
18. Når plejebarnet er spædbarn – omsorg for barnet med
inddragelse af spædbarnsterapiens metode

INGER THORMANN

Når et helt lille barn skal anbringes i familiepleje, er der særlige forhold, som alle involverede må
være opmærksomme på. I dag ved vi, at også spædbarnet opfatter, hvordan det bliver behandlet,
hvordan der bliver talt til det, og vi ved, at et spædbarn kan påvirkes af og lagre de stemninger, der
præger vigtige øjeblikke og situationer. I dette kapitel vil en væsentlig viden på området blive for-
midlet.

Den nødvendige indlevelse

Som plejeforældre er det nødvendigt at have en veludviklet empatisk evne. Det er nødven-
digt, at man er i stand til at indleve sig i andre menneskers situation, i andre menneskers
følelser. Primært gælder indlevelsen barnet, men indlevelsen hjælper også til forståelse af
forældrenes situation og følelser. Ordet empati stammer fra det græske ord empatheia.
Em = med, patheia = føle. Således betyder ordet empati, at "føle med", at forstå et andet
menneskes følelse. Men empati er ikke blot evnen til at kunne leve sig ind i andres følel-
sesmæssige situation. Empati er også handlekraft. Handlingen bliver et resultat af den en-
keltes evne til indlevelse, og handlingen er et forsøg på at forandre situationen og hjælpe
den anden. Som plejeforældre kan det være udfordrende ikke blot at indleve sig i barnets
situation, men også at sætte sig i forældrenes sted.

Når det lille barn anbringes

At indleve sig i et spædbarns situation i forbindelse med barnets anbringelse kan være
svært. Vi kan imidlertid hente hjælp i den viden, der allerede foreligger om, hvad der er
vigtigt for et lille barn i en anbringelsessituation. At ændre opholdssted og omsorgsgiver
samtidig, udgør en stor belastning for det lille barn, og for både plejeforældre og andre
involverede i barnets anbringelse bliver det vigtigste at reducere den belastning, som bar-
net udsættes for. Uanset om det drejer sig om en planlagt eller en akut anbringelse, er der
altid noget, vi kan gøre. Her vil jeg vægte "overgangsobjekter"/ejendele og sprogets an-
vendelse.
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Betydningen af personlige ejendele. Overgangsobjekter

Donald W. Winnicott var børnelæge og psykoanalytiker. Han havde en særlig evne til at
indleve sig i barnets verden og herfra afdække og forklare afgørende træk i den tidlige
personlighedsdannelse. Han så, at børn der besøgte hans pædiatriske klinik, ikke blot var
knyttet til deres forældre, men også klyngede sig til bløde objekter som f.eks. et tæppe, en
klud eller bamse, og at forældrenes holdning til disse objekter også var speciel.

Via meget enkle og følsomme observationer lagde Winnicott mærke til, at den første
særlige ejendel barnet tager i besiddelse, har en helt særlig betydning, som forældrene
godtager. Han kaldte dette for den "første ikke-mig-ejendel".

Før eller siden i et barns udvikling kan vi observere, at et eller flere "andet-end mig"-
objekter indvæves i det personlige mønster. Betydningen af at have denne eller disse ting
hos sig kan være endog meget stor. Det er indlysende, at den lettelse, tilstedeværelsen af
overgangsobjektet kan betyde for et barn, får speciel betydning i situationer fyldt med
angst og usikkerhed. Det kan dreje sig om lægebesøg, hospitalsindlæggelse eller om den
situation, hvor et barn anbringes uden for eget hjem, skifter opholdssted og/eller om-
sorgsgiver.

Hos nogle børn puttes tommelfingeren i munden, mens andre fingre kærtegner et ud-
valgt sted i ansigtet. Den anden hånd tager måske et ydre objekt, for eksempel snippen af
et lagen, en pude eller et tæppe, og nulrer det, oftest i næse-mund-regionen, men mange
kombinationer kan ses.

