
TILBAGE TIL ARBEJDET
- MED PLADS TIL 
SORGEN I  BAGAGEN 
TIL FORÆLDRE,  DER HAR MISTET ET BARN,  
DERES LEDER OG KOLLEGAER

Oprindeligt materiale er udarbejdet 
og venligst udlånt af Forældre & Sorg. 
  



Indledning
At miste et  barn er  en kæmpe sorg – uanset om barnet  dør i  graviditeten,  
under fødslen el ler  senere i  l ivet .    Et  barn er  al t id forældrenes barn.
For mange tager det  t id ,  før  man igen er  k lar  t i l  at  genoptage sin 
hidt idige hverdag med arbejde,  famil ie  og socialt  samvær.  Ofte kan det  
være svært  både som medarbejder og leder at  overskue,  hvordan man 
mest hensigtsmæssigt  kan vende t i lbage t i l  arbejdspladsen.

Med denne folder  ønsker v i  at  kunne støtte dig der  har  mistet ,  d ine 
kol legaer og din leder bedst mul igt .

Vi  håber at  du vi l  kunne få inspirat ion t i l  d ialog mel lem dig som 
medarbejder ,  der  er  på vej  t i lbage t i l  arbejde igen efter  at  have mistet  dit  
barn,  og dig som leder ,  t i l  en medarbejder der  har  mistet  et  barn.  Vi  
håber ,  at  en løbende dialog resulterer  i  den bedst mul ige opstart  for  både 
den ansatte og for  arbejdspladsen,  når  det  handler  om t i lbagevenden t i l  
arbejdspladsen efter  tabet af  et  barn.  

Folderen henvender sig også t i l  d ig som kol lega,  da du har en 
betydningsfuld rol le  i  forhold t i l  det  dagl ige arbejde og arbejdskl ima. 
Folderen indeholder derfor  også gode råd,  som forbereder dig på at  tage 
godt imod din kol lega,  der  har  mistet  s i t  barn.  

For at  få den bedst mul ige opstart  på arbejdet  er  det  v igt igt ,  at  både 
leder og kol leger forbereder sig på at  håndtere forælderens sorg og 
 t i lbagevenden så godt som muligt .  Del  derfor  gerne denne folder.

For langt de f leste mennesker er  arbejdet  en meget v igt ig del  af  deres 
fagl ige og sociale ident i tet .  Ledere og kol leger kan bidrage med god 
støtte for  den,  der  har  mistet ,  og selve arbejdet  kan give øget motivat ion 
samt skabe struktur  og normal i tet  i  hverdagen på ny.
Indholdet  i  denne folder  er  forenklet ,  så husk alt id at  lytte t i l  d ig selv.  
Søg evt .  råd el ler  sparr ing med et  menneske du har t i l l id  t i l  e l ler  tag 
kontakt  t i l  Landsforeningen Mistet  Barn,  som kan rådgive jer .  

FØR OPSTART PÅ ARBEJDE

Sorg og normale sorgreaktioner
At være i  sorg er  en individuel  proces,  der  bl .a.  afhænger af  alder ,  køn,  de 
relat ioner v i  har  t i l  andre og den kultur ,  v i  bef inder os i .  Sorg er  ofte 
uforudsigel ig og for løber ikke på en bestemt måde.  Sorg er  ikke en l ineær 
proces,  men kan svinge frem og t i lbage,  og nogle dage kan opleves som 
”gode” og l ige herefter  kan følge en ”dår l ig”  dag.  



I så fald kan dine symptomer blive forværret og udskudt. Derfor er det vigtigt, at 
opstartsforløbet er tilpasset dig, dine symptomer og den mængde arbejde, du kan 
klare lige nu. På den måde kan du gradvist genfinde din fulde arbejdsstyrke. Jo 
mere din arbejdsplads kan tage hensyn til dine symptomer under opstartsforløbet, 
jo hurtigere vil du typisk opleve en bedring af din tilstand.

