
– I naturen –
HAR BØRNENE

FRI FRA
MOR OG FARS SYGDOM

Det er hårdt at være barn i en familie, 
hvor en eller begge forældre har 

PTSD. Når familien tilmed er flygtet fra 
krig og forfølgelse i hjemlandet, får 

børnene ofte meget ansvar i hjemmet, 
fordi de agerer tolk og kontakt til 

omverdenen her i Danmark. Men når 
OPLEVELSESKLUBBEN tager på 

udflugt i naturen, holder børnene fri fra 
forældrenes sygdom. 
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IIIIH! En pige 
med mørkt 
hår og rød 
jakke udstø-
der et for-
skrækket 
hvin, da en 
tyk, brun 
labrador lun-

ter hen imod hende. Hun står med 
sin familie, mor, far, lillebror og lil-
lesøster, på gårdspladsen til en 
bondegård lidt udenfor Vejle. Hun-
den bor på gården og lader sig 
ikke sådan afvise. Den vralter om 
på den anden side af hende. Hun 
vender sig om, hendes underlæbe 
bævrer, og hun har tårer i øjnene. 

Familien kommer fra Tjetje-
nien, og de er flygtet til Danmark 
fra borgerkrig i hjemlandet. Faren 
forklarer, at der er mange vilde 
hunde på gaderne i Tjetjenien. De 
er farlige. Det er Flora, den tykke 
labrador, ikke, men det synes ikke 
at betyde så meget. Pigen er ræd-
selsslagen, og flere andre træk-
ker sig utrygt tilbage, når hunden 
kommer hen imod dem. 

Familien er med i et projekt, 
der hedder Oplevelsesklubben. 
Det er et naturprojekt, der er ble-
vet til i samarbejde mellem Afde-
ling for Traume- og Torturoverle-
vere og Red Barnet. Det går ud 
på at give flygtningefamilier, hvor 
en eller begge forældre har PTSD, 
nogle positive oplevelser sammen 
i naturen. Projektet kørte for før-
ste gang i Odense fra 2010-2014, 
og klubben i Vejle har eksisteret i 
halvandet år. 

Fælles for familierne er, at en 
eller begge forældre har været i 
behandling for PTSD på Afdeling 
for Traume og Torturoverlevere i 
Vejle. 

Dorthe Broeng, som er familie-
behandler på Afdeling for Traume- 
og Torturoverlevere i Vejle, har 
stået for at starte Oplevelses-
klubben op i Vejle. Det er hende, 
der står for at finde de familier, 
der skal med på turene og for at 
undersøge, hvordan oplevelserne i 
klubben påvirker familiebehandlin-
gen på afdelingen.

— Jeg inviterer 
de familier, hvor 
sygdommen fylder 
mere end noget 
andet,
og hvor børnene er meget påvir-
kede af forældrenes sygdom, siger 
hun. — De har brug for noget andet 
at være fælles om.

Oplevelsesklubben tager på 6 
endagsture som denne i løbet af et 
år, og fire dage til sommer er der 
lejrtur. Derudover er der fastelavn, 
Halloween og julearrangemen-
ter, hvor familierne og de frivillige 
mødes på afdelingen og spiser og 
leger.

Venskaber på tværs af familier

På gårdspladsen slutter flere sig 
til den første familie. Hunden Flora 
lunter stadig rundt. Et par børn bli-
ver siddende i bilen, de er også 
bange for hunden. 

I alt deltager tre familier i dag. 
Derudover er der Dorthe Broeng 
og fem frivillige fra Red Barnet 
med på turen. 

Alle familierne er fra Tjetje-
nien, så snakken går hurtigt. Det 
er et tilfælde, oftest kan familierne 
ikke forstå hinanden, og de frivil-
lige forstår ikke familierne. Så for-
søger de sig med fagter og enkelte 
ord. 

Familierne er flygtet fra krig 
og forfølgelse i deres hjemland, og 
mange har været udsat for tortur 
og er meget plagede af både fysi-
ske og psykiske eftervirkninger. 
Hos nogle kommer deres PTSD 
blandt andet til udtryk ved, at 
familierne isolerer sig fuldstændig.

