
 
 Man skal ikke være bange for 

at fortælle det, for man får det 
ikke bedre af ikke at fortælle det

Jonas, 8 år.
 

 Jeg havde brug for at få noget 
mere at vide. Jeg tror ikke, jeg 

havde en forståelse for, at man 
kunne være syg oppe i hovedet

Silas, 9 år.

 
 Nogle gange er det okay, at 

alle i en familie er kede af det. Vi 
behøver ikke at gå på listetæer

Maja, 11 år.

Er du forælder, som er ramt af psykisk 
sygdom, kan du søge hjælp til dig selv og dine 
børn her:

Rådgivningen: Her kan du få råd og vejledning til det, som går og 
fylder omkring psykisk sygdom og forældrerollen. 
Find rådgivningen på www.ring-chat-skriv.dk 

Børnegrupper: Her kan dit barn blive meldt ind i en samtalegruppe 
for børn, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom. 
Se mere på www.psykiatrifonden.dk/busp 

Kombu: Her kan du læse mere om psykisk sygdom og se, hvad der er 
af tilbud til dit barn i din kommune og region. 
Se mere på www.kombu.dk
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Her et opråb fra børn i familier med svære vilkår – fx når en forælder er ramt af 
psykisk sygdom, stress eller andre svære perioder i livet.

Mor og far, I er de vigtigste personer i verden for mig – så derfor håber jeg, at I 
vil læse, hvad jeg har at sige til jer.



Kære Forældre

I er de vigtigste personer i verden for mig. Derfor lægger jeg meget mærke til, 
hvordan I har det. 

Jeg kan mærke, når noget ikke er, som det plejer, eller når der er noget galt. 
Men jeg kan ikke altid regne ud, hvad der er i vejen, eller hvorfor der sker ting i 
familien, som jeg ikke kan forstå. 

Når det er sådan, så tænker jeg på det hele tiden – måske også i skolen – og jeg 
forestiller mig alt muligt slemt. Jeg kan også tænke, at det måske er min skyld, 
og at det er noget, jeg har gjort eller sagt.

Samtidig vil jeg helst ikke gøre jer bekymrede eller give jer mere at tænke på, 
og derfor spørger jeg ikke om noget direkte, og jeg prøver at gøre mig umage 
for, at vi har det bedst muligt sammen hele tiden. 

Det betyder, at jeg bruger meget energi på hele tiden at fornemme, hvordan I 
har det, og hvad jeg skal gøre. Hvis jeg kommer til at gøre det i for lang tid, kan 
det være, at jeg helt glemmer at lægge mærke til, hvad jeg selv har brug for, og 
måske kan jeg næsten ikke mærke det til sidst. 

Det hjælper, hvis I tager ansvar og forklarer mig, hvad der sker. Jeg har brug 
for, at I snakker med mig, så jeg ikke selv behøver at finde forklaringer – for hvis 
jeg skal det, bliver det tit forklaringer, der er meget værre end virkeligheden, og 
som har noget med mig at gøre.

Hvis I fortæller mig, hvad der sker, så ved jeg også, at hvis I bliver sure eller 
nogle gange ikke kan overskue at lave ting med mig – så er det ikke fordi, I ikke 
har lyst til at være sammen med mig – men fordi der er noget, der er svært for 
jer.

Hilsen dit barn

Når noget er svært derhjemme, 
kan du hjælpe mig ved

At sige det højt…  
Fortæl mig, hvad der sker – og 
hvorfor. Vi børn skal ikke vide 
alt, men vi har brug for at forstå 
sammenhænge, og hvorfor der sker 
det, som sker. Så selvom du helst 
ikke vil gøre mig ked af det, så bliver 
jeg mere ked af det, hvis jeg skal 
gætte mig til, hvad der foregår.

At fortælle mig, at det ikke er min 
skyld… 
Det er vigtigt, at I fortæller mig, at 
det ikke er min skyld, når der opstår 
dumme situationer, men at det er 
noget andet, der driller jer. Fortæl 
mig, at I holder af mig – og måske 
lidt mere i svære perioder.

At fortælle min skole og 
institution om det, der sker 
derhjemme… 
Når noget er svært derhjemme, 
så fylder det også, når jeg er i 
skolen eller sammen med mine 
venner. Derfor kan jeg måske blive 
hurtigere vred, stille eller ked af 
det – og det er vigtigt, at de voksne 
så kan hjælpe mig. Og det kan 
de bedst, hvis I har fortalt dem, 
hvordan det er for mig derhjemme.

 
 Du kan ikke beskytte dine børn 

ved ikke at inddrage dem, fordi så 
kommer de her worst-case-scenarier 

til at leve deres eget liv, og så 
kommer børnene til at google sig 

frem til de værste tilfælde

Cecilie, 12 år.

 
 Jeg kunne godt se, når min mor 

havde tårer i øjnene, og så blev jeg 
endnu mere ked af det. Det er bedre 
at være ked af det sammen – end at 

være det hver for sig

Emma, 10 år.


