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En mors død fordobler risikoen for, at
børn selv går hen og dør, viser en ny
undersøgelse.

Det er en svensk/finsk undersøgelse,
skriver 24timer.

»Blandt børn mellem 10 og 18 år, er der
næsten dobbelt så stor risiko for at dø,
sammenlignet med børn i samme alder,
som ikke har mistet deres mor,« siger
Mikael Rostila, som er forsker ved Center
for Health Equity Studies i Sverige og er
en af forskerne bag undersøgelsen.
Forskerne har fulgt børn, der mistede en
far eller en mor, i op til 10 år efter
dødsfaldet.

Og den tendens gør sig tilsyneladende
også gældende i Danmark. Ifølge direktør i
Børn, Unge og Sorg Preben Engelbrekt
bekræfter undersøgelsen meget det, som
han i de sidste 15 år har set i sit daglige
arbejde med børn og unge i sorggrupper.

»Jeg husker for eksempel helt tydeligt den
allerførste sorggruppe, jeg havde. Der
viste det sig, at de afdøde mødre til de
unge piger, også selv havde mistet deres
mor i en tidlig alder,« siger han til 24timer.

Særligt pigerne har det
svært
Hvert år mister omkring 836 danske børn deres mor. Og at det specielt er tabet af
mor, der påvirker børnene, kan ifølge Preben Engelbrekt afhænge meget af
børnenes stærke tilknytning til deres mor.

»Jeg oplever, at rigtig mange, især piger, har meget svært ved at komme videre i
livet efter tabet af deres mor. Ofte er pigerne meget tæt knyttet til deres mor. Det
er mor, man går til med stort og småt. Man mister ikke bare den fortrolige voksne,
nogle gange mister man også en mor, som har været en slags veninde,« siger
Preben Engelbrekt og peger også på, at sorgen efter tabet af en forælder i værste
fald kan sende den unge ud i alvorlig depression, alkohol- misbrug eller
spiseforstyrrelser, fordi man ikke kan forestille sig, hvordan livet kan gå videre.
Ofte medfører tabet også, at de ikke tør binde sig igen, til for eksempel en
kæreste.

Også Mikael Rostila peger på den stærke tilknytning mellem mor og barn, som en
væsentlig årsag.

»Måske er det sådan, at relationen mellem mor og barn er karakteriseret af en
stærkere følelsesmæssig kontakt, som gør at børnene bliver mere påvirket af
tabet. Andre studier har vist, at mødre i højere grad end fædre overfører materielle
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