”Jeg var  så meget i  tv iv l  om,  hvornår  og hvordan jeg skul le  starte igen på 
arbejde.  Jeg både frygtede min opstart ,  men trængte samtidig t i l  at  komme væk 
hjemmefra.”  Mor 
 
"Det ,  at  hun var  så åben og fortal te ,  hvad hun vi l le ,  og hvordan hun vi l le  støttes,  
g jorde,  at  v i  b lev hendes gode støttepersoner.”  Kol lega

SORG
Sorg er en naturlig og 
sund reaktion,  når man
mister et barn,  og l ivet 

gør ondt.  Sorg tager den
tid,  sorg tager,  før den

enkelte har ti lpasset sig
det forandrede l iv .

SORGREAKTIONER
Mange sorgreaktioner varer ofte længe efter, 
man har mistet sit barn. Flere vil opleve 
koncentrationsvanskeligheder, træthed, uro 
og manglende motivation som følge af, at de 
har mistet. Dette er helt naturlige 
sorgreaktioner blandt mange andre. Det er 
sjældent hverken muligt eller 
hensigtsmæssigt at vente med at starte 
arbejde igen, til alle dine reaktioner og 
symptomer er væk.
Det giver oftest en hurtigere bedring, hvis du 
starter op igen på nedsat tid og med 
passende skånevilkår, end hvis du starter på 
fuld tid og med for store krav. 

Træthed: Kan ikke holde til nær så meget eller i så lang tid ad gangen, som før tabet.
Hukommelsesbesvær: Problemer med at huske og svært ved at koncentrere sig om selv
simple opgaver.
Svært ved at lære nyt: Behov for at få forklaret ting/opgaver mange gange
Svært ved at holde overblikket: Vanskeligt ved at blive afbrudt for meget og holde fokus, og
ændringer i planer kan virke meget krævende.
Øget sanse-følsomhed: Tager mange flere lyde og sanser ind end normalt, hvilket trætter
én.
Andre symptomer: Søvnproblemer, kort-luntet, appetitændringer, svimmelhed, hyppige
smerter i hoved/mave, manglende energi, lettere til tårer og nedsat lyst til social kontakt.

NORMALE REAKTIONER SOM ER SÆRLIG VIGTIGE AT TAGE HENSYN TIL:



Ønsker du/oplever du behov for  at  informere dine kol leger? 
Hvordan ønsker du at  informere din leder om, at  du har mistet  dit
barn? Via mai l ,  sms,  telefonopkald,  bede om et  møde el ler  komme
forbi  arbejdspladsen? 
Ønsker du/magter  du at  informere dine kol leger? Via et  møde,  en
fælles mai l  f ra dig el ler  skal  din leder stå for  formidl ingen? 
Hvad har du brug for  fra din ledelse og kol leger? 
Skal  al le  dine kol leger have besked om dit  tab el ler  kun de nærmeste
kol leger? 
Har du nogle specif ikke behov/ønsker fra dine nærmeste kol leger og
leder?
 

TIL DIG SOM HAR MISTET 
-        SOM MEDARBEJDER PÅ EN ARBEJDSPLADS

Det er  v igt igt ,  at  du som medarbejder selv har  overvejet  og taget st i l l ing
t i l  d in t i lbagevenden ud fra ,  hvad du magter  l ige nu.  Måske vi l  du gerne
selv fortæl le hvad der er  sket ,  v i l  du ikke selv fortæl le kol leger hvad der
er  sket ,  så aftal  med din leder hvem der skal  informere kol legerne og
hvordan.  Det  kan være lederen el ler  fx  en nærtstående kol lega.

Vigtigt  at  overveje:   



Formidle støtte og omsorg fra arbejdspladsen 
Afklare ,  hvad medarbejderen ønsker at  fortæl le kol legerne om 
tabsomstændigheden 
Formidle denne information t i l  medarbejderne 
Repræsentere arbejdspladsen ved eventuel  bisættelse/begravelse 
Støtte og t i l rettelægge medarbejderens t i lbagevenden t i l  arbejdet  
Mobi l isere kol legastøtte 
Ti lpasse arbejdsopgaver 
Følge op og støtte op over t id 
Mobi l isere intern og ekstern fagl ig hjælp,  hvis nødvendigt

