26.01.18 
2 Annemarie Brun Pedersen, HF lærer på VUC Roskilde samt opgaveskriverens vejleder 
3 Neft, http://neft.dk/omsorg.htm Besøgt 29.01.18 
4 Mashlows behovspyramide, 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg/31
0px-Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg.png Besøgt 29.01.18 

 

https://spaedbarnsterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/Kap-3_psykologihaandbog_HI-1.pdf
http://neft.dk/omsorg.htm
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg/310px-Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6b/Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg/310px-Maslows_Behovspyramide_fikset_grammatik.svg.png
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overlevelsesinstinkter aktiveret, såsom evnen til at trække vejret og overlevelsesstrukturer, som blandt andet 

kamp/flugt-reaktioner – disse er fundamentet for det senere følelsesliv.5 Fra fødsel og ca. tre måneder frem 

er det barnets sanseudvikling som er i højsædet. Barnet lærer at synkroniserer sig med omsorgspersonen 

ved at fastholde opmærksomheden derpå, via sprogtone og øjenkontakt. Hermed udvikles de såkaldte 

vitalitetsfølelser – et begreb udviklet af spædbarneforsker, Daniel Stern6. De kan også beskrives som følelser, 

der i samspil med omsorgspersonen, skaber en følelse af fx tryghed for barnet. Dette kan opnås ved roligt 

stemmeleje, positiv ansigtsmimik og fastholdelse af øjenkontakten. Som tidligere nævnt, er 

sansekapaciteterne medfødte og udvikles fra starten. Det vil sige at barnet er i stand til at opfatte verden lige 

fra fødslen. Også øjenkontakt er medfødt og er vigtigt for barnet for at kunne kommunikere da det endnu 

ikke behersker sproget. Det vil kunne frembringe stærke følelser, som barnet senere hen kan bruge til at 

regulere sit aktivitetsniveau i sociale interaktioner.  Øjenkontakt er den spæde start på udviklingen af 

tilknytningsrelationer og adfærd, som uddybes senere i opgaven.  

Omkring 2-3 måneders alderen vil barnet lære at udvikle stabile krops- og ansigtsudtryk for glæde, vrede og 

tristhed m.m. Disse evner udvikles og fineres når den medfødte evne til at synkronisere bliver stimuleret af 

forældrene. Når børn rammer 9 måneders alderen vil de udvikle empatisk sansning. Det vil sige at de vil være 

i stand til, i samspil med forældrene, at have opmærksomhed på et fælles 3. Fx når forældrene peger på 

noget, vil barnet kigge på, hvad forældrene peger på, i stedet for fingeren der peger. Denne evne vil barnet 

senere hen bruge i sociale sammenhæng, fx via lege. Når børn bliver enige om en leg er det de empatiske 

sansninger der er i brug.  

Det er forældrenes opgave at sørge for at barnet bliver stimuleret for at udvikle de forskellige evner, som er 

fundamentet for en psykisk sund fremtid. Hvis forældrene fra starten har vedligeholdt barnets medfødte 

evne til at holde øjenkontakt, vil barnet senere 

kunne bruge denne tidlige form for 

kommunikation, til at tolke en ukendt situation. 

Dette kaldes for social refereren, et begreb af 

Daniel Stern. Stern eksperimenterede blandt 

andet med ”Den visuelle kløft7”, hvor børn blev 

placeret på et bord med glas på den ene side. 

Ud fra forældrenes ansigtsmimik, måtte 

børnene tolke om det var sikkert eller usikkert 

at kravle ud over ”kløften”.  

Hvis man skal følge tidligere teoretikeres 

forskning, fx Erik H. Erikson8, så er den tidlige 

omsorg for barnet kritisk. Modtager det god 

omsorg fra forældrene i det første leveår, vil det 

udvikle en grundlæggende tillid til livet.9 Senere i opgaven udforskes om konklusion stadig er gældende.  

                                                           
5 Neuroaffektiv udviklingspsykologi af Susan Hart (2016) 
6 http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/følelser Besøgt, 27.01.18 
7 The visual cliff, https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA Besøgt 29.01.18 
8 Tysk psykolog, med speciale i identitetsudvikling. 
9 Neft, http://neft.dk/omsorg.htm Besøg 29.01.18  

 

Den visuelle kløft 
Kilde: http://sites.psu.edu/siowfa16/2016/10/19/are-humans-born-
with-fears/  

http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologiske_termer/følelser
https://www.youtube.com/watch?v=p6cqNhHrMJA
http://neft.dk/omsorg.htm%20Besøg%2029.01.18
http://sites.psu.edu/siowfa16/2016/10/19/are-humans-born-with-fears/
http://sites.psu.edu/siowfa16/2016/10/19/are-humans-born-with-fears/
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3.1.1 Omsorgssvigt 

Når man taler om omsorgssvigt i forhold til børn10, er det underforstået at barnet udsættes for vanrøgt, 

fysiske og/eller psykiske overgreb samt seksuelle overgreb, enten fra forældre eller anden nærtstående 

omsorgsperson.  

Vanrøgt kan erstattes med ordet mishandling. Dette kan allerede starte inden barnet er født. Hvis moderen 

har et stof- eller alkoholmisbrug, eller bevidst udsætter sin krop for dårlig ernæring, kan det påvirke det 

ufødte barns nervesystem. Hvis vanrøgten forsætter efter fødslen vil nervesystemet skades yderligere og 

barnet kan i værste tilfælde sammenlignes med børn der har udviklet hospitalisme – et begreb der senere i 

opgaven vil blive beskrevet nærmere. Fysiske overgreb kan både være svigt i form af forkert omsorg eller slet 

ingen. Hvis forældrene ikke reagerer på barnets signaler, fx sult, vil barnet blive underernæret/fejlernæret. 

Fysisk omsorgssvigt kan også være forældrenes desperate forsøg på fysisk at irettesætte et grænsesøgende 

barn hvorimod psykiske overgreb kan være lidt sværere at definere konkret. Et eksempel kan være at 

forældrene allerede fra fødslen, tillægger barnet negative egenskaber. Derudover er også trusler om straf og 

adskillelse samt isolering grove eksempler på psykisk svigt. Ifølge John Bowlby, er truslen om hvad der kan 

ske, mere ødelæggende end den reelle straf.11 Den sidste kategori er seksuelle overgreb. Disse kan beskrives 

som både fysiske og psykiske overgreb, da barnet bliver inddraget i en voksen akt før det er modent, hverken 

fysisk eller psykisk. På det fysiske plan bliver overgrebet 

sjældent voldeligt, før barnet når en vis alder, men på det 

psykiske plan vil barnet ofte opleve skyld, skam og 

magtesløshed.12  

Sygeplejersken Else Christensen13 studerede i 199214, en 

række nul- til treårige børn, baseret på disses 

sundhedsplejerskers udtalelser, for at belyse udbredelsen 

samt arten af omsorgssvigt. Derudover ville Else 

Christensen undersøge hvilke foranstaltninger der kunne 

forebygge omsorgssvigt. Resultatet af undersøgelsen 

kunne dele børnene op i fire kategorier: Aktivt fysisk 

omsorgssvigt, passivt fysisk omsorgssvigt, aktivt 

følelsesmæssigt omsorgssvigt og passivt følelsesmæssigt 

omsorgssvigt.  

Aktivt fysisk omsorgssvigt betegnes som, når børn påføres 

skader ved aktive handlinger fra den voksnes side, 

hvorimod passivt fysisk omsorgssvigt betegner svigt, hvor 

barnet lider alvorlige forsømmelser i forhold til at få 

opfyldt basale behov. Ved aktivt følelsesmæssigt 

omsorgssvigt udsættes barnet for skadende handlinger af 

ikke-fysiske karakter, men i stedet psykiske karakter. Den 

sidste kategori er passivt følelsesmæssigt omsorgssvigt. 

                                                           
10 Psykologiens veje (2008-1015) 
11 Psykologiens veje (2008-1015) 
12 Psykologiens veje (2008-1015) 
13 https://spaedbarnsterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/Kap-3_psykologihaandbog_HI-1.pdf Besøgt 28.01.18 
14 https://pure.sfi.dk/ws/files/334631/92_07_omsorgssvigt.pdf Besøgt 28.01.18 

 

Betydningen af tilknytningsmønstre mellem børn og 
forældre. 
Kilde: https://da.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsteori  

https://spaedbarnsterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/Kap-3_psykologihaandbog_HI-1.pdf
https://pure.sfi.dk/ws/files/334631/92_07_omsorgssvigt.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsteori
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Else Christensen definerer selv denne kategori som ”barnet udsættes for alvorlige forsømmelser af psykisk 

karakter, på grund af forældrenes manglende evne til at give tryghed, omsorg og kærlighed.” 15  Else 

Christensen opstillede konkrete eksempler til hver kategori (se bilag 9.1). Det skal dog ikke forstås som, at 

alle kriterier skal kunne krydses af, for barnet kan betegnes som omsorgssvigtet.  

3.1.2 Tilknytningsmønstre og tilknytningsadfærd 

Begreberne tilknytningsmønster og tilknytningsadfærd hviler 

meget op ad hinanden 16 . De skelner dog ved at 

tilknytningsadfærden er medfødt og tilknytningsmønstre 

udvikles via forældre-barn-relationer. Tilknytningsadfærd er et 

instinkt, der sørger for at barnet ikke bevæger sig for langt fra 

moderen. Hos forældrene er dette et instinkt, som vækkes efter 

fødslen, sådan er det naturlige behov for at yde omsorg 

aktiveres. John Bowlby taler om at barnet har brug for denne 

base, den ontologiske sikkerhed, hvor det føler sig tryg og i 

sikkerhed. Dette behov kan moderen tilfredsstille, ved at trøste 

og yde omsorg i situationer hvor barnet ikke selv kan regulere 

dets uro og angst. Bowlbys inspiration til denne teori, er taget 

fra den amerikanske psykolog og professor, Harry F. Harlow17. 

Harlow eksperimenterede blandt andet med rhesusabeunger. 

