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Børn som pårørende - undersøgelse fra Børn, Unge & Sorg  

Tabelnotat – DSR og Børn, Unge & Sorg 

 

Danske Sygeplejeråd har i perioden 13. til 23. april 2018 i samarbejde med MEGAFON 

gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne af Dansk Sygeplejeråds 

medlemspanel blandt andet deres erfaringer og oplevelser med arbejdet med alvorligt syge 

patienter med hjemmeboende børn. Spørgsmålene blev udviklet i samarbejde med Børn, 

Unge & Sorg. I alt 4.175 sygeplejersker blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, hvoraf 

56% deltog. Spørgsmålene blev stillet til paneldeltagere, der angav, at de arbejder i enten 

kommune eller region og udfører klinisk arbejde med daglig patient/borgerkontakt.  

 

Nedenstående tabeller opsummerer deltagerne svar.  

 

Tabel 1. Møder du i dit arbejde alvorligt syge patienter med hjemmeboende børn? (med 

alvorlig sygdom menes i denne sammenhæng sygdom, som enten er livstruende eller som 

giver store funktionsnedsættelser) 

 Total 

Ja 59% 

Nej 36% 

Ved ikke 5% 

Total 100% 

Anm.: n = 1576. Data er uvægtet, da kun en undergruppe af medlemspanelet har svaret. Kilde: DSR Analyse og 

MEGAFON. 

 

Tabel 2. Hvor ofte vurderer du, at I gør følgende på din afdeling/enhed i forbindelse med 

arbejdet med alvorligt syge patienter med hjemmeboende børn? 

 Afklarer om 

der er børn 

som 

pårørende til 

alvorligt syge 

patienter 

Afholder samtaler med 

forældrene om barnets 

behov for støtte/inddragelse 

og rådgiver forældrene om 

dennes dialog med barnet 

Informerer belastede børn 

eller deres forældre om 

hjælpemuligheder til børn 

som pårørende (fx 

støttegrupper med 

ligesindede eller 

professionel hjælp) 

Altid/næsten altid 54% 23% 24% 

Ofte 14% 14% 15% 

Ind imellem 8% 14% 14% 

Sjældent 6% 14% 13% 

Aldrig/stort set aldrig 3% 13% 13% 

Ved ikke 2% 4% 5% 

Ikke relevant 13% 18% 17% 

Total 100% 100% 100% 

Anm.: n = 936. Kun deltagere, som svarer ”ja” i tabel 1. Data er uvægtet, da kun en undergruppe af 

medlemspanelet har svaret. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON. 
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Tabel 3. Hvad er årsagen til, at I ikke altid afklarer om der er børn som pårørende til 

alvorligt syge patienter? 

 Total 

Travlhed 28% 

Manglende viden 33% 

Pårørendearbejde har ikke høj prioritet på min arbejdsplads 20% 

Andet  33% 

Ved ikke 12% 

Total 100% 

Anm.: n = 289. Deltagere som svarede ”ofte”, ”ind imellem”, ”Sjældent” eller ”Aldrig/stort set aldrig” i tabel 2. 

Data er uvægtet, da kun en undergruppe af medlemspanelet har svaret. Svarene summerer ikke til 100 %, da 

mere end et svar kunne vælges.  Kilde: DSR Analyse og MEGAFON. 

 

 

Tabel 4. Hvad er årsagen til, at I ikke altid afholder samtaler med forældrene om barnets 

behov for støtte/inddragelse og rådgiver forældrene om dennes dialog med barnet? 

 Total 

Travlhed 28% 

Manglende viden 39% 

Pårørendearbejde har ikke høj prioritet på min arbejdsplads 14% 

Andet  35% 

Ved ikke 12% 

Total 100% 

Anm.: n = 516. Deltagere som svarede ”ofte”, ”ind imellem”, ”Sjældent” eller ”Aldrig/stort set aldrig” i tabel 2. 

Data er uvægtet, da kun en undergruppe af medlemspanelet har svaret. Svarene summerer ikke til 100 %, da 

mere end et svar kunne vælges. Kilde: DSR Analyse og MEGAFON. 

 

 

Tabel 5. Hvad er årsagen til, at I ikke altid informerer belastede børn eller deres forældre 

om hjælpemuligheder til børn som pårørende (fx støttegrupper med ligesindede eller 

professionel hjælp) eller selv hjælper/rådgiver barnet? 

 Total 

Travlhed 24% 

Manglende viden 40% 

Pårørendearbejde har ikke høj prioritet på min arbejdsplads 10% 

Jeg kender ikke til støttetilbud, jeg kan henvise til 30% 

Andet  27% 

Ved ikke 10% 

Total 100% 

Anm.: n = 509. Deltagere som svarede ”ofte”, ”ind imellem”, ”Sjældent” eller ”Aldrig/stort set aldrig” i tabel 2. 

Data er uvægtet, da kun en undergruppe af medlemspanelet har svaret. Svarene summerer ikke til 100 %, da 

mere end et svar kunne vælges.  Kilde: DSR Analyse og MEGAFON. 
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Tabel 6. Har du oplevet, at du måtte ”vende det blinde øje” til børn som pårørende med 

behov for hjælp, fordi du ikke har mulighed for at hjælpe? 

 Total 

Ja, inden for den seneste måned 3% 

Ja, men ikke inden for den seneste måned 17% 

Nej 70% 

Ved ikke 10% 

Total 100% 

Anm.: n = 936. Data er uvægtet, da kun en undergruppe af medlemspanelet har svaret. Kilde: DSR Analyse og 

MEGAFON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