— Når familien isolerer sig, går 
det hårdt ud over børnene. De ser 
mor og far visne væk, og 

farrollen og  
mor rollen bliver 
erstattet af en  
rolle som syge. 
De laver ikke noget sammen som 
familie. Det vil vi gerne give dem 
mulighed for her, siger Dorthe Bro-
eng. 

Hun forklarer, at i familier med 
PTSD ender børnene ofte med at 
påtage sig en voksenrolle. I flygt-
ningefamilier forstærkes denne 
rolle, da det tit er børnene, der 
lærer det danske sprog først, og 
dermed kommer til at fungere som 
tolk for deres forældre og bindeled 
til det danske samfund. 
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På turene kan børnene lege med 
andre børn, og forældrene kan tale 
med andre forældre i samme situ-
ation. Dorthe Broeng forklarer, at 
når børnene ser deres forældre 
slappe af, kan de slippe deres vok-
senroller for en stund. 

En våd fornøjelse 

Familierne og de frivillige bliver 
vist rundt på gården af bondeman-
den, der driver den. Hunden Flora 
har fået snor på og trasker med 
rundt, og snoren lader til at tage 
toppen af børnenes utryghed. 

Det har regnet og lugten af 
grise blander sig med duften af 
våd jord og regndråber på græs. 
Mudderet er en udfordring. Kun 
et par stykker er mødt op i gum-
mistøvler. Alle andre må gang på 
gang ud i en improviseret ”jorden 
er giftig”-leg og forsøge at hoppe 
mellem pletter af tørt græs. 

To fædre holder sig konstant ti 
meter foran resten af gruppen. 
Kvinderne går bagerst og snakker 
sammen. Børnene løber omkring 
sammen, to piger har taget hinan-
den i armene. 

Dagens destination er et skov-
bryn for enden af en mark med 
grise. Flere steder er der vandpyt-
ter så store, at de ligner små søer. 

— Er der for meget vand? råber 
Dorthe Broeng til Said, en lille 
dreng, som er løbet i forvejen. Han 
skærer en grimasse. Kun få når 
tørskoet op i skoven. 

Ressourcestærke forældre

Erfaringer fra det tidligere projekt 
i Odense viser, at sociale aktivite-
ter i naturen bidrager til øget triv-
sel, styrkede relationer i familien 
og netværk mellem familierne. 

En frivillig har medbragt en 
økse, så de kan kløve brænde. En 

af de to fædre, der ellers har holdt 
sig for sig selv, låner øksen og får 
med få, præcise hug fældet et træ, 
der har set bedre dage. 

— Børnene får mulighed for at 
opleve deres forældre i en anden 
kontekst end som syge. De ser 
dem tage initiativ og være ressour-
cestærke. 

Samtidig oplever  
forældrene en 
stolthed over at 
kunne lære deres 
børn noget. Det 
er enormt vigtigt 
for relationerne i 
familien, 
siger Dorthe Broeng. 

Begrænset af sprog og økonomi

Dorthe Broeng havde håbet, at der 
kom mere end tre familier med i 
dag, men det er svært. Familierne 
forstår ikke sproget, PTSD’en gør, at 
mange hurtigt glemmer aftaler, og 
tilbuddet i Vejle er lige nu det ene-
ste i hele Region Syddanmark. Og 
når man har PTSD og begrænsede 
økonomiske midler, så kan det være 
svært at tage hele vejen fra Vestjyl-
land til Vejle. 

Tilbage på gårdspladsen snak-
ker forældrene med hinanden. De 
to piger, der har gået arm i arm det 
meste af dagen, jagter to katte. 
Hunden Flora lunter igen rundt uden 
snor på. Der er stadig ingen, der vil 
snakke med hende. Faktisk lader 
det ikke til, at nogen lægger mærke 
til den godmodige hund, der tidli-
gere på dagen virkede så frygtind-
gydende. 

HVAD ER PTSD
PTSD er en LANGVARIG STRESSTILSTAND, 
der kan opstå, når man har været udsat for et 

traume. Traumet kan fx være overgreb, vold, krig, 
tortur eller forfølgelse. Symptomerne på PTSD er 
blandt andet flashbacks, angst, mareridt, fysiske 
smerter, koncentrationsbesvær, isoleringstrang, 

vrede og følelser af hjælpeløshed. 