TIL DIG SOM LEDER 
–  NÅR DIN MEDARBEJDER LIGE HAR MISTET

Det er  meget individuelt ,  hvordan medarbejderen ønsker kol leger skal  
informeres om tabet ,  og hvordan vedkommende vi l  tages imod.  Derfor  er  
det  v igt igt ,  at  du som leder møder medarbejderen med stor  f leksibi l i tet  
og åbenhed.  Denne t i lgang smitter  som oftest  posit ivt  af  på det  psykiske 
arbejdsmil jø og lønner sig økonomisk på lang sigt .  Mange arbejdspladser 
har psykosociale beredskabsplaner for ,  hvad der skal  gøres i  
kr isesituat ioner på arbejdspladsen.  Dette indbefatter  medarbejdere,  der  
har  mistet  et  barn.  

Når du har en medarbejder i  sorg/kr ise,  har  du som leder f lere v igt ige 
opgaver.  For  eksempel :  

Erfar ingen viser ,  at  det  er  v igt igt ,  at  du har gjort  dig nogle overvejelser  
om din egen ageren og samarbejdet  med din medarbejder ,  både på kort  
og lang sigt .  På næste side har v i  skrevet  nogle gode råd og spørgsmål ,  
du kan overveje som forberedelse på den første kontakt  t i l  og indledende 
møder med medarbejderen.

Der f indes ikke et  ”r igt igt”  t idspunkt at  vende t i lbage t i l  arbejdet  på.  
Nogle forældre håber ,  at  arbejdet  kan give dem et  ’ f r i rum’ væk fra 
sorgen.  Andre savner mest t i lhørsforholdet  t i l  kol legerne og deres 
omsorg,  og andre igen kan ikke forest i l le  s ig at  kunne arbejde og oplever 
meget angst ,  udmattelse,  præstat ionspres mv.  Mange oplever ,  at  det  kan 
være svært  at  mærke sig selv og sine behov,  når  man er  i  sorg.  Derfor  
kan samtaler  med andre mennesker være nødvendigt  for  at  få en 
nærmere afklar ing af  behov og tr ivsel .



Send gerne blomster  og overvej ,  om I  v i l  sende en hi lsen/deltage ved 
en eventuel  bisættelse el ler  begravelse.

Aftal  sammen med medarbejderen,  hvordan du eventuelt  skal  
v idereformidle beskeden om dødsfaldet  t i l  resten 
teamet/medarbejderne? Hvem skal  v ide hvad? Sørg for  at  have lavet  
k lare aftaler  med medarbejderen,  særl igt  hvis I  er  en større 
arbejdsplads.

Den kol lekt ive støtte på arbejdspladsen mobi l iseres bedst ved,  at  
kol leger får  besked om, hvad der er  sket  og hvordan medarbejderen 
ønsker at  bl ive modtaget ved gensyn og senere opstart .

Vær tålmodig og giv t id t i l  at  lytte.  Forsøg at  anerkende og give plads 
t i l  de reakt ioner ,  der  måtte komme, og se ikke eventuel le reakt ioner 
som ”syge” el ler  unatur l ige.

Den første kontakt med din medarbejder,  som har mistet

Overvej ,  hvordan du vi l  tage kontakt  t i l  d in medarbejder? Vi l  du sende en 
mai l  e l ler  r inge vedkommende op? Hvad vi l  du sige? Det v igt igste er  ikke 
de ord,  du bruger ,  men at  du tager kontakt  og her  igennem viser  omsorg 
og medfølelse.  Sætninger du fx kan bruge:  ”Jeg har hørt ,  hvad der er  
sket ,  og du skal  v ide,  at  både jeg og dine kol leger tænker på dig og føler  
med dig.”  ”Det  gør mig virkel ig ondt at  høre det ,  der  er  sket  for  dig/jer .  
Du skal  v ide,  at  jeg og dine kol leger tænker på dig”.  
Er  kontakten tættere ,  kan der fx  siges:  ”Hvis der  er  noget ,  jeg el ler  v i  kan 
gøre,  v i l  v i  meget gerne st i l le  op.”