Straks efter fødslen blev de fjernet fra moderen og anbragt i et 

bur med to ”falske mødre” – den ene lavet af stål og ståltråd, 

den anden lavet af blødt stof og skumgummi – kun stålmoderen 

var udstyret med sutteflaske. Udelukkende når abeungen var 

sulten ville den lægge sig ved stålmoderen. Resten af tiden lå den 

hos stofmoderen. I et andet forsøg blev samme abeunger 

placeret i et bur med henholdsvis stofmoderen eller stålmoderen samt en ukendt genstand. I buret med 

stofmoderen, søgte ungerne straks moderen for trøst og sikkerhed hvis det blev for uhyggeligt at undersøge 

den ukendte genstand. I buret med stålmoderen gemte ungerne sig i stedet i et hjørne af buret og rokkede 

frem og tilbage.  

Disse to forsøg kan ikke oversættes direkte til menneskebørn, men blot konkludere at der er et 

grundlæggende behov for tryghed og kontakt og at hvis dette behov ikke opfyldes, vil barnet reagere med 

frygt og angst, hvilket Bowlby bekræfter ved at udvikle tilknytningsteorien18 omkring 1940-50. På daværende 

tidspunkt blev forældre til hospitalsindlagte eller institutionsanbragte børn, opfordret til at besøge så lidt 

som muligt, da det ville øge chancen for infektioner hos barnet.  

Ifølge Bowlby er børns tilpasning et produkt af deres udviklingshistorie.19 Han deler tilpasningsadfærden op 

i to: tilknytningsadfærd og udforskningsadfærd. Trygge børn har en naturlig nysgerrighed og udforsker gerne 

                                                           
15 Spædbarnsterapi, https://spaedbarnsterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/Kap-3_psykologihaandbog_HI-1.pdf 
Besøgt 29.01.18 
16 Neuroaffektiv udviklingspsykologi af Susan Hart (2016) 
17Harry Frederick Harlow,  
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Harry_Frederick_Harlow Besøgt 28.01.18 
18 Neuroaffektiv udviklingspsykologi af Susan Hart (2016) 
19 Neuroaffektiv udviklingspsykologi af Susan Hart (2016) 

 

The power of affection. 
Kilde: 
https://positivityworks.wordpress.com/2015/09/1
6/the-power-of-affection/  

https://spaedbarnsterapi.dk/wp-content/uploads/2015/03/Kap-3_psykologihaandbog_HI-1.pdf
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykologer/Harry_Frederick_Harlow
https://positivityworks.wordpress.com/2015/09/16/the-power-of-affection/
https://positivityworks.wordpress.com/2015/09/16/the-power-of-affection/
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verden et par skridt fra moderen. Hvis noget utrygt skræmmer barnet, vil udforskningsadfærden dog 

neddrosles og tilknytningsadfærden vil overdøve. Når barnet igen er trygt vil det forsætte sin udforskning. 

Dette kan igen bekræftes af Harlows andet abeforsøg. 

Den amerikanske udviklingspsykolog, Mary Ainsworth 20  udarbejdede i 1960’erne, i forlængelse og 

samarbejde med Bowlby, den såkaldte Strange Situation (se bilag 9.2) – et forsøg med børn, for at 

determinere deres tilknytningsmønstre. Ainsworths teori21 var, at børn der havde skabt en tryg base hos 

moderen, trygt ville bevæge sig væk fra hende og på eget initiativ og behov, vende tilbage til hende. 

De oprindelige to typer tilknytningsmønstre var tryg tilknytning og utryg tilknytning. Et trygt barn vil være 

nysgerrig og undersøgende omkring den fremmede, så længe moderen er i lokalet. Det øjeblik moderen 

forlader lokalet vil barnet udvise savn og være tydeligt oprevet, dog kun til moderen kommer tilbage igen. 

Dette tilknytningsmønster er tegn på en sund, psykisk udvikling der senere hen vil føre til sociale og 

emotionelle færdigheder. Utryg tilknytning blev delt op i to underkategorier: Ængstelig, ambivalent 

tilknytning, hvor barnet vil være angst for den fremmede og slet ikke undersøge personen eller rummet – 

heller ikke mens moderen er til stede. Når moderen forlader rummet bliver barnet meget stresset, uroligt og 

viser tydeligt sin frustration og angst over at være blevet forladt. Når moderen kommer tilbage, vil barnet 

udvise ambivalent adfærd overfor hende, ved både at søge kontakt og samtidig afvise den. Det andet utrygge 

tilknytningsmønster er ængstelig, afvisende tilknytning. Her opfører barnet sig stort set på samme måde 

overfor moderen og den fremmede. Barnet registrer og reagerer knap nok på at moderen forlader rummet 

eller når hun kommer tilbage. Der udvises heller ikke den store undersøgelsesadfærd fra barnets side.  

Senere udviklede Mary Ainsworths elev, Mary Main, endnu en kategori indenfor tilknytning: Desorganiseret 

tilknytning. Denne er den mest utrygge form af dem alle. Børnene i denne gruppe er forvirrede og har 

usammenhængende adfærdsmønstre når moderen kommer tilbage til rummet. Denne form for tilknytning 

er ”den værste”, da barnet ikke søger tryghed hos hverken moderen eller den fremmede, hvilket medfører 

at nysgerrigheden ikke vækkes i forhold til at møde og mestre nye evner og udfordringer.22 23 

3.1.3 Overlevelsesmekanismer 

Når børn udsættes for omsorgssvigt føler de ofte en form for magtesløshed, forvirring og angst24. Derfor 

bruger de meget af deres energi på at overleve den situation de er i, frem for at meste de egenskaber og 

evner de skal lære i de forskellige alderstrin. Dette kan medføre at barnets udvikling forsinkes og dets 

bearbejdning af oplevelser går i stå. Ifølge Kari Killén 25 , er der to former for overlevelsesmekanismer: 

overdreven tilpasning og udadreagerende adfærd. Hvilken strategi barnet vælger, kommer an på dets 

genetik, temperament, udviklingsstadie samt sensitivitet og intellektuelle niveau. Det overdrevne tilpassede 

vil barnet forsøge at skjule, både overfor sig selv og omverden, hvor dårligt det har det. Dette barn registrerer 

hurtigt den voksnes humør, til trods for at det er uforudsigeligt og uden struktur. Barnet vil altid forsøge at 

undgå at udløse vrede hos den voksne, ved at tilpasse sig efter dennes behov og ønsker.  

Modsat er det de udadreagerende barn. Dette vil ofte komme til udtryk i aggressiv og/eller destruktiv adfærd. 

Barnet har en indre uro med tilhørende frustrationer hvilket medfører en overflod af aggressioner der let 

                                                           
20Wikipedia, https://da.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsteori Besøgt 29.01.18 
21 Neuroaffektiv udviklingspsykologi af Susan Hart (2016) 
22 Neuroaffektiv udviklingspsykologi af Susan Hart (2016) 
23 Wikipedia, https://da.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsteori Besøgt 29.01.18 
24 Vidensportal, https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/malgruppen Besøgt29.01.18 
25 Dr. Philos, forsker emerius, forfatter og erfaren praktiker, http://dansk-institut-for-tilknytningsteori.dk/kari-killen/ 
Besøgt 29.01.18 
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udløses. Det kan forhindre mange fremtidige, sociale relationer, da barnet kan risikere at ødelægge legen i 

institutionen eller undervisning i skolen.26 

Kropspsykoterapeut, Marianne Bentzen27 , har i forlængelse af Killéns overlevelsesmekanismer, udviklet 

yderligere tre punkter. Hun mener at omsorgssvigt kan forstyrre barnets evne til at mærke sig selv, da det 

ikke har oplevet en afstemt interaktion, fx fastholdelse af øjenkontakt, med en nær omsorgsperson. Dette 

kan påvirke barnets evne til blandt andet at fastholde sin opmærksomhed, da det ikke har lært det i et 

tidligere udviklingsstadie. Når barnet ikke er i stand til at tilpasse sig i den situation den står overfor, vil det 

derfor træde tilbage til et af de tidligere, medfødte mønstre: Kamp/flugt, immobilitet/isolation eller 

underkastelse/overtilpasning. Disse primitive mønstre findes hos alle mennesker i alle aldre, men bør kun 

aktiveres i korte, sjældne perioder. Hos omsorgssvigtede børn kan de dog ende med at blive det primære 

reaktionsmønster.  

4 KONSEKVENSER AF OMSORGSSVIGT 

Når et barn udsættes for omsorgssvigt kan det resultere i en lang række konsekvenser, fra lette til fatale. 

Uden den rette omsorg vil barnet udvikle en general mistillid til verden samt primærpersonerne, der skulle 

optræde som omsorgspersoner. Barnet mangler de positive samspil og er i stedet fyld med de negative, 

hvilket kan får barnet til at forvente at der kun findes de negative. Mange af børnene der udsættes for 

omsorgssvigt lider af konsekvensen, forsinket udvikling 28 . Både neurologiske, kognitive, emotionelle og 

motoriske evner kan allerede i de første måneder af barnets liv, observeres tydeligt. Den norske forsker Kari 

Killén29 har fremstillet forskellige konsekvenser af svigt, forklaret herunder uden særlig rækkefølge. 

4.1.1 Kontaktforstyrrelser 

Børn der udvikler kontaktforstyrrelser er dem der udviser utrygge tilknytningsmønstre, hvad enten det er 

ængsteligt/afvisende, ængsteligt/ambivalent eller desorganiseret. Børnene i denne kategori udviser ofte en 

iøjnefaldende afhængighed af andre og er både omklamrende, opmærksomhedssøgende og/eller besat af at 

eje eller kontrollere andre. Disse børn opfattes som klistrende da de altid vil følge en voksen, sidde på skødet 

og udvise ukritisk venlighed overfor komplet fremmede. Børnene er ikke tilknyttet én bestemt 

omsorgsperson og udviser derfor ikke den naturlige fremmedangst. Omvendt kan disse børn også reagerer 

med forsvarspræget uafhængighed, hvilket kan komme til udtryk i en afvisende adfærd overfor andre. Fælles 

for begge adfærdstyper er at barnet slås med indre, modstridende følelser. På den ene side længes det efter 

kærlighed og omsorg og på den anden side er der en masse aggressioner overfor primæromsorgspersonerne.  

