
40

Mathilde Lauren  
Tilvalgsstuderende i 
sprogpsykologi 

Hvordan forholder vi os professionelt til børn, hvis 
mor eller far lider af psykisk eller fysisk sygdom? 
Hvordan hjælper vi dem, hvis den ene eller begge 
forældre har problemer med misbrug?

Sådanne spørgsmål behandler socialrådgiveren 
Ingelise Nordenhof i bogen Narrative familiesamtaler 
med udsatte børn og deres forældre. I over 12 år har 
Nordenhof arbejdet som børnekonsulent i vok-
senpsykiatrien med særligt fokus på at udvikle en 
praksis, der medtænker børn i den psykiatriske 
behandling af forældre. I bogen gør hun op med 
tabuerne omkring misbrug og psykisk sygdom, sam-
tidig med at hun understreger vigtigheden af at ind-
drage de udsatte børn i den narrative samtaleterapi.

Det forholder sig ofte således, at familier med mis-
brug og sygdom kan være præget af social isolation, 
især hvis forældrene skammer sig over sygdommen 
eller misbruget. Hvis det er et tabuemne for 
forældrene, er det med stor sandsynlighed også et 
tabu for børnene – et tabu som kan være vanskeligt 
at bryde udadtil i netværket. Det medfører ofte, at 
børnene i stedet begynder at vise tegn på mistrivsel i 
andre sociale sammenhænge uden for hjemmet. 
Ifølge Nordenhof skal børn have forklaringer på det, 
de har oplevet. Hun løfter sløret for de ellers tabube-
lagte problemstillinger og punkterer samtidig  beteg-
nelser såsom psykisk sygdom og psykiatrisk hospital. 
I stedet omdøber hun disse til ”tankesygdomme” og 
” snakke-hospital”, og hun møder således børnene i 
deres egen øjenhøjde. Med inspiration fra bl.a. den 
norske psykolog Haldor Øvreeide og den amerikan-
ske sociolog Aaron Antonovsky tager Nordenhof 
med sine teorier om mestring  og kommunikation  
udgangspunkt i det narrative perspektiv- et redskab 
som hjælper børn og forældre til at tale sammen om 

det pågældende misbrug eller sygdom på en sådan 
måde, at fællesskabet og den gensidige forståelse 
styrkes. Hertil giver Nordenhof konkrete 
eksempler fra sit arbejde som børnekonsulent, hvor 
hun beskriver sit møde med familier, som på forskel-
lig vis er ramt af enten psykisk sygdom eller misbrug.

Med denne bog henvender Nordenhof sig til profes-
sionelle inden for social- og sundhedssektoren, som 
ønsker at styrke deres faglige og personlige kompe-
tencer i mødet med disse børn og deres forældre. 
Nordenhof formår med sine livagtige beskrivelser fra 
sin hverdag at inddrage læseren som observatør til 
de forskellige, konkrete problemstillinger. Sproget er 
i den mest positive forstand enkelt. Det er tydeligt, 
at Nordenhof ikke forsøger at dække sit budskab til 
med fine ord og svære betegnelser, men derimod 
henvender sig direkte til læseren med en hensigt om 
at give denne bedre indsigt i, hvordan man foretager 
sådanne samtaler med udsatte børn og deres 
forældre. Der er tale om en velskrevet, letlæselig bog, 
som virker både som et nyttigt redskab til at foretage 
narrativ samtaleterapi – samtidig med at den giver 
læseren en bedre forståelse af de tabubelagte 
problemstillinger.
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Hvordan taler vi professionelt med børn, hvis far eller mor lider af psykisk 

eller fysisk sygdom? Hvordan hjælper vi dem, hvis den ene eller begge 

forældre har problemer med misbrug? Svigter vi dem ved at bagatellisere 

problemet? Eller griber vi hurtigt ind, fordi vi ved, at barnet befinder sig i 

en udsat position?

Når børn er pårørende til syge forældre, bliver de professionelle ofte 

usikre. De vil måske gerne hjælpe, men hvordan griber man det an? 

Narrative familiesamtaler viser med udgangspunkt i virkelige 

historier og samtaler, hvordan man kan arbejde med udsatte børn og 

familier, og at der er gode muligheder for at hjælpe. 

I bogen indrammes fortællinger om det konkrete arbejde af teori- og 

metodeafsnit, der bl.a. omhandler teorier om mestring, kommunikation 

og narrativ metode. Denne opbygning gør det let for læseren at følge med 

i, hvordan metoderne anvendes, og hvordan man skaber alliancer med 

både børn og forældre, så hele familien føler sig hjulpet.

Bogen henvender sig til professionelle, der ønsker at styrke deres faglige 

og personlige kompetencer i mødet med disse børn og forældre, og til 

studerende inden for det psykosociale område. Praksisbeskrivelserne gør 

bogen velegnet til undervisningsbrug på alle niveauer.

Ingelise Nordenhof er uddannet social-

rådgiver fra Roskilde Universitetscenter. 

Hun har gennemført Den sociale Diplom-

uddannelse og Diplomuddannelsen i 

Familieterapi. Disse uddannelser er sup-

pleret med en uddannelse i narrativ 

terapi med efterfølgende Master Class i 

narrativ terapi hos DISPUK. 

Hun har bred erfaring som socialrådgiver 

med særlig interesse for arbejdet med 

børn og familier. Igennem de sidste 12 år 

har hun arbejdet i børne- og voksenpsy-

kiatrien i Region Sjælland, hvor hun si-

den 2003 har været projektansat med 

henblik på bl.a. at udvikle familiesamta-

ler med børn. Desuden har hun sit eget 

firma, der tilbyder terapi, supervision og 

undervisning. www.nordenhof.com

Hun har publiceret flere artikler og rap-

porter og er medredaktør af publikatio-

nen »Børn af forældre med psykisk 

sygdom. Anbefalinger til god praksis« 

(Netværk af forebyggende sygehuse). 

Hun er en efterspurgt underviser og 

foredragsholder om samtaler med børn 

og om narrativ terapi.

og deres 

forældre