Prakt iske overvejelser :  

Det  er  samtidig meget v igt igt  at  respektere ,  at  mange ikke magter  at  
informere kol legerne selv ,  men er  taknemmelige,  hvis lederen informerer 
efter  aftale med forælderen.  Ligeledes må de forældre,  der  ikke oplever 
det  gavnl igt  og nødvendigt  at  informere kol leger ,  respekteres.

”Jeg vi l  så nødig give min medarbejder  oplevelsen af ,  at  jeg presser  hende  
for  meget.  Samtidig mener jeg,  det  er  v igt igt  at  bevare kontakten t i l  
hinanden.”  Leder på mindre v i rksomhed



Overvej ,  om det kan give mening,  at  din medarbejder kommer t i l  et  
uformelt  møde et  stykke t id efter  tabet? Dette afhænger natur l igvis af  
relat ionen og tabshistor ien.

På hvi lken måde vi l  du gå i  d ialog med din medarbejder om 
t i lbagevenden? Hvad ønsker medarbejderen? Hvad er  real ist isk?

Det er  først  real ist isk for  din medarbejder at  mærke,  om 
vedkommende er  k lar ,  kort  før  or loven el ler  sygemeldingen udløber.  

Tal  om, hvi lke arbejdsopgaver el ler  funkt ioner du/I  tænker er  
real ist iske at  udføre i  starten?

Sænk helst  kravene t i l  medarbejderens indsats og t i lpas dem 
vedkommendes situat ion og kapacitet .

Vid ,  at  der  ofte går  længere t id ,  før  medarbejderen har t i lpasset sig 
sin si tuat ion og genfundet balancen.  Lyt  derfor  efter ,  når  
medarbejderen br inger sin tabshistor ie i  spi l  igen el ler  spørg selv ind 
t i l  denne f lere uger/ måneder efter .

Mind dig selv og dine medarbejdere om, at  mennesker ,  der  mister  
deres barn,  generelt  kan være ekstra sårbare og måske være mere 
i r r i table i  per ioder.  Dette kræver mere tålmodighed fra dig og dine 
øvr ige medarbejdere.

Inden din medarbejder starter  op på arbejdspladsen

Mange forældre er  glade for  omsorgen fra lederen.  Nogle giver  dog 
udtryk for ,  at  det  kan virke stressende,  e l ler  at  de kan føle ,  at  de skal  
forsvare,  at  de stadig er  i  sorg.  Aftal  derfor  tydel igt  med medarbejderen,  
hvor ofte du kontakter  vedkommende,  og hvad formålet  er  med samtalen.

Overvejelser:

TIL ARBEJDSPLADSEN
Den sørgende føler sig ofte tappet for kræfter i en lang periode og vil ofte have behov 
for at reducere arbejdsindsatsen.
Alle reagerer individuelt. Det er derfor vigtigt at tage udgangspunkt i, hvordan 
medarbejderen reagerer og ønsker at blive mødt.

Som arbejdsplads er det vigtigt at tage medarbejderens sorg alvorligt. Jo mere der 
kan tages hensyn i forhold til de symptomer, som medarbejderen oplever, desto 
bedre. Hvis opstartsforløbet sigter mod fuld genoptagelse af arbejdstid- og opgaver, 
er det afgørende, at der indarbejdes skånehensyn i en periode.



Vis,  at  du kender t i l  kol legaens tab!  Anerkend det!  Det  værste er  at  
lade som ingenting!

Hvordan ønsker du/I  som arbejdsplads at  tage imod din kol lega?

Tag gerne ini t iat iv  – ofte har  din kol lega ikke overskud t i l  at  tage 
kontakt.

Spørg direkte ,  hvad kol legaen har brug for  fra dig.

Kom med konkrete t i lbud om at  tale sammen,  eventuelt  gå en tur  el ler  
besøg hos kol legaen.  Kom med en blomst ,  en middagsret  el ler  andet.

Tag det  ikke personl igt ,  hvis du bl iver  afvist ,  men t i lbyd din hjælp igen 
på et  senere t idspunkt.

Vid ,  at  din kol lega kan bevæge sig ind og ud af  sorgen.

Vis ,  hvis du selv er  berørt  af  tabet ,  men lad din kol lega være i  fokus.

Tal  med kol leger/venner/famil ie  om dine egne reakt ioner.

Undlad at  give gode råd.