Winnicott forestillede sig, at tænkning eller fantasier bliver sammenkædet med disse
funktionelle oplevelser, og han kaldte alle disse ting for overgangsfænomener. Det er gi-
vet, at der er tale om et samspil mellem forskellige sanser. Synet af objektet, berøringen og
lugten er værdifuld, og hver især vil sanseoplevelserne bringe mindet frem om mor, far
eller anden omsorgsperson, og erindringen vil betyde lettelse for barnet. Derfor kan ting,
døde ting, være til endog meget stor hjælp, når børn skal ændre opholdssted. Overgangen
lettes, og der bliver tale om en oplevelse af kontinuitet.

Eksempel Nicklas

Nicklas blev født af en stofmisbrugende mor, Susan. Han blev født alvorligt abstinent
og blev nedtrappet i løbet af 10 uger ved hjælp af opiumsdråber og fenemal. Han var
således meget medtaget. Susan var fængslet i den sidste del af graviditeten. Efter to da-
ge sammen med sit nyfødte barn blev hun bragt tilbage til fængslet. Hendes besøg hos
Nicklas var bestemt af, om der var personale til rådighed til at ledsage hende.

Der var en plads til Nicklas på Skodsborg Observations og behandlingshjem, og derfor
kunne den udpegede primærpædagog, Terese, aflægge besøg hos ham og gradvis lære
ham at kende.
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I de førte par uger lykkedes det ikke Terese at træffe moderen på børneafdelingen. Der-
for skrev hun et brev til Susan, at hun var den, der skulle være Nicklas’ primærpædagog,
at hun derfor gerne ville møde Susan, således at de kunne drøfte vigtige ting i samar-
bejdet om Nicklas. Terese foreslog Susan, at hun ved næste besøg hos sin dreng tog sin
undertrøje ellerT-shirt af og lagde den ned i vuggen til ham, fordi lugten af mor ville
hjælpe Nicklas. Personalet på børneafdelingen fortalte, at Susan, da hun læste Tereses
brev, viste, at hun blev berørt. Hun tog sin T-shirt af og lagde den hos sin dreng.

Terese gjorde under sine besøg hos Nicklas, hvad hun kunne for at tillæggeTt-shirten,
overgangsobjektet værdi. Hun understregede for ham, at det var MORS, og at den lug-
tede af MOR. Hun førte forsigtigt stoffet rundt om hans mund og over hans håndflader,
kroppens mest sanselige steder, mens hun talte om mor, og mens hun tilbagevendende
sang den sang, som hun havde udvalgt som hans sang. Nicklas blev i disse situationer
altid rolig og afslappet.

Da Nicklas var 1½ år gammel, var han fortsat afhængig af sin mors T-shirt, når han
skulle sove. Den samme grå. Han nulrede stoffet i sine hænder, og han faldt i søvn med
T-shirten dækkende en del af hovedet.

Da Nicklas var 11 måneder gammel, skulle Terese holde 3 ugers sommerferie. Vi vidste,
at det ville blive en svær tid for ham. I nogle uger inden de skulle sige farvel til hin-
anden, bar Terese et lille gult bomuldstørklæde døgnet rundt. Da hun tog afsked med
Nicklas, sagde hun blandt andet til ham, at hun håbede, at han kunne bruge tørklædet.
Tørklædet fik sin faste plads i sengen ved siden af mors T-shirt.

En dag midt i forløbet sad Nicklas ude midt på gulvet, trist og indadvendt. Hans sekun-
dære omsorgsgiver, der var ved at give et spædbarn mad, sagde til ham: "Nicklas, jeg
tror du tænker på Terese". Ordene hjalp Nicklas. Han kravlede ind i soveværelset, rejste
sig op ved sengen, fik fat i tørklædets snip og trak det til sig. Han kravlede med tørklæ-
det tilbage til stuen, satte sig, hvor han tidligere sad, og nussede med Tereses tørklæ-
de. Pædagogen sagde: "Jeg ved, at du savner Terese, hvor er det godt, at du har hendes
tørklæde".

