Referat af foredrag med Tonny Reimers fra
Rigshospitalet d. 1. juni 2002
Sanne bø d velkommen til Tonny Reimers, som er psykolog på Rigshospitalet, og som til daglig
arbejder med kræ ftsyge bø rn og deres foræ ldre. Det fø rste punkt i dagens foredrag er foræ ldres
reaktioner, nå r de få r at vide, at deres barn har en kronisk sygdom f.eks. AGS.
Foræ ldrereaktioner:
Man kan betragte det, at få at vide at ens barn har en kronisk sygdom (AGS), som en traumatisk
hæ ndelse eller som en krise/krisereaktion. Reaktionerne er meget ens, og det medfø rer stress og
angst for, hvad der skal ske i fremtiden .
Man skal indstille sig på , at ens barn er anderledes, og det er meget vigtigt, og af hensyn til barnets
videre liv og udvikling, at det bliver behandlet rigtigt fra starten.
Det er vigtigt, at den fø rste samtale med læ gen bliver fulgt op senere, da man kan have svæ rt ved at
huske alt det, som man har få et at vide ved den fø rste samtale.
De fleste foræ ldre oplever koncentrationsvanskeligheder, uro, rastlø shed, hukommelses-besvæ r,
tomhed og sø vnbesvæ r i den fø rste tid efter, at man har få et at vide, at ens barn er kronisk syg.
Det er vigtigt, at man få r lov til at væ re ked af det –bå de barn og voksen. Hvis barnet ikke er for
lille, er det vigtigt, at man få r snakket om diagnosen og, hvordan man har det. Man skal selvfø lgelig
også tale med sit netvæ rk omkring reaktionerne. (Læ ge, familie, venner).
Man stå r i en situation, hvor man ikke altid reagerer og handler hensigtsmæ ssigt. Fø lelserne kobles
fra og man tæ nker på , at ordne de praktiske ting. Ting huskes på en anden må de, og man kan ikke
altid huske alt, hvad der er sket til de samtaler, man har væ ret til.
Hvordan skal ens videre liv fungere ? Hvad betyder det for familien ? sø skende ?
Hvad betyder det for os, som par ? Man stiller sig selv en masse spø rgsmå l, som man ikke
umiddelbart kan få svar på . Man er mere forvirret, nå r man ikke kender til sygdommen i forvejen
end, hvis man kender til, hvordan sygdommen og forskellige forhold i forbindelse med den skal
tackles. Nogle af de fø lelser man kan have, er f.eks. chok, fornæ gtelse, vrede (hvorfor er det lige os,
der skal rammes ?), bitterhed, regression, rationalisering og man isolerer sine fø lelser, og
koncentrerer sig om andre praktiske ting.
Reaktionerne er forskellige afhæ ngigt af, hvornå r diagnosen stilles.
Er det ved fø dslen eller senere hen ?
Diagnosen kan i fø rste omgang væ re en lettelse, så har man lidt at forholde sig til.
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Hvis læ gerne ikke har viden om sygdommen, gå r man med en masse tanker og fø lelser, som kan
væ re svæ re at overskue og forholde sig til.
Hvad indebæ rer det for fremtiden ? Man kan have skyldfø lelse (arvelig sygdom) Det er min skyld –
hvorfor fandt vi sammen ?
Nogle foræ ldre isolerer deres fø lelser, hvis det er svæ rt for omgivelserne at snakke om de fø lelser,
som man har. Man spiller en rolle, og lader som om, at det er så normalt, som muligt, selvom man
selv gå r rundt med en masse tanker og frustrationer. Kommunikationen kan væ re vanskelig, hvis
man som foræ lder, taler med andre om sine fø lelser og problemer med et sygt barn, hvis andre ikke
kan rumme, at man er ked af det.
Det kan væ re en god ide, at man indenfor 24 timer efter at man har få et diagnosen, taler med en
psykolog omkring sine fø lelser og tanker. Det er vigtigt, at man taler om de ubehagelige ting, som
man har oplevet, og det kan væ re sundt at græ de, for på den må de, at komme af med nogle af
frustrationerne.
Bø rns reaktioner:
Hvornå r skal man fortæ lle sit barn, hvad det fejler ?
Nå r barnet begynder, at stille spø rgsmå l, skal man prø ve at besvare dem så godt, som man nu kan,
så barnet også forstå r, hvad man prø ver at fortæ lle det.
Bø rn vurderer og takler deres reaktioner udfra, hvordan de voksne reagerer.
Bø rn har andre væ rdier og normer end voksne. F.eks. har de en stæ rk fantasiverden, andet
tidsperspektiv, andet sprog, å benhed, æ rlighed.
Det er vigtigt, at sygdommen har et navn, nå r man fortæ ller sit barn om den.
Man skal undgå abstrakte forklaringer og bruge gentagelser og fortæ lle tingene i små bidder af
gangen.
F.eks. hvis et barn er bange for at få taget blodprø ver. Lad barnet væ re med til at beslutte, hvordan
man gø r. Man kan hø re musik, læ se historie, se film o.s.v.
De helt små bø rn kan afledes ved hjæ lp af sukkervand, da de kun kan koncentrere sig om en ting af
gangen.
Man kan også prø ve, at visualisere tingene. Hvilken form/farve har stikket ?
Hvilken temperatur ? Hvordan skal det væ re for, at gø re det bedre?
Skal man holde barnet eller ej, nå r de få r taget blodprø ver ? Synes barnet senere hen, at man er den
onde, hvis man har holdt det fast, nå r der skulle tages blodprø ver. Det er nogle af de ting, det kan
væ re svæ rt at forholde sig til og finde ud af, hvordan det gø res på den bedst mulige må de.
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Spø rger bø rnene omkring pillerne og, hvorfor de skal have dem ?
Fortæ l tingene i korte sæ tninger og lette forklaringer og små bidder, på et stadie så det passer til
deres alder. Prø v altid at svare på deres spø rgsmå l, så de ikke fø ler sig ladt i stikken med deres
spø rgsmå l, selvom det kan væ re svæ rt at tilpasse forklaringerne til deres alder, og hvad de forstå r.
Lad evt. bø rnene tegne deres sygdom eller prø v gennem tegninger, at fortæ lle dem, hvordan tingene
hæ nger sammen.
Udviklingen for unge handler meget om: kropsbillede og selvvæ rd, identitet gennem socialisering,
emotionel og ø konomisk uafhæ ngighed, skabelse af kø nsidentitet og fremtidsperspektiver og
erhvervsmuligheder, og det kan væ re svæ rt at væ re den, som er anderledes og have en sygdom og
medicin at skulle forholde sig til.
Desvæ rre gik de 1 1/2 time vi havde afsat til foredraget meget hurtigt, og vi nå ede ikke mere. Men
jeg tror, at alle tilstedevæ rende havde meget ud af, at væ re med, og må ske vi en anden gang kan
invitere en psykolog til at holde foredrag for foreningen.
Refereret af Ulla Behrensdorff
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