Undlad at  sammenl igne med andre svære tab.

Tal  med din sørgende kol lega om barnet.  Hvordan var  barnet ,  evt .  
fæl les minder med barnet.  

TIL DIG SOM KOLLEGA
 – NÅR DIN KOLLEGA LIGE HAR MISTET

Som kol lega kan du komme i  tv iv l  om, hvordan du skal  forholde dig.  Det 
kan være vanskel igt  at  v ide,  hvad du kan sige el ler  gøre for  at  støtte din 
kol lega i  en svær t id.  Er  din relat ion t i l  d in kol lega tæt ,  er  du formentl ig 
også selv berørt  af ,  at  barnet  er  dødt.  Derfor  hjælper det  al le ,  hvis du er  
k lar  t i l  at  tage godt imod din kol lega.

Det er  v igt igt ,  at  du har gjort  dig nogle overvejelser  om din kol legas 
t i lbagevenden.  Vi  ønsker at  hjælpe dig på vej  i  denne proces med nogle 
gode råd.



OPSTART PÅ ARBEJDET  
– TIL DIG SOM HAR MISTET

Nu er  det  blevet  t id t i l  at  starte på arbejde,  og det  er  du af  mange grunde 
formentl ig spændt på.  Nedenfor kan du læse om nogle af  de overvejelser  
og forberedelser ,  du kan gøre dig ,  for  at  din opstart  bl iver  så god og 
balanceret  som mulig.

Det kan være en god idé at  skabe overbl ik  over  al le  dine t idl igere 
arbejdsopgaver ved at  skr ive dem ned og inddele dem efter ,  hvor 
belastende de er .  Giv dem fx farverne grøn,  gul  og rød.

Et  sådant skema giver  et  godt overbl ik  og kan bruges som udgangspunkt 
for  en dialog med din leder om, hvornår de forskel l ige arbejdsopgaver 
kan/skal  genindføres.  Ofte kan det  også være en idé at  tale om at  få et  
par  nye og mere enkle arbejdsfunkt ioner.   

For  de f leste er  det  også bedst at  starte op på en el ler  anden form for  
nedsat arbejdst id.  Dette kan fx være kortere dage og/ el ler  færre dage.  

Hav gerne et  statusmøde hver el ler  hver  anden uge med din leder ,  hvor I  
kan tale om, hvordan det  går  og eventuelt  justere planen.  Benyt  igen 
skemaet ,  hvis det  giver  mening,  og vær ærl ig i  forhold t i l  d ine behov for  
juster ing af  arbejdsopgaver qua dine ressourcer.  

Vær opmærksom på at  gå langsomt frem, så du ikke får  presset dig selv 
for  meget.  Det  er  bedre,  at  du når at  ”kede dig”  en smule i  d ine 
funkt ioner ,  da dette kan være tegn på,  at  du er  k lar  t i l  at  påtage dig f lere 
arbejdsopgaver el ler  længere arbejdsdage.



MULIGE FALDGRUPPER UNDER OPSTARTEN

Det kan være svært  at  vurdere,  hvor meget du kan klare ,  og hvad der 
overbelaster  dig.  Mange mennesker kommer t i l  at  overvurdere,  hvad de 
kan magte i  starten,  fordi  de falder  t i lbage i  gamle arbejdsvaner ,  og fordi  
de gerne vi l  t i lbage t i l  t id l igere præstat ionsniveau.

Gør ,  hvad du kan for  at  holde fokus på,  hvad du magter  l ige nu og ikke 
på,  hvad du plejede at  kunne.  Overhold dine nye grænser.
Jo mere det  lykkes dig at  bl ive indenfor dine nye grænser ,  des hurt igere 
v i l  du opleve at  få mere overskud.  Dermed øges dine ressourcer og din 
kapacitet ,  (og dine grænser bl iver  gradvist  større og større.)  Jo mere du 
overskr ider  dine grænser ,  inden du er  k lar ,  des længere t id tager det  før ,  
du føler  dig fuldt  arbejdsdygtig.

