
Returadresse: 
Fagcenter Småbørn og Undervisning 
Algade 2, 4281 Gørlev 
 

Kontakt 

Sagsansvarlig: 
Bodil Giversen 
Fagcenter Småbørn og Undervisning 

E-mail: 
Bodil.Giversen@kalundborg.dk 

Telefon, direkte: 59 53 45 43 
  

Fagcenter Småbørn og Undervisning 
Algade 2 
4281 Gørlev 

  

  
 

Scan QR-koden og benyt 
dig af selvbetjening 

 1/2 
 
 

DATO 
17. januar 2013 
 
SAGSNR. 
  
 

 
SELVBETJENING 
www.kalundborg.dk/ 
selvbetjening 
 

 

  

Årets sundhedsplejerske 2013 
 
Jeg vil gerne indstille en gruppe på 4 sundhedsplejersker til ”årets 
sundhedsplejerske”: 
Kirsten Lundberg 
Lene Bysted  
Mai-Britt Nielsen 
Mette Yde, som desuden er frivillig i Kalundborg kommunes kriseteam 
(se vedhæftede fil) 
 
Alle 4 arbejder med børn i sorg i 2 sorggrupper for børn (se vedhæftede 
fil). 
De gør en kæmpe forskel for disse børn og deres familier, og nyder stor 
anerkendelse blandt samarbejdspartnere og børn og deres forældre som 
giver udtryk for deres taknemmelighed i form af mundtlige 
tilkendegivelser, julekort og breve, selv lang tid efter, at barnet er 
stoppet i sorggruppen, bla. Var der en 8 årig dreng, der til 
juleafslutningen sagde: ”hvor er det godt, at komme her. Her kan jeg 
godt snakke om, at min far er død, så min mor ikke bliver ked af det.” 
En 14 årig pige fortalte: ”jeg var flov over, at min far hængte sig–og 
tænkte, hvis han bare var død af en sygdom, så var det nemmere. Men 
nu ved jeg, at det er almindeligt og jeg behøver ikke være flov, jeg kan 
tænke på ham med glæde, og jeg har skrevet et langt brev til ham.” 
 
Børn i sorg skal have hjælp. Der er evidens for, at tidlig indsats er 
nødvendig for, at børn der har mistet, kan blive hele mennesker igen. 
Børn har tendens til udover deres egen sorg, også at beskytte deres 
stadig levende søskende/forældre så meget, at de undertrykker deres 
egne følelser og ikke får bearbejdet sorgen på en god måde. Det kan 
føre til depressioner, selvskadende adfærd og andre alvorlige problemer. 
Derudover ses, at en del børn bliver ramt af direkte omsorgssvigt i 
familier, der er særlig hårdt af sygdom og død. 
Sorggruppen kan være med til at bryde en isolation og gøre det, der er 
svært, lettere at bære. 
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I Kalundborg kommune er vi derfor stolte af, at vi har 2 velfungerende 
sorggrupper for børn, der har en livstruende syg forælder eller søskende, 
og for børn som har mistet en forælder, søskende eller et andet 
nærtstående familiemedlem. 
Sorggrupperne mødes hver anden onsdag 2 timer. Der arbejdes med 
sorg og krise gennem samtaler, breve, fortællinger, musik, film, besøg 
på kirkegården o.a. Desuden fejres børnenes fødselsdage og der tages 
på cafe til jul og inden sommerferien, da det har stor værdi, at der også 
bringes glæde, oplevelser og "almindeligt liv" ind i børnenes dagligdag. 
 
Sundhedsplejerskerne får supervision fra Kræftens bekæmpelse i 
samarbejde med Odsherred kommune hver anden måned. 
 
Jeg er glad og stolt over ”mine” sundhedsplejerskers indsats overfor 
børn med særlige behov, og mener, de bør have dn fagliuge 
anerkendelse, at få titlen som Årets Sundhedsplejerske. 
 
Jeg er ikke klar over, om de alle er medlem af FS10, men det har I vel 
en mulighed for at undersøge? 
 
 
 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Bodil Giversen 
Ledende sundhedsplejerske 