Nicklas knyttede stærke følelsesmæssige bånd til sin mor og til Terese, og de overgangsob-
jekter, han havde fra dem hver især, havde stor betydning for ham. De beskyttede ham
mod at blive overvældet af sorg og forladthedsfølelse. Den tilknytning, Nicklas havde
etableret til Terese blev senere langsomt overført til hans plejemor ved en langsom og
grundig overgangsperiode, hvor begge hans overgangsobjekter var aktive medspillere.

Når vi taler om og tænker på overgangsobjekter, tænker vi som regel på få særligt
udvalgte ting. Associationen vil for nogle gå til Søren Bruns sutteklud. Men alle barnets
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ejendele har værdi for barnet, og de kan være med til at lette barnets overgang til det nye
miljø. Barnets tøj, legetøj, barnevogn og fotografier af barnet som nyfødt, af mor og far og
andre familiemedlemmer.

I ovenstående eksempel er der fokuseret på objekterne og deres betydning for barnet.
Men sproget, det, der siges til Nicklas, har en meget stor værdi, og det er tryghedsgivende
i sin form. Under Tereses ferie får han lov til at have sine triste følelser og være fyldt af
savnet af hende. Hans savn bliver italesat, og derved tillægges det værdi. Hans savn lega-
liseres, og han viser lettelse.

At sætte ord på det der sker

Mange forældre taler med deres barn straks efter fødselen og fortsætter med det gennem
barnets opvækst. Plejeforældre taler også med deres små plejebørn. Der sættes ord på de
mange ting, der sker i løbet af en dag. I vuggestuen og børnehaven tales der også med bar-
net, og de professionelle omsorgsgivere vægter de små dialoger mellem barn og voksen,
som gør barnet klogere på verden.

Helt anderledes forholder det sig, når den voksne er presset, og alvorlige temaer kom-
mer på dagsordenen, som for eksempel i en situation, hvor et barn skal anbringes uden
forældrenes samtykke. Der er en tendens til at "glemme", at også små børn har brug for
at blive opdateret i forhold til, hvad der foregår, når de for eksempel hentes af fremmede
mennesker og køres til et fremmed sted.

Den voksne må sætte ord på det, der foregår. Det må formidles til barnet, hvad det
er, der sker. Hvem har bestemt det, og hvilke konsekvenser vil beslutningen få for barnet?
Her kan de voksne hente hjælp i spædbarnsterapiens metode. Den franske børnepsyko-
analytiker Francoise Dolto (1908-1988) var optaget af barnet som modtagende og kom-
munikerende væsen allerede som helt lille. Hun erfarede, at selv helt små børn finder lin-
dring, lettes ved at høre om den virkelighed, som de befinder sig i. Spædbarnsterapiens
metode kan anvendes som terapi, men kan også bruges af omsorgspersoner i her og nu-
situationer.

Tilbagevendende kommer plejeforældre, sagsbehandlere og medarbejdere på døgnin-
stitutioner i situationer, hvor bare få ord, få sætninger vil betyde en beskyttelse af barnet
og dermed en reduktion af den belastning, barnet uvægerligt oplever ved en flytning.

I eksemplet med Nicklas må vi gå ud fra, at han har undret sig over, hvor mor pludselig
blev af. Han har været forbundet med hende i 9 måneder, ligget under hendes hjerte. Han
bliver født, og hun er der stadigvæk. Pludselig er hun væk. Hvem hjælper ham med det
tab? Uanset hvor megen kærlighed en plejemor giver sit plejebarn, vil tabet af biologisk
mor som barnet kender duften af og lyden (hjertelyden) af stadig fylde og blive et trau-
me. Således kan der udvikles et traume, hvis Nicklas ingen hjælp får. Pædagogen Terese
hjælper ham. Det vil en plejemor også kunne gøre ved at fortælle ham om hans liv og om
de skelsættende ting, der sker.
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Goddag Nicklas. Jeg hedder Terese. Det er mig, der skal passe dig, når du bliver rask og flytter
til det sted, der hedder Skodsborg.