TIL DIG SOM LEDER 
– NÅR DIN MEDARBEJDER STARTER OP IGEN

Det er  ofte givet  godt ud,  at  medarbejderen starter  langsomt op – både 
med t id og omfanget af  arbejdsopgaver.  Afklar  derfor  med 
medarbejderen,  om det er  ønskel igt  med nedsat arbejdst id.

Hvis det  mul igt ,  så lad medarbejdere få f leksible arbejdsvi lkår.

Sæt dig ind i  normale sorgreakt ioner ,  så du har t i lstrækkel ig v iden og kan 
støtte din medarbejder.  Mange oplever mere træthed,  
koncentrat ionsvanskel igheder ,  hukommelsesbesvær mv.  Ofte sætter  man 
det  ikke selv i  forbindelse med sorgen,  men føler  s ig blot  ut i lstrækkel ig.  
Fortæl derfor  din medarbejder ,  hvis du oplever  reakt ioner ,  der  kan være 
relateret  t i l  sorgen.  Det  kan være en kæmpe støtte at  føle sig set  og 
anerkendt i  sorgen,  og det  kan spare medarbejderen for  en sygemelding,  
hvis der  bl iver  sat  ind med omsorg og eventuelt  professionel  hjælp.

Er  der  nogen efterreakt ioner fra dig selv/  dine øvr ige medarbejdere,  du 
må tage hånd om?

Aftal  jævnl ige statusmøder i  opstartsfasen med henbl ik  på at  t i lpasse 
medarbejderens arbejdsopgaver t i l  ressourcerne.  Måske skal  der  kun 
justeres sjældent for  på denne måde at  give ro.

Brems gerne din medarbejder ,  hvis du fornemmer at  vedkommende 
presser sig selv for  hårdt  ud i  f lere/nye arbejdsopgaver.  Find sammen 
den passende balance.



TVær forberedt på,  at  nogle medarbejdere kan have brug for  at  gå
yderl igere ned i  t id  i  per ioder ,  da sorgen ofte bevæger sig i  bølger.  Nogle
medarbejdere har brug for  længere t id og mere ro t i l  at  f inde sig t i l  rette
med arbejdsl ivet  igen,  og de har derfor  brug for  minimal  forandring i
arbejdsfunkt ioner mv.  Statusmøderne kan i  d isse t i l fælde bruges t i l  at
bevare en god kontakt ,  mens opt imeringen bør udskydes.  

TIL DIG SOM KOLLEGA 
– NÅR DIN KOLLEGA STARTER OP IGEN

Som kol lega kan du komme i  tv iv l  om, hvordan du skal  forholde dig.
Mange kol leger oplever ,  at  det  er  vanskel igt  at  f inde ud af ,  hvad de skal
gøre el ler  s ige for  at  støtte i  en svær t id.  At  t række sig væk fra
vedkommende føles ikke rart  for  nogen af  parterne og skaber ofte en
besværl ig afstand.  Alt  afhængig af  hvor nær din relat ion er  t i l  d in kol lega,
kan du overveje følgende konkrete forslag,  der  har  t i l  formål  at  bygge bro
mellem jer .  Vær ikke bange for  at  spørge ind t i l  d in kol lega.

Hvad kan være godt at  s ige t i l  d in kol lega:

•  Er  der  noget specielt ,  jeg kan gøre for  at  hjælpe dig? 
•  Jeg tænker på dig.  
•  Jeg er  her ,  hvis du får  brug for  mig.  
•  Hvis du ønsker at  snakke om det ,  der  er  sket ,  så v i l  jeg meget gerne
lytte.  
•  Hvis du oplever ,  at  jeg glemmer,  hvad du har oplevet ,  så mind mig om
det.  
•  Jeg er  v i rkel ig optaget af ,  hvordan du har det.  
•  Jeg vi l  gøre mit  bedste for  at  forstå ,  hvordan du har det.