4.1.2 Depression 

Et psykisk sundt barn vil være naturligt kontaktsøgende og legesygt. Det vil være fysisk aktivt, nysgerrig og 

kreativ i sin måde at udforske verden på. Helt modsat finder man det omsorgssvigtede barn. Dette barn vil 

være fysisk passivt og søger ikke den store kontakt fra omsorgspersonen eller omverden generelt. Barnet vil 

heller ikke lege naturligt eller undersøge verden på eget initiativ. Disse karakteristika kan være tegn på 

                                                           
26 Karen Killén, https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/malgruppen Besøget 29.01.18 
27 Vidensportal, https://vidensportal.dk/temaer/Omsorgssvigt/malgruppen Besøgt 29.01.18 
28 Ifølge K. Killén, Psykologiens veje (2008-2015) 
29 Omsorgssvigt er alles ansvar af Kari Killén (1991) 
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depression hos barnet, da det er den måde det udtrykker sin sorg og angst – ved at lukke sig selv og sine 

behov væk fra omgivelserne.  

4.1.3 Hospitalisme 

Psykoanalytikeren René Spitz introducerede begrebet spædbarnsdepression på baggrund af en undersøgelse 

af vuggestuebørn og kvinder i et kvindefængsel (se bilag 9.3). Spitz ville undersøge modersavnets følger og 

konsekvenser for barnet. Årevis efter eksperimentet, videreudviklede Spitz begrebet hospitalisme30, for at 

beskrive tilstanden af børn der var vokset op i ekstremt stimuli-fattige omgivelser. Begrebet vandt frem i 

1989, da omverden fik øjnene op for de rumænske børnehjem efter kommunismens fald31. De fleste af de 

over 100.000 børn, havde boet der fra de var helt spæde. Børnene var alle i ekstremt dårlig helbredstilstand, 

underernærede og havde infektioner. Psykisk viste de tegn på manglende emotionel, kognitiv og fysisk 

udvikling. Børnene havde en ikke-selektiv venlighed overfor fremmede og en selvstimulerende adfærd – 

rokkebevægelser, hovedbankning og pludselige udbrud i forbindelse med ændringer af rutiner. Denne 

adfærd brugte børnene til at kompensere for den understimulering der fulgte med børnehjemslivet. 

4.1.4 Dissociation 

Dissociation kan også forklares som ”evnen til at opsplitte følelser”32. Børn der har været udsat for overgreb 

af voldelig eller seksuel karakter kan have tilbøjelighed til at glemme traumatiske oplevelser. De ubehagelige 

følelser integreres derfor ikke i barnets hukommelse og betragtes derfor som ikkeeksisterende i barnets 

erindring. I yderste tilfælde kan det ende med at barnets personlighed bliver splittet op i forskellige dele eller 

identiteter, som fungerer uafhængigt af hinanden.  

Dissociation er også en forsvarsmekanisme som børn, der er udsat for omsorgssvigt, benytter sig af for at 

undgå at gemme traumatiske minder i hukommelsen. Barnet vil derfor ikke lade sig mærke af disse overgreb 

men i stedet blive følelsesløse og nærmest befinde sig i trancelignende tilstande når overgrebene faktisk sker. 

Trancen indebærer blandt andet en tom stirren ud i luften samt tab af bevidstheden omkring hvad der sker. 

Efter overgrebet vil barnet som regel kunne genoptage hvad det var optaget af, før overgrebet fandt sted, 

som om intet var sket.  

4.1.5 Overdrevet veltilpassede/voksne børn 

De overdrevne veltilpassede børn er også nævnt som en overlevelsesmekanisme tidligere i opgaven. Disse 

børn forsøger så vidt muligt at tilfredsstille forældrene og tilsidesætter på den bekostning, deres egne behov. 

Børnene i denne kategori udviser ofte færdigheder og evner, der ligger langt foran hvad det burde i de 

forskellige alderstrin og de ses derfor ofte som ”små voksne”33. Disse børn er dem, der ofte overtager 

forældrerollen overfor yngre søskende, når forældrene ikke selv er i stand til at varetage opgaven.  

                                                           
30 Psykologiens veje (2008-2015)  
https://psykologiensveje.systime.dk/index.php?id=4585&tx_systimeglossary_pi1%5Bcharacter%5D=h&cHash=f88053
059637b9e6f790435165a9b5b3 Besøgt 29.01.18 
31 Psykologiens veje (2008-2015)   
32 Psykologiens veje (2008-2015)   
33 Psykologiens veje (2008-2015)   
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5 CASES 

5.1 PRÆSENTATION AF CASES 
Den første case til opgavens analyse, er fundet på Nationalt Videnscenter om udsatte børn og unge34. 

Hjemmesiden er et supplement til både undervisere og studerede på danske professionshøjskoler, designet 

til blandt andet lærer-, socialrådgiver- og sundhedsfaglige professionsuddannelser samt til professionelle i 

praksis.  

Case to er et af Else Christensens egne eksempler, skrevet med hjælp fra sundhedsplejerskens noter.  

Analysen af begge cases er sammenflettet med resuméet, for at give læseren et bedre overblik over 

fortællingen samt teorien bag. Derudover er begge cases af autentisk materiale. Informationer og navne, 

som kan identificere personerne er dog ændret af forfatterne selv. 

5.2 INDIVIDUEL ANALYSE 

5.2.1 Magnus35 

Casen om Magnus, omhandler et kompliceret forhold mellem forældre og offentlige ansigter, i forbindelse 

med anbringelse af Magnus, udenfor hjemmet. Man introduceres for familien allerede på fødegangen, hvor 

familierådgivning bliver tilkaldt af sygehuset, da Magnus’ 21-årige mor, Camilla, ikke viser interesse for det 

nyfødte barn. Sagsbehandler, Marie, møder op på sygehuset, hvor mor og barn dagen efter skal udskrives. 

Da Camilla ikke har et sted at bo, mener sygeplejersken at det er uforsvarligt at de bliver udskrevet – de kan 

dog begge bo hos Camillas mor.  

Camilla fremstår som en træt og mimikfattig pige, ifølge Marie. De to taler sammen og Camilla fortæller at 

barnets far slog op med hende kort efter hun fandt ud af at hun var gravid. Han er informeret om Magnus’ 

fødsel, men har ikke reageret. Camilla er selv på kontanthjælp og har i en periode boet hos sin far og hans 

familie. Det er dog ikke et sted hun tager tilbage til, da der er opstået problemer med en teenagedatter, som 

tager stoffer. Hun fortæller samtidig at hun har glædet sig meget til at blive mor, men da Magnus blev født, 

forsvandt den følelse. Marie foreslår en indlæggelse af mor og barn i en periode, for at støtte, sikre barnets 

sikkerhed samt beskrive og observere mor-barn kontakten – Camilla accepterer tilbuddet.  

Camillas mor besøger også stuen. Her fortæller hun Marie at hun har to jobs, hvoraf det ene er natarbejde. 

Det vil hun dog forsøge at afvikle så hun kan være der for Magnus om natten, eftersom Camilla sover meget, 

tungt og ikke er glad for at blive vækket af sin søvn. Allerede her er tegn på at Magnus’ primærperson er to 

– både mor og mormor.  

Nogle dage senere bliver Marie kontaktet af Jette – en sygeplejerske fra børneafdelingen hvor Camilla og 

Magnus er indlagt. Hun fortæller at der ikke er udviklet det særlige mor-barn-relation endnu. Camilla 

betragtes som passiv og mekanisk, har opgivet amning og overlader gerne Magnus til personalet. Magnus’ 

mulighed for at udvikle et sundt tilknytningsmønster til Camilla svækkes derfor. Han mangler den trygge base 

hos sin mor, men får i stedet dette behov opfyldt af sygeplejerskerne. Når Camillas mor besøger, får hun også 

det fulde ansvar for Magnus i den tid hun er der. Kun én enkelt af sygeplejerskerne mener at Camilla vokser 

i sin morrolle – det går blot meget langsomt.  

                                                           
34 Børn og unge på tværs, http://nububupt.dk/index.html Besøgt 30.01.18 
35 Bilag 9.4 
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Camilla og Magnus bliver udskrevet efter en uges indlæggelse. Camillas mor, som har tilbudt at de kan bo 

der, er klar og der er visiteret 10 timers støtte om ugen. Samtidig bliver Camilla og Magnus tilknyttet Unge 

Mødre36 og aftaler at de skal deltage i møderne for at få professionel støtte samt bygge et socialt netværk. 

På trods af Maries bekymringer for Camillas manglende moder-initiativ, bliver de begge udskrevet.  

I starten går det godt og Camilla udtrykker selv glæde ved sin mors hjælp. Camilla fortæller også at hendes 

mor hjælper dem økonomisk ”… hvis jeg pludselig ikke har penge til mit barn…” udtaler hun selv til Marie.37 

På grund af denne uforudsigelighed kan Magnus betegnes som et passivt, følelsesmæssigt38 omsorgssvigtet 

barn. Familiekonsultationerne har Camilla droppet, da de ikke passer ind efter hendes og Magnus’ dagrytme. 

Til gengæld går det godt i Unge Mødre, hvor Camilla spørger meget ind og glæder sig over at hun dér får at 

vide, at der er ting hun faktisk er god til.  

Camillas mor bor på landet, så når Camilla gerne vil være sammen med veninderne må hun tage bussen ind 

mod byen. Ofte har hun Magnus med, hvilket optrapper flere og flere konflikter med moderen. Endnu værre 

bliver det dog, da Magnus starter i vuggestue i byen og Camilla hver dag skal hente og aflevere ham der. Det 

er både tidskrævende og dyrt. Derfor har Camilla sat sig for at finde en lejlighed i byen – til trods for at det 

frarådes af de professionelle der følger hende, da de er bekymrede for Magnus’ udvikling.  

I månederne efter Camilla er flyttet til byen, modtager Marie bekymrende oplysninger vedrørende Magnus, 

som nu er 8 måneder gammel. Blandt andet er Camilla og hendes mor ofte i konflikt, hvilket går udover 

Magnus, da han har knyttet et tæt bånd til hende. Den mor-barn- tilknytningsadfærd, som Magnus skulle 

have udviklet med sin mor, har han i stedet udviklet med sin mormor. Ifølge familiekonsulenten bliver 

Camillas mor beskrevet som værende meget dominerende i sit forhold til Camilla og Magnus. I stedet for at 

støtte og supplere Camilla, har hun tendens til at overtage, hvilket har resulteret i at Camilla har afvist 

samarbejdet. Derved har Magnus mistet sin primæromsorgsperson og sin trygge base. 