FIRE KLUBBER I ALT
OPLEVELSESKLUBBEN skal starte fire klubber 
op i Jylland i alt. Klubben i VEJLE var den første, 
og der er for nyligt startet en klub op i Vejle for 

VETERANFAMILIER. Derudover skal der starte 
klubber op i HADERSLEV og VARDE. 

Mange af børnene havde aldrig set 

grise før og var meget fascinerede. De 

var dog mest overraskede over lugten, 

og flere gik og holdt sig for næsen. 

14 TEMA / BØRN I PSYKIATRIEN TEKST OG FOTO MARIA BRUS PEDERSEN



I LIZAS FAMILIE giver oplevelsesklubben  
et par timer, hvor både børn og voksne slapper af.  
Børnene får mulighed for at lege med andre børn,  

og forældrene får et tiltrængt pusterum. 

ET ER SLET IKKE  
NØDVENDIGT at spørge 
børnene, hvad de synes 
om Oplevelsesklubben  
— de snakker om det 
hele tiden. Kan du huske 
det, kan du huske det?, 
siger Liza. Hun har sam-
men med sin mor Seda 

og sine to børn Said og Zulay været med i 
Oplevelsesklubben i Vejle, siden den star-
tede op for halvandet år siden. 

Familien kommer fra Tjetjenien, men de 
måtte flygte derfra på grund af borgerkrig, 
hvor flere af deres familiemedlemmer blev 
tortureret og dræbt. 

Liza og Seda har været i behandling for 
PTSD på Afdeling for Traume- og Torturover-
levere i Vejle, og når de er afsted med Ople-
velsesklubben, er det sammen med andre 
familier, der har lignende historier. 

— Når vi er afsted, glemmer vi de dårlige 
minder og at vi er syge. Det er meget trygt, 
så vi behøver ikke være på vagt, siger Seda, 
som er Lizas mor. 

Når Oplevelsesklubben er afsted, er fri-
villige fra Red Barnet og familiebehandler 
Dorthe Broeng med. Det betyder meget for 
Liza og Seda, for de frivillige leger med bør-

nene og overtager lidt af ansvaret for en 
stund, og så kan forældrene slappe af. 

— Tit sidder vi og snakker med de andre 
forældre, og så lige pludselig kommer vi i 
tanke om. "Hvor er børnene?" og så løber de 
og leger med hinanden og de frivillige, siger 
Liza. 

Da Oplevelsesklubben var på bonde-
gårdsbesøg, var Lizas familie også med, og 
hendes datter Zulay er ikke i tvivl om, hvad 
det bedste ved dagen var. 

— Jeg var sammen med en kat, siger hun, 
og Liza fortæller, at Zulay har snakket om 
katten på gården lige siden, de var afsted for 
et par måneder siden. 

Liza og Seda fortæller, at der på turene 
er en meget speciel stemning af tryghed og 
ro, som de frivillige er med til at skabe. Det 
mærker både børn og voksne. De pusterum, 
får de ikke ofte i hverdagen, hvor sygdom-
men fylder meget. Derfor er Oplevelsesklub-
ben så vigtig for dem. 

— Vi voksne bliver glade, fordi vi er 
trygge og glemmer hverdagen, og det kan 
børnene mærke. De ser os slappe af, og så 
slapper de også af, siger Seda.

 
*  Familiens navne er ændret, deres rigtige 

navne er redaktionen bekendt. 

 – Mor –
NÅR MINE BØRN LEGER,

SLAPPER JEG AF

Dorthe Broeng forklarer, at famili-
erne nogle gange bliver konfronteret 
med noget, de er bange for på turene. 
Det kaldes traumeeksponering, og de 
gode resultater strækker sig helt ind i 
behandlingen. 

— På turene har vi 
mulighed for komme 
i kontakt med nogle 
af de ting, der trigger 
angst og PTSD
hos familierne. Her var det fx hun-
den, på en anden tur var det vand. 
Så bruger jeg det i den efterfølgende 
behandling ved at sige "Se, det var 
slet ikke farligt", siger hun. 

*Said er ikke drengens rigtige navn, 
men det er redaktionen bekendt.
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