DE FØRSTE MÅNEDER 
– KOM GODT I  GANG

TIL DIG SOM MEDARBEJDER OG LEDER

Som før  nævnt er  det  afgørende,  at  dine arbejdst imer ikke er  for  højt  sat
fra start .  Hel lere starte ud med få t imer og gå op i  t id ,  end at  starte ud
med mange t imer og gå ned i  t id.  Mentalt  er  det  mere krævende,  og du
har som medarbejder selvfølgel ig brug for  at  opleve st igende ressourcer
og (små) succeser fremfor det  modsatte.  
Derfor  kan det  være en god idé at  benytte jer  af  nogle konkrete
arbejdst idsskemaer (se nedenfor) ,  som kan hjælpe jer  t i l  at  planlægge
opstartsperioden.  Disse skemaer giver  t i lmed et  godt overbl ik  over  den
udvikl ing,  der  sker ,  og skal  selvfølgel ig vurderes og eventuelt  justeres
løbende.  
Nogle medarbejdere kan begynde med f lere t imer ugentl igt ,  hvis de
vender t i lbage t i l  meget velordnede og overkommelige arbejdsvi lkår.
Andre har brug for  få t imer et  par  dage om ugen i  opstarten.  Særl igt
medarbejdere med meget udadvendte akt iv i teter  kan opleve det  som
krævende.  

FORSLAG TIL DEN FØRSTE TID PÅ ARBEJDE:

Hold gerne fast  i  den/de ugentl ige fr idage så længe som muligt  under
opstartsfor løbet.  Det  er  v igt igt  at  have mul ighed for  at  rest i tuere i  løbet
af  ugen.   



Opgavemængden skal  t i lpasses den nedsatte t id.

Forslag t i l  optrapning af  arbejdst imer over t id:

Du er  som medarbejder ”klar”  t i l  næste tr in ,  når  du har ”kedet dig l idt”  på 
nuværende tr in og kan mærke,  at  du har f lere ressourcer at  give af .  Husk,  
at  du stadig skal  have energi  t i l  l ivet  ved siden af  arbejdet.
Det er  natur l igvis meget individuelt ,  hvornår v i  oplever  at  være klar  t i l  at  
arbejde på fuld styrke igen.  Hold derfor  jævnl ige møder for  at  f inde den 
bedst mul ige balance mel lem dine ressourcer her  og nu og dine 
arbejdsopgaver/funkt ioner.

Virksomhedspraktik på egen arbejdsplads 

Der kan også være mul ighed for  at  etablere et  v i rksomhedsprakt ikfor løb 
på din egen arbejdsplads med det  formål  at  få nogle andre og mere 
skånsomme arbejdsopgaver mod at  arbejdspladsen modtager økonomisk 
støtte i  den aktuel le  per iode.  (Jf .  Sygedagpengeloven,  kap.  6 ,§13 c.)

Hvilke hensyn? 

Nedenfor har  v i  l istet  en række pr incipper for ,  hvad medarbejder og leder 
kan overveje ,  når  indholdet  af  opstartsfor løbet sammensættes:



Arbejdsdagen bør planlægges så struktureret  og forudsigel igt  som 
muligt .  Især den første måned kan planlægges i  detal jer .

Udarbejd en konkret  og afgrænset l iste over opgaver ,  der  er  DINE – dit  
ansvar.  Opgaver herudover er  ikke dit  ansvar.  L isten kan evt .  være 
t i lgængel ig for  andre kol leger/ ledere.

Start  med få opgaver.  Helst  kendte og rut ineprægede.  Udskyd 
opgaver ,  der  kræver stor  koncentrat ion t i l  om nogle uger/måneder.  

Fortsæt gerne med at  tage ini t iat iver ,  som viser ,  ”Jeg/vi  har  omsorg 
for  dig”.  Det  kan være at  spørge:  ”Hvordan går det  med dig?”  el ler  
sende en mai l  en gang imel lem med et  l ignende spørgsmål.  

Inviter  t i l  sociale arrangementer  med kol leger uden for  arbejdst iden.

Giv l idt  omsorg,  hvis du ser  at  vedkommende er  l idt  st i l le .

Omtal  barnet  ved navn (hvis forælderen selv bruger et  navn).

Markér årsdagen el ler  andre mindedage for  det  mistede barn med en 
hi lsen (såfremt medarbejderen selv markerer  dagen)

TIL DIG SOM KOLLEGA

Det er  v igt igt ,  at  kol leger og leder balancerer  mel lem at  være både 
støttende og professionel le i  et  godt stykke t id efter  tabet.  Det  er  svært  
at  sætte en t idshorisont på,  men en løbende opfølgning kan være en god 
støtte.  