Magnus passes ofte af skiftende fremmede, blandt andet hos venner og bekendte af Camilla, hvor alkohol og 

hash er en del af dagligdagen. I denne periode kan Magnus endnu engang kategoriseres efter Else 

Christensens definition på passivt, følelsesmæssigt omsorgssvigt, da han både udsættes for en ustruktureret 

hverdag, har skiftende omsorgspersoner og befinder sig i et miljø med røg og alkohol. Camilla og Magnus 

befinder sig sjældent i deres eget hjem, medmindre familiekonsulenten skulle komme forbi. I stedet har 

Camilla planer om at flytte sammen med sin nye kæreste, i en ny by – sammen med Magnus. Igen frarådes 

det af de professionelle samt Magnus’ mormor, som ofte ringer til sagsbehandleren, da hun er enormt 

bekymret for Magnus. Blandt andet er hans vuggestuefremmøde meget ustabilt og han er ofte syg. Ifølge 

psykoanalytiker, Rene Spitz, kan gentagne sygdomsforløb være et af de tidlige tegn på spædbarnedepression, 

som senere kan føre til hospitalisme.  

Da Magnus er 9 måneder gammel, er hans udvikling så negativ at de professionelle der tidligere har hjulpet, 

nu har givet op, da de ikke længere vil tage ansvar for konsekvenserne. Camilla er i mellemtiden blev hjemløs 

og sover ofte på banegården med Magnus. Her kan tales om både passiv, fysisk og passiv, følelsesmæssigt 

omsorgssvigt. Magnus’ dagligdag har ingen struktur, ingen sikkerhed og ingen stimuli, hvilket medfører at 

hans udvikling går i stå. Akut flytter mor og barn ind på Børne- og Familiecentret, hvor personalet bliver så 

bekymret for Magnus at de sender en underretning afsted til Marie. I underretningen står blandt andet at 

Magnus er understimuleret, er svær at få kontakt til og at han er bagud i sin udvikling. Derudover er han 

                                                           
36 Unge mødre, http://www.sundhedsplejen.roskilde.dk/ungemoedre.asp Besøgt 30.01.18 
37 Magnus, http://nububupt.dk/magnus/index.html Besøgt 30.01.18 
38 Else Christensens definition 
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angrebet af svamp og eksem, er overvægtig og lider af kronisk forstoppelse og har ofte voldsomme 

”skrigeture”. Magnus’ kost består stort set kun af modermælkserstatning og saftevand og omsorgen han 

modtager er begrænset til at sidde på skødet, blive skiftet og når han får mad/drikke. Magnus kan endnu 

engang placeres i Else Christensens kategorier for omsorgssvigt. Igen er det den passiv, fysiske kategori der 

er mest iøjnefaldende, da han er fejlernæret i form af forkert mad samt det faktum at han er overvægtig. 

Fejlernæringen har medført at han lider af kronisk forstoppelse, hvilket kan være svaret på hvorfor han ofte 

får skrigeture. Magnus bliver derudover svigtet når det kommer til stimulering af sprog og motorik og han 

udvikler sig derfor ikke i takt med jævnaldrende. Personalet vurderer at Camilla ikke har nogen fornemmelse 

for Magnus’ behov og selv Camillas mor udtrykker stærk bekymring for at Camilla ikke kan yde omsorg for 

Magnus på forsvarlig vis.  

Camilla har haft startet på kokkeuddannelse på eget initiativ, da hun ønskede at være forbillede for Magnus. 

Hun er dog droppet ud og fortæller Marie om problemerne der var omkring det. Blandt andet var det svært 

at vedligeholde skolen, for ofte nåede hun ikke derhen, før hun blev ringet op af vuggestuen, som fortalte at 

Magnus var syg og snottet. Når Camilla efterfølgende bragte ham til lægen, fik hun at vide at der intet var 

galt. I samme periode er Camillas veninde, endnu en fremmed omsorgsperson for Magnus, flyttet ind i 

lejligheden. Marie opfatter lejligheden som kaotisk og meget præget af flytterod. Igen er der ingen struktur 

eller forudsigelighed for Magnus, som stadig ikke følger sin alders modenhed og udvikling. 

Marie fortæller Camilla om de mange underretninger og at Magnus skal placeres i en plejefamilie, der kan 

sikre hans trivsel, at han udvikler sig, får sine behov opfyldt og får den rette omsorg. Camilla accepterer 

frivilligt og forklarer hvilken lettelse det var, at Magnus kom et andet sted hen, så hun ikke skulle bruge så 

meget energi på ham. Den sidste udtalelse placerer Magnus i aktivt, følelsesmæssigt omsorgssvigt: ”Barnet 

bliver tiltalt og/eller omtalt på en krænkende måde” og ”Barnet bliver i perioder ignoreret af forældrene. De 

vil ikke høre barnet eller tale til det.” Magnus får dog ikke direkte at vide at hans mor ikke vil have ham, men 

hun udtaler til Marie at hun ikke vil bruge så meget energi på ham, samt det faktum at hun så frivilligt og 

uden protest overlader ham til en plejefamilie.  

5.2.2 Joy39 

Første gang Joy møder sundhedsplejersken, har forældrene mere fokus på at fortælle om hvor hård en fødsel 

det havde været og om hvordan hunden nu opfører sig sært, end faktisk at sætte fokus på Joy. Den 8 dage 

gamle pige ligger stadig ned på gaden i sin barnevogn og da sundhedsplejersken spørger ind til at møde 

hende, virker det provokerende på begge forældre. De begynder straks at skændes om, hvem der skal hente 

datteren op, som har ligget ude i 10 grader, i en time. Denne episode, hvor fokus ikke er på datterens 

velbefindende, men egne behov, er i kategorien aktivt, følelsesmæssigt omsorgssvigt.  Joys mor henter til 

sidst pigen op, som er meget bleg at se på. Hun sover stadig, men vågner da hun bliver klædt af, hvilket 

fremprovokerer en panik i moderen. Joy spejler sig i sin mors usikre bevægelser, hvilket gør at hun selv 

reagerer ved at blive usikker, angst og begynder at skrige. Dette resulterer i at moderen med irritation tager 

barnet op og forgæves forsøger at trøste hende. Da det ikke virker, rækker hun Joy over til 

sundhedsplejersken. Denne reaktion kan tyde på at mor-barn-relationen er meget svag og 

tilknytningsadfærden endnu ikke er aktiveret.  

Sundhedsplejersken observerer det lille magre barn, som er meget blegt og ligger 200 gram under 

fødselsvægten. Hun påbegynder den fysiske undersøgelse af hele kroppen for at få et helhedsindtryk af 

barnets styrke, symmetri og bevægemønstre. Hun bemærker det livlige blik Joy har og evnen til at fastholde 

                                                           
39 Bilag 9.5 
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øjenkontakten – en nødvendig stimulus, som forældrene skal vedligeholde, for senere at udvikle det 

nonverbale sprog. Sundhedsplejersken konstaterer at Joys reflekser er langsomme, blødning fra navnen samt 

knopper omkring halen. Hun er derudover også i væskemangel, hvilket, hvis det ikke genoprettes, kan sættes 

under passivt, følelsesmæssigt omsorgssvigt. Konklusionen på dette tidspunkt er, at forældrene endnu ikke 

har fundet ud af barnets behov, og ikke helt ved hvordan de skal håndtere forældrerollen.  

Næste del af besøget omhandler Joys mors bekymring for, om Joy får nok mad. Sundhedsplejersken forsøger 

ihærdigt at få forældrene til at forstå Joys ønsker og behov samt guide dem i hvordan de kan opfylde dem 

bedst muligt. Begge forældres kropssprog indikerer at de forstår hvad sundhedsplejersken forklarer og mødet 

slutter derefter. Efterfølgende har sundhedsplejersken dog nogle bekymringer og ubesvarede spørgsmål. 

Hvordan struktureres familiens hverdag? Er den for ustruktureret og uforudsigelig, kan det påvirke barnets 

tillid til omverdenen. Hvordan er forældrenes fælles interesse for barnet? Er den der? Hvis ikke, kan Joy 

risikere at miste evnen til at fastholde øjenkontakten, hvis ikke hun bliver stimuleret nok. Joy lærer heller 

ikke at læse og spejle sig i ansigtsmimik, hvis ikke dette bliver påbegyndt eller vedligeholdt.  

Andet møde med Joy og hendes forældre, sker da Joy er 6 måneder gammel. Joy kan nu rulle rundt på gulvet 

og rækker usikkert ud efter alting, for efterfølgende at undersøge det med munden. Det tegner på at hendes 

udvikling motorisk er med40. Dog ser det anderledes ud med hendes fysik. Hendes vægtøgning er ikke 

tilfredsstillende og hun er stadig meget bleg og med knopper på halen. Desuden har hun en kraftig lugt af 

urin og gammel mad på sig. Her kan Joy sættes i kategorien passiv, fysisk omsorgssvigt, da hun hverken får 

den rette ernæring eller hygiejne.  

Joys mor fortæller at hun er enormt gal på vuggestuen, da de har påpeget Joys dårlige hygiejne og indkaldt 

til møde. Vuggestuen har også kontaktet sundhedsplejersken på grund af manglende hygiejne, samt Joys 

spiseproblemer. Mens de to voksne snakker, prøver Joy ihærdigt at få moderens kontakt. Resultatet er i 

første forsøg at moderen ignorere hende og Joy lader sig derfor falde ned af sofaen for derefter at klynke. 

Joy bliver derfor revet op i den ene arm, men reagerer ikke straks på den fysisk, voldsomme flytning, men 

klynker efterfølgende lidt. Denne episode kan placere Joy i to kategorier. Aktivt, følelsesmæssigt svigt, da 

moderen først vælger at ignorere Joys forsøg på kontakt og efterfølgende aktiv, fysisk, da Joy blot bliver revet 

op i den ene arm.  

Da sundhedsplejersken og moderen taler videre om vuggestuen, går moderen i forsvarsposition. Hun føler 

at sundhedsplejerske og vuggestue rotter sig sammen mod hende og vælger derfor at hold Joy hjemme. 

Derved fratages Joy sine muligheder for at socialisere sig med jævnaldrende børn samt 

sekundæromsorgspersoner – svigt der hører til aktiv, følelsesmæssige omsorgssvigt.  

