
Så er det tid til en hygge/temaaften for forældre der har mistet et barn af cancer. 
 

Næste møde bliver: 
 

Tirsdag, den 28. november 2017, klokken 18:00 – 21:00 
 

Mødet foregår som sædvanlig hos Kræftrådgivningen, Nørre Alle 45, 2200 København N.  
 

Der er gode parkeringsforhold, blandt andet på bagsiden af huset, men husk at benytte 
parkeringsautomaten(dyrekøbt erfaring). 
 

Denne temaften bliver lidt andeledes end den plejer, da vi har brug for at I kommer og 
deler jeres specielle viden, erfaring, tanker, følelser, behov, tilfredshed & utilfredshed 

m.v.,  med det team som arbejder med pleje og pasning af børn og unge, hvis liv er be-
grænset eller terminale: PABU (palliativ pleje af børn og unge). Måske kunne I have 

brugt PABU, måske har I brugt PABU, måske vil I bare gerne være med til at tale om de 
behov og ønsker I havde dengang, I mistede jeres barn.  
 

Under alle omstændigheder, er her en mulighed for at møde nogle af de mennesker, der 

frem over kommer til at møde familier i jeres situation, som meget gerne vil lytte til jer. 
Og lære af jer.  
 

Vi håber I har lyst til at komme og bidrage til en lidt usædvanlig Tema-aften. 
 

Se her hvad PABU skriver i beskrivelsen af aftenen: 
Kære forældre, der har mistet et barn 

Vi har dyb respekt for den erfaring, som ingen ønsker at have, men som I har. Og vi spørger ydmygt, om 

I vil dele lidt af den med os, for at vi kan hjælpe andre? Vi vil så gerne hjælpe og støtte bedst muligt – vi 

har læst, vi har taget supplerende efteruddannelse, vi har diskuteret – men det kan ikke måle sig, med 

den viden I har. Vores spørgsmål er: kunne et team som vores have været en hjælp i jeres situation og 

hvordan kunne vi have hjulpet jeres barn og resten af jeres familie både under jeres barns sygdom, men 

også efter jeres barns død?  

Vores mission er At støtte børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende sygdom og deres 

familier, så de opnår bedst mulig livskvalitet i alle faser af sygdommen, baseret på tværfaglig 

indsats i hjemmet såvel som på hospital. Palliativt Team for børn og Unge (PABU) er et tværfagligt, 

specialiseret pædiatrisk palliativt team med udgående funktion i Region Hovedstaden. Teamet udspringer 

af sundhedsstrategien ”Jo før jo bedre”, der indgik som en del af finansloven 2015. I denne blev der afsat 

midler til styrkelse af den palliative indsats til børn og unge med livsbegrænsende eller livstruende syg-

dom. Lignende tværfaglige teams er etableret i de øvrige fire regioner i Danmark. Formålet er at forbedre 

behandling og pleje til denne gruppe blandt andet ved et tilbud om en udgående indsats i familiens hjem. 
 

Vi ser frem til at møde jer tirsdag d. 28. november. 

Smertesygeplejerske Susanne Molin, Læge Søren Walther-Larsen 
 

De fleste vil sandsynligvis erfare, at de ikke er alene om den store sorg- og alle de ned-

ture som det at miste et barn medfører, men også at det kan lykkedes at komme videre 

i tilværelsen uanset hvor håbløst det hele ser ud.  
 

Foreningen sørger for sandwich og drikkevarer.  
 

Har I kendskab til forældre der også har mistet et barn, men som vi ikke kender i for-

eningen, må I meget gerne give dem en kopi af dette brev og fortælle at vi ikke kræver 
medlemskab. 
 

Tilmelding via hjemmesiden www.cancerbarn.dk med oplysning om navn og antal per-
soner. Sidste øjebliks tilmelding/afmelding mobil 20 30 09 05. 

http://www.cancerbarn.dk/