Din mor har båret dig under sit hjerte i 9 måneder. Du blev født her på Hvidovre Hospi-
tal. Din mor var hos dig i de første dage. Men så måtte hun forlade dig. Hun bor i et fængsel,
og andre bestemmer, hvornår hun kan besøge dig. Hun vil komme så ofte, hun kan. Jeg tæn-
ker, at du savner din mor.

Nicklas, du er syg, du har abstinenser, og jeg ved, at du har det svært. Her på hospitalet
hjælper de dig, og du vil blive rask. Du er en stærk dreng, Nicklas. Du har allerede klaret
meget.

Du vil også komme igennem dette. Jeg vil hjælpe dig, så godt jeg kan.

I omsorgen for Nicklas bruger Terese det, hun har lært, sin faglighed. Men hun bruger
også sine følelser, sit engagement i arbejdet med at få et lille barn som Nicklas i trivsel. Ni-
cklas er et såkaldt behandlingskrævende barn, og uden behandlingen på hospitalet, ned-
trapningen, ville han være i livsfare. Imidlertid er den medicinske behandling ikke til-
strækkelig til at få et lille barn i krise i trivsel. Den øvrige omsorg er også nødvendig.

Det første møde

Når man som professionel omsorgsgiver, plejeforældre eller pædagog møder det barn,
man skal give omsorg, kan det ske på vidt forskellige måder. I tilfælde, hvor barnet må an-
bringes akut, kan barnet blive "afleveret" af en person fra den offentlige forvaltning eller
af politiet. Det første møde kan også ske på det hospital, hvor barnet er født. Barnet er
måske til anonym bortadoption og skal bo i en plejefamilie eller på en døgninstitution i
de første tre måneder. Barnet kan også bo hos sine forældre og skal derfra overføres til en
plejefamilie.

I alle tilfælde er det meget krævende for alle medvirkende at være i den situation, hvor
et lille barn, måske imod sine forældres ønske, skal skifte primær omsorgsgiver og op-
holdssted. Situationerne kan være præget af dramatik og spændinger, men situationerne
kan også være præget af ro og følelsesmæssig afstemning. De voksnes erfaringer er vigti-
ge. Har sagsbehandleren eller børn og unge-konsulenten prøvet det før? Er forløbet plan-
lagt?

At møde barn og forældre på en respektfuld måde vil altid få en positiv indflydelse på
det, der skal ske. Almindeligvis vil det være repræsentanten fra forvaltningen, der fører
ordet, der er "fanebærer", men det vil altid være en fordel, at alle involverede, specielt den
eller de kommende omsorgsgivere, er forberedte, har fået vejledning og har forberedt sig
ved at læse og tænke på, hvad man vil sige og gøre i situationen. Forberedelse er vigtig,
idet man i situationen let kan blive følelsesmæssigt berørt og derved miste eller reducere
sin evne til at handle fornuftigt.

Som den, der skal "overtage" barnet, f.eks. fra barnets mor, er en vis ydmyghed og til-
bageholdenhed på sin plads. Som plejeforældre er man udvalgt til at løse en opgave. Op-

DEL IV – Børn med forskellige behov: Alder, etnisk baggrund, handicap

187



gaven består i at tage vare på et barn. Barnets naturlige omsorgsgivere, dets biologiske for-
ældre, magter af en eller flere årsager ikke denne opgave. En generel respektfuld attitude
må tilstræbes.

Barnets mor bliver, på trods af anbringelse i familiepleje, ved med at være barnets mor,
og den erkendelse må gerne italesættes ved afleveringen. Plejemoderen kan f.eks. sige
henvendt til barnet:

Goddag. Jeg hedder Sarah. Kommunen har bestemt, at du skal bo i en plejefamilie, og
det er mig/os, der skal være din plejefamilie. Du skal bo hos os, men du vil altid være barn
af din mor og far. Dine forældre vil besøge dig jævnligt.

Spædbarnsterapiens metode anvendes også her. Metoden hjælper med at bevare over-
blikket og roen, men den hjælper også en plejemor til at holde en vis afstand til et barn,
som hun endnu ikke kender.