Joys spiseproblemer bliver også drøftet ved samme besøg. I en alder af seks måneder lægges Joy blot i et 

hjørne af sofaen med en pude under nakken og en flaske modermælkserstatning, som hun få lov selv at spise. 

Kort efter Joy har tømt flasken, gylper hun en stor del af det op igen. Moderen reagerer med irritation – det 

er tydeligt at hun ikke kan læse barnets behov i madsituationen. I stedet for at pusle barnet ind til sig, 

stimulere lidt øjenkontakt og holde bøvsepause, så får Joy lov til at ligge alene, mens moderen sidder ved 

siden af, med en tændt cigaret. Det viser sig at Joy på et døgn indtager ca. 1½ liter i flasken, en smule vælling 

og hun får lov at smage på familiens mad, hvis det kan moses.  

                                                           
40 Netdoktor, http://altomboern.dk/node/329711 Besøgt 30.01.18 

http://altomboern.dk/node/329711
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Inden mødet afsluttes skal Joy skiftes. Moderen viser stolt hvordan hun, ved at stikke hovedet helt ned til 

Joy, kan få hende til at smile. Det kan tyde på at der er opbygget et fundament til den vigtige barn-mor-

relation.  

5.3 KOMPARATIV ANALYSE 
Omsorgssvigt har ramt både Magnus og Joy. Begge børn udsættes fra fødslen, for passivt, følelsesmæssigt 

omsorgssvigt suppleret af passiv, fysisk omsorgssvigt. På et tidspunkt i deres liv udsættes begge børn også 

for aktivt følelsesmæssigt omsorgssvigt. 

Magnus reagerer ved at aktivere sit overdrevne, veltilpassede overlevelsesinstinkt. Han udvikler ikke den 

trygge base hos sin mor og har derved ikke den naturlige fremmedangst for alle de forskellige 

omsorgspersoner han udsættes for. Det kan derfor konkluderes at Magnus har udviklet et utrygt 

tilknytningsmønster med ikke-selektiv udvælgelse af omsorgsperson. Det kan dog diskuteres om Magnus 

ligger i kategorien desorganiseret tilknytning. Der nævnes nemlig ikke hvordan han reagerer konkret, på alle 

de mange omsorgspersoner – blot at hans udvikling gik ned ad bakke, da han mistede kontakten med sin 

mormor. Joy, som dog er tre måneder yngre end Magnus, udviser til et vis punkt samme mønster. Hun søger 

sin mors opmærksomhed, men er også god til selv at stå på egne ben. Hun har aktiveret sin 

udforskningsadfærd, men har ikke en sikker base at vende hjem til, idet hendes mor ikke er opmærksom på 

hendes behov.  

Joys overlevelsesmekanisme er som udgangspunkt det udadreagerende barn. Hun forsøger at få kontakt til 

sin mor af flere omgange til trods for at det kun aktiverer moderens irritation. Begge børn kan dog betegnes 

som overtilpassede, da de fra helt små, ikke har fået opfyldt deres behov og derfor at ”lært” ikke at have 

behov.  

Konsekvenserne af begge børns svigt er allerede præsenteret i hver deres case: deres udvikling er stoppet 

eller gået et skridt tilbage. Begge børn mangler den nonverbale kommunikation med forældrene. En evne 

der udvikles lige fra startet via blandt andet øjenkontakt. Det kan resultere i besværligheder med at etablere 

sociale relationer, da børnene ikke fra starten har lært at tolke ansigtsmimik. De utrygge tilknytningsmønstre 

kan true udviklingen da børnene ikke vil være så nysgerrige på omgivelserne og dermed ikke udvikle næste 

trin.  

6 DISKUSSION  

6.1 MULIGHED FOR GENOPRETTELSE AF SUND UDVIKLING 
Om der er mulighed for at hjælpe børn, som har været udsat for omsorgssvigt, er der delte meninger om. 

Freud mente i 1905, at forstyrrelse af udviklingen i en tidlig alder, ville påvirke psyken i voksenlivet41. Hans 

postulat kan dog kritiseres da vi i dag lever i et meget anderledes samfund end for 100 år siden. En familie er 

ikke blot far, mor og barn, men kan i dag bestå af to mødre eller to fædre. Derudover er Freuds faseteori42 

                                                           
41 Den store danske, 
http://denstoredanske.dk/Krop,_psyke_og_sundhed/Psykologi/Psykoanalyse_og_egopsykologi/psykoseksuelle_faser 
Besøgt 31.01.18 
42 LFS, https://www.lfs.dk/639 Besøgt 31.01.18 
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ikke videnskabeligt dokumenteret, men blot en teori udarbejdet af ham selv. Modsat Freuds opfattelse har 

Rudolph Schaffer, en tysk børnepsykolog, den teori at man med den rette hjælp, godt kan hjælpe et svigtet 

barn til en sund fremtid43. Schaffer mener, at børn er født med en vis modstandsdygtighed og at med den 

rette hjælp vil selv meget svigtede børn kunne hjælpes.   

Ifølge Schaffer har børn ikke mistet evnen til at opbygge et 

tilknytningsbånd til andre, blot fordi barnet ikke etablerede dette 

med forældrene i det første år. Derudover vil børn, som har mistet 

dette, allerede opbyggede, bånd til forældrene ikke lide varig 

skade. Det kan blandt andet bekræftes af René Spitzs forsøg med 

vuggestuebørnene og de indsatte kvinder, som tidligere er nævnt 

i opgaven. Schaffers konklusion er, at uanset hvor skrækkelige ting 

barnet tidligere har oplevet, så er disse erfaringer ikke 

udelukkende bestemmende for barnets fremtid. I stedet er det de 

efterfølgende begivenheder, som er med til at forme barnets 

udvikling.  

Socialstyrelsen 44 , som er en del af det danske Børne- og 

Socialministerie, har opsat 7 programmer, som kan hjælpe og 

forebygge omsorgssvigt, udvikle forældrekompetencer samt 

motivere til udviklingen af børns kognitive og følelsesmæssige 

udvikling. Alle indsatsprogramme er, ifølge Socialstyrelsen, med 

dokumenteret effekt. 

6.2 ER DER HJÆLP TIL MAGNUS OG JOY?  
Tager man udgangspunkt i Schaffers teorier med opbakning fra Socialstyrelsen samt Else Christensen og Kari 

Killén, så vil de to case-hovedpersoner, sagtens kunne hjælpes. Metoderne for genoprettelse af et sundt, 

psykisk sind, kan deles op i et hierarki alt efter sværhedsgraden af svigtet. 

Både Magnus og Joy er indsat i den primære genoprettelsesfase, da de allerede er tilknyttet en 

sundhedsplejerske som besøger familierne samt kommer med råd og tips til at hjælpe forældrene med at 

forstå barnets behov. Da der ikke er lavet nogle opfølgende dokumenter vedrørende børnenes senere liv, 

kan man kun gisne om deres fremtid.  

Da casen om Magnus sluttede, var han blevet anbragt i en plejefamilie fra sin niende levemåned. Forud 

antaget at de stimulerer hans manglende udvikling, kan den, ifølge Schaffer, genoprettes. Det vil kræve en 

masse tid, overskud og omsorg af plejefamilien at genaktivere Magnus’ ødelagte tilknytningsmønster, men 

det er muligt ifølge ovenstående teoretikere. Også Joy, hvis tilknytning til sin mor viste sig ikke at være helt 

ødelagt, vil have mulighed for at etablere et endnu stærkere bånd og derved udvikle en tryg tilknytning, hvis 

blot dette stimuleres. Joys forældre skal blandt andet vedligeholde den vigtige øjenkontakt og hun skal have 

tryghed og nærvær omkring spisesituationerne.  

                                                           
43 LFS, https://www.lfs.dk/5125 Besøgt 31.01.18 
44 Socialstyrelsen, https://socialstyrelsen.dk/om-os/organisation Besøgt 31.01.18 
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Generelt set, kan man hjælpe børn der er svigtet på flere forskellige måder. Et stærkt og målrettet 

samarbejde mellem forældre og fagpersoner, kan hjælpe forældrene med at lære barnets behov hvilket kan 

hjælpe barnets udvikling. Det kan dog vurderes, at det er bedre for barnets udvikling at blive anbragt i 

plejefamilie, hvis det er direkte skadelig for barnet at blive i hjemmet. Hvis forældrene ikke frivilligt 

accepterer en anbringelse, kan børnene blive tvangsfjernet45, hvis det skønnes at en anden omsorgsperson, 

end barnets biologiske forældre, bedre kan stimulere barnet og yde omsorg. Dette er dog en af de alvorligste 

konsekvenser, men kan samtidig være med til at sikre barnets udvikling.  

En mellemting er de forebyggende foranstaltninger, hvor børnene sendes på aflastningsophold hos 

plejefamilier. Familien kan også få økonomisk støtte, sådan at barnet kan få lov at gå på kost- eller efterskole. 

Her er børnene tilknyttet en fast omsorgsperson, som skal støtte barnets udvikling. Børnene vil her få 

mulighed for at lære og udvikle sociale kompetencer med jævnaldrende, i trygge rammer, hvilket igen kan 

medføre en genoprettelse af tidlige svigt.  

7 KONKLUSION 

Hvis man skal antage at Freuds postulat fra 1905 er korrekt, må man formode at børn der er svigtet i 

barndommen, på ingen måde kan hjælpes i deres voksne liv. Dertil kan man så antage, at hvis børn har fået 

den rette omsorg i barndommen, kan de ikke såres senere i voksenlivet. Videnstilegnelse i denne opgave, på 

baggrund af teoretikere, børnepsykologer og sundhedsplejersker, afviser Freuds teori, og udlægger i stedet 

en langt mere positiv indstilling når det kommer til at genoprette svigtede børns psyke.  

Det er aldrig for sent at udvikle og genoprette et trygt tilknytningsmønster samt barnets tillid til omverden, 

til trods for at barnet er blevet svigtet. Hvad de forskellige teoretikere dog er enige om, er at det er nemmere 

at ændre adfærd, jo yngre barnet er.   

