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SPÆDBARN? (1999, 8(5))

For godt hundrede år siden døde mellem 10 og 40% af  alle danske spædbørn.  Det præcise tal 
afhang af social klasse, egn og ægteskabelig stilling. I dag dør kun ét barn ud af 200 i det første 
leveår. Fra at være almindelig er spædbarnsdødelighed blevet en sjælden begivenhed. At miste et 
spædbarn er naturligvis meget smertefuldt for næsten alle; af den grund kan det undre, at der ikke 
tidligere er foretaget en dansk undersøgelse af de psykologiske eftervirkning hos forældrene. 

Det er der nu rådet bod på. En stor dansk undersøgelse har kortlagt en række psykologiske forhold 
hos 602 medlemmer af ”Landsforeningen for Spædbarnsdød” og en kontrolgruppe bestående af 84 
af forældrenes venner. 

Et  hovedspørgsmål  har  været,  hvorledes  sorgreaktioner  ændrer  sig  over  tid.  En  almindelige 
antagelse er, at sorgen er mindre, når dødsfaldet sker tidligt. Undersøgelsen viste imidlertid ingen 
forskelle ud fra dødstidspunktet (før, under eller efter fødslen). 

En ny amerikansk undersøgelse, der tidligere har været omtalt i Forsknings-nyt (1996, nr. 5), har 
vist,  at  tre bestemte sorgmønstre (konstant, forsinket og stigende) til  sammen var mere hyppigt 
forekommende end det, man har anset for at være det ”normale”, som er jævnt faldende. I den 
foreliggende undersøgelse fandt man et faldende mønster i antallet af sorgreaktioner over tid.

Forbløffende få har undersøgt, om spædbarnsdødsfald virker traumatiserende. I undersøgelsen så 
man, at forældrene som helhed var mere traumatiserede end kontrolgruppen af venner, og at kvinder 
var  mere  traumatiserede  end  mænd.  Traumatisering  berører  mange  funktionsområder: 
hukommelsestab, irritabilitet, søvnproblemer, mareridt, koncentrationsproblemer, isolation i forhold 
til andre mennesker, og stærke følelsesmæssige eller fysiske reaktioner, når minderne om dødsfaldet 
trænger sig på. 

Der var store forskelle mellem mænd og kvinder, der havde mistet et barn, og mellem forældrene på 
den ene side og kontrolgruppen på den anden side med hensyn til depression, angst, dissociation, 
søvnproblemer og somatiske symptomer.

Tabet og traumatisering havde massive psykologiske virkninger på kvinden, mens virkningerne på 
manden mere lignede kontrolgruppens. Da manden i parforholdet også havde en del traumatiske 
reaktioner, må der være enten nogle forsvarsmekanismer, mestringsstrategier eller andre forhold, 
som forhindrer, at mændene udvikler så mange symptomer, som kvinderne gør, efter dødsfaldet. 

Ud over de allerede nævnte problemer fandt undersøgelsen, at der er flere seksuelle problemer hos 
par, der har mistet et barn, idet der var betydelige forskelle hos mændene og kvinderne på alle 
spørgsmål vedr. seksualitet. 

Hvad angår krisestøtte lige efter dødsfaldet, havde kvinderne oftere end mændene nogle, der var 
villige til at lytte til dem, og de følte sig bedre i stand til at tale om deres tanker og følelser. Ikke 
desto mindre følte kvinderne sig mere svigtede end mændene af personer, som de regnede med ville 



have støttet dem. Dette forklarer måske det forhold, at der ikke var ret stor forskel på den samlede 
tilfredshed blandt mænd og kvinder. 

Uventede dødsfald betød mere social støtte, hvilket til gengæld også var ensbetydende med flere 
kontakter til  forskellige hjælpeinstanser (sygehus, præst,  psykolog, osv.),  større udbytte af disse 
kontakter, og at forældrene gemte flere fysiske minder om deres børn. Der skete en række drastiske 
forandringer  i  oplevelsen  af  social  støtte  i  tidsrummet  mellem  dødsfaldet  og 
undersøgelsestidspunktet. 

Mens både mænd og kvinder følte, at de blev i stand til bedre at udtrykke deres følelser og tanker, 
oplevede begge køn, at der var færre, der ville lytte til dem, og der blev udtrykt mindre sympati 
over for dem. De store forandringer i social støtte kunne sammen med traumatiseringen være en del 
af forklaringen på det høje symptomniveau. I andre traume-undersøgelser ses en udtalt ambivalens 
mod ofrene fra de nærmeste og en dalende lyst til at høre om traumatiske begivenheder. 