Når ordene siges i selve situationen, høres de af alle i rummet. Ordene er sande, for det
er sådan, det er, og det giver ro hos forældrene at blive mindet om, at det er sådan, tingene
forholder sig. Roen forplanter sig til alle deltagere. Også barnet. Plejemoderen/-forældre-
ne tager ikke ejerskab af barnet, men understreger, at barnet er forældrenes. Plejeforæl-
drene skal løse en opgave for kommunen, og den opgave er de ydmyge overfor. Ydmyghe-
den kan understreges af deciderede spørgsmål til moderen/forældrene om pasningen af
barnet, når situationen byder sig.

Det er denne holdning, der præger et godt første møde. Mange forældre tror, at de
"mister" deres barn, når det anbringes i en plejefamilie, og naturligvis vækker en sådan
holdning følelser af vrede og afmagt. Ved at sikre at det første møde får en del af oven-
nævnte indhold, går det op for forældrene, at de ikke kobles af deres barns liv, men at de
medinddrages i det. Og dette giver grobund for et samarbejde mellem de to familier.

Ordene, der siges, er vigtige, men det er mimik og gestus også. En vis neutralitet må
tilstræbes, måske suppleret med en stille glæde over at blive præsenteret for sin "opgave",
sit kommende plejebarn. Ingen store ord om, hvor yndig og bedårende, eller hvor glad
eller trist barnets udstråling tolkes. I overdragelsessituationen er det stadigvæk moderen/
forældrene, der er barnets "anker", hvorfor det er forældrene, der refereres til. Barnet skal
heller ikke berøres af plejemoderen, der for barnet endnu er en fremmed. Tværtimod kan
plejemoderen italesætte denne del af situationen ved at sige til barnet: Vi kender endnu
ikke hinanden, så det er bedst, at det er din mor, der giver dig en ren ble.

Det, der her siges, er et signal til barnet. Det vil ikke blive forulempet ved at blive inva-
deret fysisk af en fremmed. Det, der siges, er også et signal til moderen. Hun respekteres
som den mor, hun er, og med den tæthed i kontakten til sit barn, som er oparbejdet over
tid i deres relation. Endelig støtter det, der siges, den, der siger det, eksempelvis plejemo-
deren. Hun bliver mindet om, at hun skal holde "fingrene for sig selv", ikke dikke, dikke
eller det, der er værre. Således støttes alle.

Skal barnet af den ene eller anden grund flytte hurtigt, måske samme dag, må ple-
jemoderen håndtere barnet med reduceret intimitet. Når barnet overleveres, kan barnet
være svøbt i sin egen dyne, så barnet beskyttes imod for intim kropslig kontakt med et
menneske, som det endnu ikke kender.
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Drejer det sig om et barn på over 6 måneder, som har dannet tilknytning til det men-
neske, som det skal adskilles fra, må det anbefales, at overgangen fra det kendte til det
endnu ukendte sker over flere dage, måske uger. Kan dette ikke lade sig gøre, eller hand-
les der akut på grund af manglende viden om børns behov, er der risiko for, at barnet får
en form for chok, der i ubehandlet form kan betyde, at barnet traumatiseres. Læs mere
om dette i det efterfølgende afsnit om tilknytning.

Tilknytning

Tilknytning er mere end et forhold eller en adfærd. John Bowlby definerede (1969) til-
knytning som tilknytningsadfærd, hvilket vil sige alle former for adfærd, hos dyr såvel
som hos mennesker, der har til formål at opnå eller vedligeholde fysisk nærhed til en an-
den, der betragtes som bedre i stand til at klare verden. En, der er stærkere og klogere.
Det er i denne kontekst af overlevelse, at tilknytningsadfærd skal ses.

Definitionen er stort set den samme ca. 40 år efter, og ud af mange nyere definitioner
på, hvad tilknytning er, fremhæves denne: "Tilknytning betegner en tilbøjelighed til at
knytte nære følelsesmæssige bånd til særlige individer, der kan give beskyttelse, trøst og
ro; denne tilbøjelighed er til stede som noget medfødt hos spædbarnet" (Hart & Schwartz,
2008).