  

                                                           
45Tvangsfjernelse af børn https://faktalink.dk/titelliste/tvangsfjernelse-af-born Besøgt 31.01.18 

https://faktalink.dk/titelliste/tvangsfjernelse-af-born
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9 BILAG 

9.1 ELSE CHRISTENSENS OPDELING AF OMSORGSSVIGT 
Aktivt, fysisk - Brud på arme, ben, ribben eller andre steder. 

- Blå mærker på krop, lemmer eller ansigt. 
- Brændemærker fra varmekilder. 
- Mærker efter fysisk afstraffelse. 
- Rifter eller hudafskrabninger ved mund, læber, gummer, øjne. 
- Rifter eller hudafskrabninger på ydre genitalier. 
- Kraftig rødmen og irritation omkring mund eller ydre genitalier. 
- Seksuelle krænkelser. 

Passiv, fysisk - Barnet bliver i perioder overladt til sig selv uden voksent opsyn.  
- Er gentagne gange ikke blevet hentet fra daginstitution eller dagpleje. 
- Har været forladt af forældrene i perioder på flere dage. 
- Er forkert ernæret i form af underernæring, for lidt eller for uregelmæssig 

mad. 
- Er forkert ernæret i form af for meget mad. 
- Bliver forsømt mht. nødvendige lægebesøg ved sygdom eller 

forebyggende undersøgelser. 
- Barnet er usædvanligt slapt eller træt. 
- Barnet virker utilpasset, usoigneret, uplejet eller snavset. 
- Barnet er ikke klædt passende på til årstid og vejrlig. 

Aktivt, følelsesmæssigt - Barnet bliver i perioder holdt indespærret. 
- Barnet bliver truet med vold eller tæv. 
- Barnet bliver truet med tab af kærlighed eller vigtige relationer. 
- Barnet bliver tiltalt eller omtalt på en krænkende måde. 
- Forældrene forholder sig i perioder direkte fjendtligt til barnets behov. 
- Barnet bliver i perioder ignoreret af forældrene. De vil ikke høre barnet 

eller tale til det. 
- Barnet bliver aktivt forhindret i samvær med andre børn og/eller voksne. 
- Barnet bliver passet af et stort antal skiftende eller tilfældige voksne. 
- Barnet bliver mest passet af ikke-voksne større søskende. 

Passivt, følelsesmæssigt - Barnet har overværet fysisk mishandling af mor eller anden vold i 
hjemmet. 

- Barnet har ofte været passet af voksne, der har været påvirket af alkohol, 
narkotika eller piller. 

- Barnets dagligdag i hjemmet er præget af uforudsigelighed. 
- Barnets forældre er kun i begrænset omfang i stand til at reagere på 

barnets følelser eller reagerer primært på hvordan de selv har det. 
- Barnets forældre er kun i begrænset omfang i stand til at aflæse barnets 

kropslige signaler om lyst/ulyst og grænser. 
- Barnet bliver hyppigt afvist følelsesmæssigt af forældrene. 
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9.2 STRANGE SITUATION46 
Et barn observeres i 20 minutter. 

• En forælder og et barn introduceres til forsøgslokalet. 

• Forælder og barn er alene i lokalet. Forælderen deltager ikke, mens barnet undersøger rummet. 

• En fremmed person kommer ind i lokalet, taler med forælderen, og nærmer sig så barnet. 

Forælderen forlader lokalet. 

• Første separationsepisode: Den fremmede persons adfærd er rettet mod barnet. 

• Første genforeningsepisode: Forælderen vender tilbage, hilser og trøster (om nødvendigt) barnet, og 

forlader så lokalet igen. 

• Anden separationsepisode: Barnet er alene. 

• Den fremmede person kommer igen ind i lokalet og retter atter sin adfærd mod barnet. 

• Anden genforeningsepisode: Forælderen kommer ind igen, hilser barnet og tager barnet op. Den 

fremmede person forlader lokalet. 

To aspekter af barnets adfærd observeres: 

• Mængden af undersøgende adfærd (f.eks. leg med nyt legetøj) barnet er engageret i under 

proceduren. 

• Barnets reaktion på separations- og genforeningsepisoderne. 

Barnets tilknytningsmønster kan på den baggrund kategoriseres som enten tryg eller utryg (også kaldet sikker 

eller usikker). 

Tryg tilknytning Ængstelig, afvisende Ængstelig, ambivalent Desorganiseret 

65%* 20%* 10-15%* 5-10%* 

*Resultaterne er baseret på amerikanske børn. 

9.3 ANACLITIC DEPRESSION47 
Eksperiment af psykoanalytiker Rene Spitz. 123 børn i en vuggestue, der var tilknyttet et kvindefængsel hvori 

deres mødre befandt sig. Børnene blev passet i vuggestuen af deres egne mødre og de udviklede sig som de 

skulle. Efter seks måneder begyndte 19 af børnene at græde mere end hvad var normalt og det blev afløst af 

indadvendt adfærd og tilbagetrækken fra omgivelserne. Når Spitz prøvede at få kontakt til børnene blev han 

oftest ignoreret. Nogle studerede dog undersøgende hans ansigt. Denne adfærd forsatte i 2-3 måneder, hvor 

børnenes fysisk tydeligt bar præg. De tabte vægt, blev mere syge, led af søvnforstyrrelser og deres fysiske og 

psykiske udviklingsniveau stoppede eller trådte sågar et skridt tilbage til de til sidst blot lå i deres senge med 

frosset ansigtsudtryk uden interesse for omgivelserne. Fælles for de 19 børn, var at de alle var blevet frataget 

kontakten med deres mor i en uafbrudt periode på 3 måneder (mellem 6. og 8. levemåned). Havde børnene 

i samme periode ikke haft nævneværdig kontakt med moderen, udvikledes symptomerne ikke. Konklusionen 

var at børn i 6-8 måneders alderen, som havde haft god moderkontakt, udviklede et særligt symptombillede 

hvis kontakten blev brudt. Vendte moderen tilbage indenfor to måneder, efter tre måneders adskillelse, ville 

                                                           
46 https://da.wikipedia.org/wiki/Tilknytningsteori  
47 Rene Spitz, http://psykologi-gym.blogspot.dk/2012/08/mahlers-objektrelationsteori-barnets.html Besøgt 29.01.18 
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barnet komme sig. Varede adskillelsen dog mere end 5 måneder, ville det føre til varige skader, såsom 

hospitalisme.  

9.4 MAGNUS48 
Magnus på fødeafdeling 

Fødeafdelingen på sygehuset kontakter den kommunale Familierådgivning i slutningen af januar og anmoder 

om et akut møde med en myndighedssagsbehandler. Det handler om en nyfødt dreng, hvor moderen, Camilla 

på 21 år, viser begrænset interesse for barnet. Sagsbehandler Marie møder op på fødeafdelingen, og en 

sygeplejerske tager imod. Mor og barn skal udskrives dagen efter, men sygeplejersken synes ikke at det er 

forsvarligt at udskrive dem. Camilla har ikke noget sted at bo, men fortæller at hendes mor kan tage imod 

hende og hendes søn Magnus. Hun ligger i sengen på sin stue mens Magnus sover i en vugge ved siden af. 

Umiddelbart fremstår Camilla som en træt og mimikfattig ung pige, vurderer Marie.  Camilla svarer på de 

spørgsmål Marie stiller, og fortæller at hun har været kæreste on-and-of med barnets far, som arbejder i et 

lokalt supermarked. Kæresten slog op med hende via en sms. Hun opdagede lige efter at hun var gravid, men 

da var det for sent at få en abort fordi hun var i sjette måned. Camilla har gennem fælles bekendte informeret 

ekskæresten om sønnens fødsel, men han har ikke reageret. 

Camilla fortæller at hun er på kontanthjælp. Hun har det sidste stykke tid opholdt sig hos sin far og hans 

familie, men hun kan ikke vende tilbage til dem nu fordi de har problemer med en teenagedatter, som tager 

stoffer og er på kant med loven. Camilla siger at hun følte sig klar til at blive mor da hun havde babyen i 

maven, men lige så snart Magnus var født, var følelsen væk. Marie undrer sig over at der ikke er professionelle 

som har opsporet at der var tale om en ung gravid i risikogruppe. Hun tænker at hun burde have fået en 

underretning allerede i graviditeten med det formål at Familierådgivningen kunne foretage en udredning af 

den gravides og det kommende barns forhold og udarbejde en handleplan før fødslen. Nu er der behov for 

akut indsats. Marie overvejer en 7-14 dages indlæggelse af mor og barn på børneafdelingen. På den måde er 

barnet i sikkerhed, og personalet kan observere, støtte og beskrive mor-barn kontakten, hvilket giver et 

bedre beslutningsgrundlag for en støtteindsats, er Maries vurdering. Camilla er indforstået med 

indlæggelsen. Samtalen afbrydes af en sundhedsplejerske og en pædagogisk konsulent fra kommunens tilbud 

Unge Mødre, som kommer ind på stuen. De kender Camilla fra et par besøg under graviditeten. De deler 

tilsyneladende ikke afdelingens og sagsbehandlerens bekymring. Deres vurdering er at Camilla nok er 

udmattet af fødslen, og at de forventer at hun begynder at tage sig af sin baby når hun igen kommer til 

kræfter. Samtidig forsikrer de at de vil sørge for pædagogisk støtte i hjemmet som supplement til støtte fra 

mormor og Unge Mødre-projektet. 

Camillas mor kommer også på besøg. Hun giver udtryk for at hun vil hjælpe sin datter og sit barnebarn. Lige 

nu arbejder hun både som nattevagt på et plejehjem og i sin egen butik, men hun er i gang med at indrette 

en lille lejlighed til Camilla og barnebarnet. Hun fortæller at hun vil afvikle sit natarbejde for at aflaste Camilla, 

som sover meget og tungt og ikke bryder sig om at blive vækket. 

Magnus og Camilla på børneafdelingen 

Jette, en sygeplejerske på børneafdelingen, kontakter Marie efter nogle dage og fortæller: ”Vi kan ikke 

observere afgørende udvikling i relationen mellem Camilla og Magnus. Jeg og flere af mine kolleger har 

iagttaget at Camilla er passiv og mekanisk i sit samspil med barnet. Camilla har opgivet amningen og overlader 

                                                           
48 Børn og unge på tværs, http://nububupt.dk/magnus/index.html Besøgt 30.01.18 
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gerne Magnus til os personaler. En enkelt af mine kolleger, som tager sig særligt af Camilla, er imidlertid mere 

optimistisk. Hun mener at Camilla er ved at træde ind i rollen som mor selv om det går langsomt. Camillas 

mor kommer dagligt og vi kan se at hun overtager ansvaret for Magnus mens hun er her.” 