En  tilsvarende  nedslidning  ser  ud  til  at  finde  sted  for  forældregruppen.  Der  er  kun ganske  få 
markante forskelle mellem forældre og kontrolgruppe med hensyn til mestringsstrategier. Derimod 
er der nogle meget store kønsforskelle. Mændene anvendte typisk den distancerende, og kvinderne 
typisk den emotionelle, mestringsstil til at klare belastninger. 

Vi ved fra andre undersøgelser, at en mestring ved hjælp af følelsesudtryk er forbundet med højere 
symptomforekomst, mens distanceringsstrategier medfører færre psykologiske eftervirkninger. De 
to  køns  forskellige  symptomgrad  kunne  delvis  være  en  følge  af  deres  forskellige 
mestringsstrategier. 

En anden mulig  forklaring på  kønsforskellene i  symptomer kunne være  forskellen i  brugen af 
forsvarsmekanismer.  Her  ses  ligesom  ved  mestringsstrategierne  ingen  forskelle  mellem 
kontrolgruppe og forældrene. Der er imidlertid igen en tydelig kønsforskel, idet kvinderne brugte 
mere neurotisk forsvar, mens mændene i højere grad brugte umodent forsvar. (Disse forsvarsmåder 
blev beskrevet i undersøgelsen af Forsknings-nyts læsere – nr. 2, 1997). Dette mønster er dog ikke 
unikt, idet mange undersøgelser viser samme mønster.

En tredie mulig forklaring på kønsforskellene kunne ligge i forskel i tilknytningsstil. Igen ser vi, at 
der ingen forskelle var mellem forældrene og vennerne, men derimod markante forskelle mellem de 
to køn. Den distancerende tilknytning ses hyppigt hos mænd, mens den overinvolverede tilknytning 
er ret almindelig hos kvinder. Den sikre tilknytningsstil er oftere forekommende hos kvinder, den 
ængstelige tilknytningsstil oftere hos mænd. 

Ovennævnte kønsforskelle gav sig også udslag i parforholdet. Kontrolgruppens par havde et noget 
bedre sammenhold end de forældre, der havde mistet et barn. Hos sidstnævnte var det mændene, der 
især gav udtryk for sammenhold og var tilfredse med ægteskabet /parforholdet. Kvinderne udtrykte 
langt  flere  følelser,  end  mændene  gjorde.  Sammenlignet  med  vennegruppen  oplevede 
forældregruppen, at de var mere enige på en række punkter. Den høje grad af konsensus er nok 
udtryk for, at forældreparrene i højere grad har afstemt deres forventninger indbyrdes end parrene i 
kontrolgruppen har det. Hermed adskiller disse par sig fra det udbredte fund, som man inden for 
familiesociologien meget  sigende kalder  ”hans og  hendes  ægteskab”,  som udtryk  for  to  meget 
forskellige,  kønsbestemte opfattelser af  parrelationer,  som en udenforstående umiddelbart  kunne 
synes burde være ensartet. 



Også  på  det  kognitive  område  er  der  betydelige  kønsforskelle,  idet  kvinderne  havde  flere 
skyldfølelser og langt mere levende forestillinger om det døde barn, end mændene havde. Mændene 
havde en høj grad af indre kontrolforestillinger, dvs. en antagelse om selv at have stor indflydelse 
på de forhold, der påvirker ens liv. Kvinderne derimod var mere eksterne i deres kontrolfokus, dvs. 
de  tillagde  i  højere  grad  ydre  forhold  årsagen  til  en  bestemt  udvikling.  Også  med  hensyn til 
fremtidstro og accept af smertefulde oplevelser viste kvinderne større usikkerhed. 

Hele 17% af forældrene opfyldte alle tre kriterier for en post-traumatisk stressforstyrrelse, og mere 
end  halvdelen  af  forældrene  havde  i  hvert  fald  et  af  PTSD-diagnosens  symptomer  (invasion, 
undgåelse og forøget  vagtsomhed).  Disse fund lægger op til  en langt  større  opmærksomhed på 
reaktionerne hos forældre, der har mistet et spædbarn og forhåbentlig til en intensiveret indsats med 
hensyn til at hjælpe disse forældre.
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