Centralt i Bowlbys teori er, at der i mennesker eksisterer et altid tændt system af til-
knytningsadfærd forstået på den måde, at barnet altid vil registrere sin omsorgsgivers fy-
siske position. Når barnet føler sig truet, enten på grund af en oplevet fare eller på grund
af omsorgspersonens fravær, kommer systemet af tilknytningsadfærd i alarmberedskab.
Barnet vil udvise en adfærd, der skal tilskynde omsorgsgiveren til at tage sig af det. Til-
knytningsadfærd er for eksempel gråd, rækken ud med armene og senere kravlen eller gå-
en hen til omsorgsgiveren. Denne adfærd standser, når barnet har opnået fysisk nærhed
til det objekt, det betragter som værende i stand til at yde beskyttelse mod den oplevede
trussel. Tilknytningsadfærd er mest synlig, når barnet er utrygt, bange, træt eller sygt, og
mindre når det er udhvilet og veltilpas i situationen. Systemet er aldrig "slukket", men
bliver mindre synligt efter 3-årsalderen.

Selv om børn ikke etablerer tilknytning til de vigtigste omsorgspersoner før i anden
halvdel af første leveår, har nyfødte børn egenskaber, der bevirker, at de er modtagelige
for social stimulering. Allerede de første dage efter fødselen viser børn, at de foretrækker
at lytte til moderens stemme frem for en anden kvindes stemme. Nyfødte synes også at
kunne genkende moderens lugt. Det nyfødte barn er også i stand til at genkende sin mors
ansigt på en primitiv måde få dage gammelt, og otte uger gammelt er barnet i stand til at
genkende sin mor på baggrund af træk inden for ansigtets ydre konturer. Det forhold, at
nyfødte allerede genkender deres mødre, er naturligvis ikke tegn på, at der er dannet en
gensidig følelsesmæssig relation, men genkendelsesreaktionerne er en del af grundlaget
for at kunne indgå i samspil med andre.
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Et andet og senere forstadium til egentlig tilknytning indtræder, når børn er i stand til
at deltage i vedvarende samspil med voksne ved hjælp af ansigtsmimik, vokalisering, ho-
veddrejning og armbevægelser. Fra omkring 2-månedersalderen kan børn ikke alene ret-
te deres opmærksomhed mod den voksne, men også lægge mærke til, hvilket emotionelt
budskab, der formidles. Samspillet med en hengiven omsorgsperson giver fra nu af mu-
lighed for en form for kontakt og emotionel dybde, som det ikke er muligt at opnå med
en anden velmenende voksen. I denne fase, der strækker sig fra 2-3-månedersalderen til
ca. 7 måneder, viser børn større forskelle med hensyn til, hvem de reagerer på socialt. De
begynder at skelne mellem familiemedlemmer og fremmede; de viser, at de foretrækker
bestemte personer, og den tilknytningsrelevante adfærd kan udløses eller dæmpes af be-
stemte personer.

I 7-månedersalderen sker der nogle væsentlige forandringer. Flere undersøgelser har
dokumenteret, at børn fra og med dette alderstrin ikke så let tilpasser sig nye steder eller
personer i forbindelse med f.eks. sygehusophold, anbringelse i familiepleje eller ved adop-
tion. Børnene viser fra da af den såkaldte separationsangst, der inkluderer protest, fortviv-
lelse og frakobling, efterfulgt af forstærket tilknytningsadfærd.