Efter en uges indlæggelse indkaldes der til udskrivningskonference i børneafdelingen. Camilla vil gerne hjem 

med Magnus. Mormoren er klar til at tage imod, og der er visiteret 10 ugentlige støttetimer i hjemmet. 

Camilla og Magnus bliver også tilknyttet Unge Mødre, og aftalen er at de skal deltage i de ugentlige møder 

hvor de både kan få professionel støtte og socialt netværk. 

Marie er fortsat bekymret for at sende Camilla og Magnus hjem. Hun vurderer at Camilla vil have svært ved 

at udvikle de fornødne forældrekompetencer, men den aktuelle situation giver ikke grundlag for mere 

indgribende tiltag. Hun synes at det hele går for stærkt, men når andre professionelle er klar til at tage over, 

er personalet på sygehuset indforstået med at lave overdragelse. Samtidig er det klart at både Camilla og 

hendes mor, sundhedsplejersken og den pædagogiske konsulent trækker i retning af en hurtig udskrivning. 

Jette overvejer om hun skal give sin mening stærkere til kende under konferencen, for hun er bekymret for 

Magnus. Hun har fulgt Camilla og Magnus tæt den sidste uge også under flere nattevagter. Hun har ikke set 

Camilla på eget initiativ tage kontakt med Magnus. Men til sidst bliver der på konferencen taget beslutning 

om at Camilla og Magnus udskrives. 

Magnus kommer hjem med sin mor 

Camilla og Magnus flytter ind i en lille lejlighed ved siden af mormor. Planen er at Magnus skal starte i 

vuggestue når han er 6 måneder, og at Camilla skal tage imod støtten fra familiekonsulenten og Unge Mødre. 

I starten går det godt. Camilla er glad for sin mors omsorg og støtte og fortæller: ”Mor kan se på mig når jeg 

er træt og brugt, fordi hun ved at jeg går meget op i rengøring, så mens Magnus sover, siger hun til mig at så 

kan jeg gøre det ene eller andet eller måske sove et par timer, og hun vil tage Magnus hvis han vågner. Og så 

er det også rart at hvis jeg lige pludselig ikke har penge til mit barn, så hjælper hun mig med økonomi…”  

Camilla synes ikke, hun får noget ud af familiekonsulentens 4-5 ugentlige besøg. ”Hjælpen er tilrettelagt ud 

fra familiekonsulentens program og ikke ud fra Magnus’ og min dagrytme,” fortæller hun. Det går bedre med 

Unge Mødre. Camilla fortæller: ”Det er rigtigt hyggeligt at være dér. Man kan spørge om alt og få at vide om 

man er god nok til forskellige ting.”  

Camilla bor på landet og savner byen og vennerne. Hun vil gerne være sammen med de veninder som også 

har små børn, og udveksle erfaringer med dem. Hun tager ofte Magnus med i byen hvor hun besøger 

vennerne. Hun har efterhånden flere og flere konflikter med sin mor. Situationen bliver endnu mere uholdbar 

når hun dagligt skal aflevere og hente Magnus i vuggestuen, som ligger i byen. Det er tidskrævende og dyrt, 

og hun har ikke råd til busbilletter. Hun er derfor i gang med at finde en lejlighed i byen og flytte fra sin mor. 

De professionelle omkring hende er bekymrede for Magnus og fraråder flytningen. 

Magnus´ liv sammen med sin mor 

I de følgende måneder modtager Marie løbende bekymrende oplysninger både fra mormor, 

familiekonsulenten og Unge Mødre. Der afholdes flere opfølgningsmøder med Camilla. Da Magnus er 8 

måneder gammel, er situationen endnu mere tilspidset. Camilla er i løbende konflikt med sin mor, hvilket går 

ud over Magnus, som har knyttet sig meget til sin mormor og også til Camillas bror. Camillas mor kan, ifølge 

familiekonsulenten, være dominerende, og hun har en tendens til at tage over fremfor at supplere og vejlede 

Camilla, som reagerer ved at afvise samarbejdet. For det meste er Camilla væk med Magnus. Magnus passes 

af skiftende omsorgspersoner, og de overnatter hos venner og bekendte, hvor der ofte bliver røges hash og 
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drukket, hvilket Camilla ikke tager del i. Hun er stort set ikke hjemme med Magnus og opholder sig kun på 

bopælen når hun ved at familiekonsulenten kommer på besøg. Hun har fundet en kæreste i en anden by og 

har planer om at flytte ind hos ham sammen med Magnus. De professionelle fraråder denne flytning, men 

de kan ikke nå Camilla. Mormor ringer ofte til sagsbehandleren i afmagt. Magnus’ fremmøde i vuggestuen er 

ustabilt, og han er ofte syg. Camilla ønsker ikke længere at hendes mor deltager i møder eller på anden vis 

inddrages i sagsbehandlingen. 

Magnus og Camilla kommer akut på Børne- og Familiecenter 

Hen over sommeren og i begyndelsen af efteråret hvor Magnus er 9 måneder gammel, er hans udvikling og 

trivsel så negativ at de professionelle omkring Camilla ikke længere kan tage ansvar for konsekvenserne. 

Camilla har i en periode været uden bopæl og overnatter på banegården med Magnus. Hun og Magnus 

kommer akut på Børne- og Familiecentret. Personalet på Børne- og Familiecentret er bekymrede for Magnus 

og sender en underretning til sagsbehandler Marie. I underretningen informerer de om at Magnus er 

understimuleret, tilbage i sin udvikling og har svag kontaktevne. Han er plaget af svamp og eksem, er 

overvægtig og har voldsomme problemer med kronisk forstoppelse. Han får stort set kun 

modermælkserstatning og saftevand. Han har ofte skrigeture. Det er deres vurdering at Camilla har ringe 

fornemmelse for hans behov. Han stimuleres ikke sprogligt eller motorisk. Omsorgen består i at han sidder 

på skødet eller i barnevognen, bliver skiftet og får noget at spise og drikke. Også pædagoger fra Unge Mødre 

og familiekonsulenten sender bekymrende beskrivelser og indkalder til samarbejdsmøde.  Samtidig er der 

hyppige henvendelser fra Camillas mor, som giver udtryk for at Camilla ikke kan drage omsorg for Magnus 

på forsvarlig vis. 

Camilla er droppet ud af sin kokkeuddannelse. Hun tog selv initiativ til uddannelsen fordi hun ”ville være et 

forbillede for Magnus,” fortæller hun. Da Marie kom på hjemmebesøg og konfronterede Camilla med den 

bekymrende udvikling, forklarede Camilla: ”Det er svært at få det hele til at hænge sammen, for når jeg 

afleverer Magnus i vuggestuen, bliver jeg ringet op inden jeg overhovedet når skolen fordi han er syg og 

snottet, og så får jeg at vide hos lægen at der ikke er noget galt.” Camilla fortæller Marie at Magnus tit ikke 

er i vuggestuen fordi han er syg, og at hun selv har vanskeligt ved at passe sin uddannelse fordi hun skal passe 

Magnus. Hun fortæller også at hun har ladet en veninde flytte ind i sin lejlighed og at de har en bil, som de 

kører i sammen med Magnus. Camilla får også fortalt at ingen af dem har kørekort. Marie lægger mærke til 

at lejligheden er kaotisk og præget af flytterod, og at Camilla virker presset og opgivende. Camilla har ikke 

modtaget støtte i løbet af sommeren, og hun kan ikke klare sin uddannelse samtidig med at hun skal passe 

et sygt barn. 

Marie konfronterer Camilla med underretningerne og siger samtidig at Magnus skal anbringes i familiepleje 

for at sikre trivsel, omsorg og udviklingsstøtte.  Camilla giver sit samtykke til en frivillig anbringelse. Hun siger 

senere: “Jeg ved godt at jeg ikke kunne tage vare på ham, men de sagde det aldrig rent ud. Det var på en 

måde lidt af en lettelse at Magnus kunne kom et andet sted hen så jeg ikke skulle bruge så meget energi på 

ham. Jeg havde det så svært i forvejen.” 

9.5 JOY49 
Joy 8 dage. 

                                                           
49 Omsorgssvigt?  https://pure.sfi.dk/ws/files/334631/92_07_omsorgssvigt.pdf Besøgt 30.01.18 
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''Jeg hører moderen fortælle om fødslen, om hvor lang tid det tog, og hvor ondt det havde gjort osv., samtidig 

med at hun fortæller om hunden, de har, og om, hvor sært den nu opfører sig. Faderen siger ikke noget. Da 

der er gået 15 min. med det, prøver jeg at dreje samtalen hen på deres nyfødte barn. Jeg spørger, om jeg må 

få lov til at se barnet. Jeg ser, at dette virker provokerende på dem begge. I stedet for at hente barnet sidder 

de stift og småskændes om, hvem der skal gå ned på gaden og hente barnet op. Barnet har stået nede l times 

tid, efter at de var i byen. Det er 10 grader udenfor. Jeg tænker: træthed, manglende nattesøvn, problemer 

med arbejdsdeling, risiko ved at så lille et barn er uden opsyn i l time, og på hvordan de adskiller deres egne 

behov fra barnets og fra hundens.  

Da barnet bliver hentet, ser jeg et lille blegt, sovende barn. Da moderen tager tøjet af barnet, ser jeg, at 

moderen er meget usikker på, hvordan hun skal håndtere sit barn. Pigen vågner op, og moderens usikre 

bevægelser ser ud til at få alle reflekser til at udløses. Hun vifter vildt i luften med arme og ben og sætter i 

med at skrige. Moderen kan ikke få barnet til at holde op med at græde. Tværtimod kan jeg se, at barnets 

gråd får hende til at blive lidt irriteret. Moderen rækker barnet over til mig. Sammen får vi barnet til at falde 

til ro, ved at jeg forklarer og viser, hvordan barnet har behov for at blive holdt omkring med moderens 

hænder og arme. Da jeg ser barnet uden tøj, ser jeg et magert, blegt barn, der stadig er 200 g under 

fødselsvægten for 8 dage siden (2.300 gram). Den fysisk undersøgelse, jeg altid laver ved mine besøg, 

omfatter hele barnets krop, helhedsindtryk af styrke, symmetri og bevægemønstre. Pigen har et livligt blik, 

som kigger mig lige i øjnene, lidt langsomme ens reflekser, navlen let blødning og der sidder stadig en lille 

stilk fugtig navlestreng. I huden er der lidt knopper omkring endeballerne. Hun er i øvrigt velskabt, men i 

underskud med væske og virker lidt forsømt. Det samlede helhedsindtryk af dette barn og dets familie er lige 

nu, at de ikke har fundet ud af hinandens behov og ikke ved, hvordan de skal arbejde med at finde ud af det. 