Dette bidrager t i l  at  normal isere arbejdsdagen og l ivet  for  
medarbejderen,  der  har  mistet  s i t  barn.  

Det  er  natur l igvis individuelt ,  hvor meget kontakt  og hensyn 
medarbejderen ønsker fra kol leger og leder.  Mange oplever ,  at  støtten 
aftager efter  3-6 måneder.  Måske fordi  mange tror ,  at  sorgen forsvinder ,  
b l iver  glemt el ler  de er  usikre på,  hvordan medarbejderen reelt  har  det.  
Vær generelt  ikke bange for  at  r ippe op i  et  sår  hos din kol lega.  Det 
værste er  sket ,  og du kan ikke gøre det  værre.

 
Et par gode råd:   



Det v igt igste leder og arbejdskol leger kan gøre er  at  skabe et
arbejdskl ima,  som t i l lader ,  at  medarbejderen kan have forskel l ige
sorgreakt ioner og give vedkommende lov t i l  at  have en var ierende
arbejdskapacitet .

Mens lederen har hovedansvar for  at  lede og igangsætte t i l tag,  v i l
effekten af  t i l tagene være afhængig af ,  om kol legerne deltager.  Nogle
t i l tag vi l  være formel le og igangsættes t idl igt ,  og andre vi l  være
uformel le og indgå i  de dagl ige omgangsformer ,  som ideelt  set  varer
ved over t id.  

Målsætningen for  god støtte bør være at  give opmærksomhed og
kontinuerl igt  t i lpasse og t i l rettelægge arbejdssituat ionen sammen
med medarbejderen,  der  har  mistet .  

Støttet i l tag er  meget v igt ige og bør t i l rettelægges sådan,  at
medarbejderen både får  mul ighed for  ”at  tænke på noget andet”  og t i l
at  snakke om det ,  der  er  svært ,  hvis vedkommende har brug for  det.
Dette opnås ved,  at  både lederen og kol legerne viser  empati ,  respekt ,
medmenneskel ighed og omtanke.  

Hvis du som leder el ler  kol lega ser ,  at  dødsfaldet  fortsætter  med at
sl ide meget på din kol lega,  så spørg ind t i l  den sørgende.  Spørg om
vedkommende har nogen at  tale med.  (Fx en præst ,  psykolog,  famil ie ,
en god ven…)

Lad der ikke gå måneder ,  for  så kan problemerne bl ive sværere.  

OPSUMMERING
HVAD KAN DU GØRE SOM LEDER OG KOLLEGA?

 

SORGORLOV

Siden januar 2021 har  forældre ret  t i l  26 ugers sorgorlov ,  hvis de mister
deres barn,  inden det  er  fy ldt  18 år .  Ordningen om sorgorlov
administreres af  Udbetal ing Danmark.

Loven betyder ,  at  begge forældre har mul ighed for  at  holde sorgorlov
med dagpenge i  op t i l  26 uger ,  såfremt man mister  s i t  barn fra 22.
graviditetsuge og frem t i l  barnet  fy lder  18 år .  Samtidig skal  man opfylde
de almindel ige bet ingelser  for  at  få dagpenge efter  barselsloven,  bl .a.
kravet  om at  have en vis t i lknytning t i l  arbejdsmarkedet.

Man f inder information og vej ledning om sorgorlov samt
kontaktoplysninger t i l  Udbetal ing Danmark på www.borger.dk/sorgorlov.

http://www.borger.dk/sorgorlov


KONTAKT OS

I  er  al t id velkomne t i l  at  kontakte os.

Der v i l  også være mul ighed for  at  v i  kan komme ud på arbejdspladsen og 
fortæl le mere.  

Kontakt  vores koordinatorteam 

koordinator@mistetbarn.dk 
Tlf . :  +45 6169 7871

Læs mere på mistetbarn.dk 

Tak t i l  forældre & Sorg for  udlån af  det  opr indel ige mater iale "Ti lbage t i l  
arbejde".  

mailto:koordinator@mistetbarn.dk
tel:+4561697871