At modtage et barn i familiepleje i alderen 7-10 måneder kan være en stor udfordring.
Barnet skifter omsorgsgivere i den mest følsomme alder, og barnet vil reagere på dette.
Barnet vil komme i en form for krise, hvor det bliver grebet af usikkerhed og angst. De
mennesker, som det netop havde oplevet tryghed i forhold til, forsvandt. Vil dette kunne
ske igen? Som plejeforældre må man indleve sig i barnets situation og skabe et trygt og
forudsigeligt miljø, hvor barnet skærmes imod for megen uro, kontakt med mange men-
nesker, et miljø præget af ro, stabilitet og kontinuitet. Barnet må forvisses om, at pleje-
forældrene bliver hos barnet, passer på det og ikke forlader det. Barnet vil i lang tid ikke
skulle passes af andre end plejeforældrene, og barnet skal ikke i vuggestue, men passes i
plejehjemmet i længere tid end et barn, der ikke har skiftet miljø. Barnet skal generelt be-
tragtes som et sårbart barn, der har brug for en helt særlig omsorg og beskyttelse. I de be-
skyttende foranstaltninger indgår brug af overgangsobjekter og italesættelse efter spæd-
barnsterapiens metode.

Har barnet dannet en dyb følelsesmæssig relation til de mennesker, det skal adskilles
fra, bør det overvejes, hvorvidt en længere udslusningsperiode kan lade sig gøre. Barnet
vil herved gradvist kunne lære sine nye plejeforældre at kende og langsomt tage afsked
med de mennesker, det skal forlade. Risikoen for, at tabet vil efterlade et traume, vil her-
ved blive reduceret. Imidlertid er en gradvis og langsom overføringsproces, mens den står
på, meget krævende for alle, også for barnet. Når det besluttes, at et spædbarn skal skifte
omsorgsgivere og opholdssted, sker det ofte med baggrund i en vurdering af, at den aktu-
elle placering af barnet ikke er optimal. Således vil der være en fravalgt part, og sårede fø-
lelser, følelser af vrede og afmagt vil kunne forstyrre barnets proces. Således vil den plan,
der lægges for barnets flytning, altid skulle tages ud fra overvejelser om, hvilken overgang
der vil være den mest hensigtsmæssige for barnet. Meget tyder på, at en mere grundig
overgang lettere lader sig gøre, når barnet flytter fra en døgninstitution til en plejefamilie.
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(Læs eksempler på, hvordan en udslusningsplan kan se ud i "Hånden på hjertet. Omsorg
for det lille barn i krise", Thormann & Guldberg, Hans Reitzels Forlag, 1995).

Modtager man som plejeforældre et barn, som har været i en relation med en ikke-til-
gængelig mor på grund af hendes psykiske sygdom eller hendes traumefyldte tilværelse,
kan det være særligt udfordrende at etablere tilknytning til barnet. Barnet har ikke erfa-
ringer med, at dets omsorgsgiver var en tryg base for det. Dette gør ikke tabet af moderen
mindre, men det at etablere tilknytning bliver en større udfordring. Man kan som pleje-
forældre opleve at blive afvist af barnet. Langsomt vil barnet få erfaringer med en anden
måde at relatere sig på. Men arbejdet kræver ofte stor tålmodighed.

Spædbarnet med udviklingsforstyrrelser

Flere af de spædbørn, der anbringes i plejefamilier, er behandlingskrævende. Der kan væ-
re tale om medfødte skader som medfødt alkoholskade (FAS) og det neonatale abstinens-
syndrom NAS). Begge tilstande er en følge af, at moderen har indtaget henholdsvis alko-
hol og narkotiske stoffer, mens hun var gravid med barnet. Et barn kan være lettere eller
sværere skadet.

I de svære tilfælde er det alkoholskadede barn et retarderet barn, et barn, der er tilbage
på alle udviklingsområder, et barn, der har svært ved at spise og svært ved at sove, et barn,
der er ekstremt følsomt over for alle sansepåvirkninger. Barnets sarthed betyder, at ple-
jefamiliens liv påvirkes væsentligt. I de første leveår frarådes for eksempel overnatninger
uden for hjemmet. Ro og kontinuitet i barnets liv er en forudsætning for, at barnet kom-
mer i overbevisende trivsel.

Det alkoholskadede barn vil hele livet have helt særlige behov for omsorg og beskyt-
telse. Barnet vil være afhængig af en specialbørnehave med meget få børn, og senere et
skoletilbud tilpasset, hvad barnet magter både fagligt og socialt. Medfødt alkoholskade er
et livslangt handicap. Den hjerneskade, som alkoholen forvoldte, kan ikke behandles.