Faderen rækker mig udskrivningspapirerne fra hospitalet, og af dem fremgår det, at barnet bliver ammet, og 

at der ikke har været nogen problemer de fem dage, mor og barn var i afdelingen. Vi læser det, der stå1; 

sammen. Imens jeg undersøger barnet, forklarer jeg hele tiden forældrene (dvs. det meste af tiden er det 

kun moderen, der ser til), hvad det er, jeg foretager mig og svarer på moderens spørgsmål, og viser bl.a. 

hvordan hun skal gøre med navlen. På nuværende tidspunkt er både mor og barn faldet til ro, og faderen er 

gået tur med hunden. 

Efter at barnet har fået tøj på igen, sætter vi os ind i stuen, og moderen får ild på en cigaret. Med 

udgangspunkt i det forældrene fortalte i begyndelsen af besøget, de observationer jeg gjorde, mens barnet 

ikke havde tøj på, og det moderen nu vil snakke om, som bl.a. er, at hun er i tvivl, om barnet får nok at spise, 

fortsætter næste del af besøget. Mine bestræbelser går nu ud på - i forlængelse af forældrenes ønsker - at få 

dem til at forstå og tyde barnets ønsker og behov og at reagere hensigtsmæssigt på disse. I dette besøg var 

det væsentligste af det, vi drøftede, at sikre, at forældrene har forstået barnets behov for væske og mad. 

Afklaring om hel eller delvis amning, hvordan amning stimuleres, og i hvilke situationer forældrene skal 

beslutte sig for at give tilskud til amningen, samt på hvilke forskellige måder barnet i øvrigt kan beroliges. 

Jeg bruger moderens (og faderens) kropssprog og uddybende spørgsmål som tegn på, at de forstår det, vi 

snakker om, men også som indikator på, hvornår vi skal slutte drøftelsen. Som en afslutning på besøget 

skriver vi sammen et dagbogsnotat i "Barnets bog" om de ting, familien vil huske fra besøget, og vi laver aftale 

for næste besøg. 

På vej ned ad trappen tænker jeg på de løse ender i besøget: Familiens netværk? -Forældrenes fælles 

interesse i barnet? - Moderens fysik? - Barnets fysik, livsvilje eller problemer? – Familiens måde at strukturere 

deres dagligdag, deres boligmiljø og deres indbyrdes arbejdsdeling? - Forældrenes tålmodighed? - Tiden til 
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kærlighed? Hvordan var deres forhold, før barnet blev født? Hvordan har de tænkt sig nu at prioritere? - 

Økonomi, arbejdssituation? – Dette er en af de familie, hvor jeg kommer til at tale med sagsbehandleren." 

Joy 6 måneder. 

"Siden det allerførste besøg i hjemmet kan jeg se, at Joy nu har lært at rulle rundt på gulvet, række usikkert 

ud efter alting og stoppe alting i munden, inklusive hundens kødben og madskål. Hun er mager, 

vægtøgningen fra sidst er ikke tilfredsstillende. Huden er bleg, omkring halen er hun hudløs og fyldt med 

knopper. Jeg lægger mærke til, at hun lugter stærkt af urin og sur mad, fordi hendes tøj og hendes hud ikke 

er vasket. Hun kigger på en med store øjne, men er ikke "til at slå et smil af'. Jeg kan i øvrigt se, at moderen 

sidder på sofaen, og at barnet, der er stablet op i hjørnet af samme, er ved at falde ned på siden. Jeg hører 

på det, moderen fortæller mig, at hun er godt gal i hovedet på vuggestuepersonalet, fordi de har indkaldt 

hende til samtale om Joys hygiejne, "de siger, hun lugter af tis". Da Joy, efter flere forsøg på at tiltrække sig 

moderens opmærksomhed, med en opgivende klynken falder helt ned på kanten af sofaen, hiver moderen 

hende op med et ryk i den ene arm. Joy reagerer ikke særligt på den ligegyldige håndtering, men efter et 

øjeblik klynker hun lidt igen. Jeg fortæller moderen, at vuggestuens personale også har kontaktet mig 

angående deres bekymring for Joys dårlige hygiejne og de spiseproblemer, de oplever, Joy har, medens jeg 

sætter mig over i sofaen og sætter Joy ind mellem os, holder hende på maven og støtter overkroppen. Jeg 

kan mærke, at moderen mt bliver på vagt over for mig, og jeg må endnu engang forklare om mit tætte 

samarbejde med vuggestuen og om det, vi aftalte ved sidste besøg, at jeg godt måtte kigge ind til Joy i 

vuggestuen af og til. Moderen fortæller, at hun har det dårligt med at høre, at vi taler om dem "bag hendes 

ryg” og jeg foreslår derfor, at vi går sammen i vuggestuen en dag og laver nogle aftaler. 

Moderen er ikke meget motiveret, hun har holdt Joy hjemme de sidste 14 dage, efter at personalet beskyldte 

hende for ikke at passe Joy ordentligt. Endnu en gang må jeg minde moderen om, hvorfor vi i sin tid blev 

enige om, at det er vigtigt, at Joy kommer i vuggestue. Joy sluger sin mad alt for voldsomt, hun gylper meget 

efter hvert måltid, og hun har ikke taget på i vægt. Moderen har udtrykt ønske om at have dagen til sin egen 

rådighed, og at jeg har vejledt dem om Joys behov for daglig stimulation, samt at dette kan forældrene få 

hjælp til fra pædagogerne.  

Denne drøftelse afsluttes med, at moderen beslutter, at Joy kommer i vuggestue i morgen, og at vi mødes 

derhenne kl. 15, for at vi begge kan deltage i drøftelsen med pædagogerne om Joys trivsel. Vi snakker så om 

Joys motoriske udvikling, og jeg roser familien for, at de lader hende udfolde sig på gulvet, men jeg giver 

udtryk for min tvivl om, hvor hensigtsmæssigt det er, at Joy og hunden deles om madskål og kødben! 

Herefter kommer vi til at drøfte Joys spiseproblemer, da moderen netop har hentet en flaske til hende. Joy 

bliver lagt helt ind i sofahjørnet og får flasken i munden og en pude under til at støtte den. Moderen rækker 

ud efter sin cigaret og kigger afventende på mig. Jeg spørger, hvor meget hun får i flasken ad gangen, og hvor 

mange flasker i alt? Det viser sig, at hun får knap 1½ l færdigblandet modermælkserstatning i døgnet og lidt 

vælling af og til. Hun smager på familiens mad til aften, når de får noget, der kan moses. I løbet af ingen tid 

har Joy slugt sin flaske, den er trillet på gulvet, hvor hunden forlyster sig med den. Nu gylper Joy ud over 

sofapuden og mine bukser, og moderens reaktion er: "Der kan du se, hun gylper hver gang". Jeg har lyst til 

at sige: "Det tror da fanden, når hun får mad fladt på ryggen, uden bøvsepauser og sluger den så hurtigt". 

Men vi har snakket om dette her så ofte, så jeg vælger denne gang at spørge moderen om, hvorfor hun 

lægger Joy ned at spise? "Jeg har prøvet at sætte hende i den skrå stol med sutteflaske, men så gylper hun 

endnu mere", siger moderen. 
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Endnu en gang viser jeg moderen, hvordan man kan gøre måltidet hyggeligere for Joy ved at tage hende på 

skødet og forklarer, hvordan hun kan styre, hvor meget barnet skal spise ad gangen, og at hun skal have 

rigeligt med bøvsepauser. Nu vælger jeg at gå dybere ind i problematikken og spørge moderen, hvad hun 

tænker om gylperiet. Tror hun, der er noget galt med Joys mave, med maden, eller kender hun andre børn, 

der gylper - og hvorfor gør de det? Jeg siger, at jeg tror, at en af årsagerne til, at Joy gylper, er, at hun ligger 

alene med sutteflasken, og at hun har brug for at være i arm med mulighed for øjenkontakt, mens hun spiser. 

Moderen viser tydeligt ubehag ved at snakke om spiseproblemerne på denne måde, og jeg går derfor over 

til at vejlede konkret om, at nogle børn holder op med at gylpe, når de får mostilskud, mens andre gylper 

længe. 

Det lykkedes altså kun i denne omgang at få snakket lidt om moderens og barnets kontakt med hinanden. 

Afslutningsvis skal Joy nu skiftes, og jeg ser muligheden for at demonstrere en grundig vask af hale og 

hudpleje. Samtidig viser moderen mig, hvordan hun kan få Joy til at grine ved at stikke hovedet helt ned til 

hende og grine bredt. Den sidste del af besøget vælger jeg at koncentrere mig om kontakten mellem mor og 

barn og de øvrige forhold: gylperiet, spiseproblemerne og hygiejnen aftaler vi at drøfte videre sammen med 

moderen og vuggestuepersonalet i morgen.  

Hvilke ressourcer ser jeg hos denne familie, der kan inddrages i det videre samarbejde? - Umiddelbart kan 

jeg se, at moderen er modtagelig for at bruge mig som samarbejdspartner i forhold til de konflikter, hun giver 

udtryk for at have med vuggestuepersonalet. Ud over dette tænker jeg på, om hun kunne bruge de andre 

tilbud, sundhedsplejerskeordningen har. Fx om hun har lyst til og tror, at hun vil få udbytte af at være sammen 

med andre unge og voksne mennesker, som har småbørn og er uden arbejde. Eller om hun kunne blive 

motiveret til og med omsorg og støtte at kunne bruge tilbuddene i en daghøjskole? 

 

 

 