Plejeforældre, der påtager sig den opgave at modtage et alkoholskadet barn, skal have
megen støtte. Der må være fagpersoner i det professionelle netværk, der er til rådighed,
når behovet opstår. Disse fagpersoner skal sikre, at plejeforældrene kan løse den opgave,
de har påtaget sig. Plejeforældrene skal ikke være frontkæmpere i systemet i bestræbelser-
ne på at få den nødvendige hjælp til barnet. Dette kan nemlig være så uoverskuelig en op-
gave, at den ikke kan forenes med at varetage optimal omsorg for et alkoholskadet barn.

Det abstinente barn har mange af de samme vanskeligheder som det alkoholskadede
barn, den samme store følsomhed over for sansepåvirkninger og behovet for ro og kon-
tinuitet. Barnet kommer straks efter fødslen i behandling med opiumsdråber og fenemal.
Herved reduceres abstinensernes styrke og dermed også den risiko der er for, at barnet får
alvorlige kramper.

Langsomt nedtrappes barnet af medicinen. Barnet kan være i medicinsk behandling i
kortere eller længere tid alt efter, hvor medtaget barnet er. Efter den medicinske behand-
lings afslutning viser barnet almindeligvis fortsat en såkaldt abstinensadfærd, der henvi-
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ser til en ekstrem sårbarhed på alle områder. Langsomt overkommer barnet sine vanske-
ligheder, og de fleste af de børn, der er født med det neonatale abstinenssyndrom kom-
mer, om end forsinket, ind i en normal udvikling.

Begge de nævnte grupper af børn følges af læge og psykolog på landets Familieam-
bulatorier fra fødsel til skolestart. Plejeforældre kan henvende sig til: Videnscenter for
Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. (videnscenter for Forebyggelse af Rusmid-
delskader hos Børn, (regionh.dk/Familieambulatoriet/menu/ eller, videnscen-
ter@familieambulatoriet.dk eller henvende sig direkte til overlæge og leder af Fami-
lieambulatoriet og Videnscenter May Olofsson 27 28 84 01.

For plejeforældre har det stor betydning, at uvildige specialister vurderer barnets so-
matiske, kognitive og følelsesmæssige udvikling mindst en gang om året. Man er som ple-
jeforældre i dialog med fagfolk om den opgave, som man løser, og man får på den måde
feedback på sit arbejde. Barnet vil gennemgå forskellige tests, og der bliver givet forslag til
passende stimulation og ideer til, hvordan barnets potentiale kan udfordres yderligere.

Barnets bedste, når det skal anbringes?

Vores lovgivning, Barnets Reform???? foreslår, at alle små børn, så vidt det er muligt, an-
bringes i plejefamilier. Gennem mange år har debatten om døgninstitutionens negative
indflydelse på det helt lille barn været i fokus, og specielt har man været bekymret i for-
hold til det lille barns mulighed for at danne tilknytning. Og denne bekymring er velbe-
grundet. Siden 2007 er kvaliteten af landets døgninstitutioner faldet. Begrundelserne er
mange, men der er blevet færre timer til omsorg for det enkelte barn.

Derfor kan det ikke undre, at vi tænker på plejefamilien som det bedste sted at være
for et lille barn.
Virkeligheden er imidlertid den, at en lille gruppe af små børn må flytte fra deres plejefa-
milier, fordi opgaven overstiger, hvad en almindelig god plejefamilie magter.

Således tyder meget i retning af, at vi må etablere små børnehjem med høj kvalitet
til de mest behandlingstrængende spædbørn, og der må børnene behandles og komme
i trivsel, inden de flytter til den plejefamilie, hvor de skal vokse op. Kun høj kvalitet kan
kompensere for de sider af døgninstitutionen, som mange tænker dårlige tanker om. Gra-
den af kvaliteten i offentlig omsorg kan ikke diskuteres. Den skal være høj.
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