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Abstract: 

This report is a 2nd semester project, written in the subjects Technological Systems and 

Artifacts combined with Design and Construction with a specific focus on children, as 

relatives, when they have a parent with a mental illness. 

 

The report will first contain an explanatory introduction to inform about the situation and the 

problems surrounding children living in these conditions in Denmark. Subsequently, the 

report will have a grazing and motivation section. It should give a brief insight into what gave 

us the idea and desire to write this project, but also what challenges we have faced during the 

writing process. The section Semester binding is to provide a brief understanding of the two 

subjects we write in and what they each contribute to the project with. 

Presentation of our problem formulation and working questions. 

Hevners three-cycle model will be the focus of the method section coming next. Here we talk 

about the model in general and how we use the two columns on environment research and 

knowledge base in our design process to get the best draft of our website. 

The method section will also include an interview with professional Tina Mastrup from the 

Danish Psychiatric Foundation. We will present which interview method we found relevant 

and what empirical data we deduced from the interview. 

In our theory section, we present theory of affordance, perceived affordance, and cultural 

constraints, defined by Donald Norman. We use this theory in the design of our website to 

make the website the easiest for the user to navigate on. 

Next, there will be a presentation and purpose formulation of TRIN-modellen, which we 

know from the teaching at RUC. Furthermore, a presentation of the 6 steps included in the 

model and a review of how each of the 6 steps is used to analyze a technology - specifically 

our website. The 6 steps ask analytical questions about the technology and help us to better 

understand the technical-scientific aspects of the technology. 

  

Following the TRIN-model analysis, we will present you with the empirical data we have 

collected as inspiration for our website, a description of the draft of the website and a 

visualization of it.  

The report ends with a discussion about the advantages and disadvantages of our website, a 

conclusion on our problem formulation and a perspective, describing how we would continue 

to work on the project if so. 
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Indledning  

Omkring 300.000 børn og unge i Danmark, vokser op med en mor eller far, der lider af en 

psykisk sygdom. Disse børn har en større risiko, for at udvikle en psykisk sygdom selv. De 

har dårligere udsigt til at gennemføre en uddannelse, de har en større risiko for at begå 

kriminalitet og deres risiko for at tage deres eget liv, er højere end normalt. Disse 

konsekvenser kan forekomme, hvis børn og unge ikke får den hjælp eller støtte, de har brug 

for (Børn og unge som pårørende, 2021).  

 

Det er nemlig en stor utryghed for børnene, når deres mor eller far er psykisk syg. De kan 

føle, at det er deres skyld, at forældrene ikke viser overskud, og derfor oplever det skamfuldt 

at tale om deres situation med andre voksne eller venner. Derfor er det vigtigt med redskaber 

til støtte og rådgivning, til at “mestre” de svære livsvilkår og forebygge, at barnet selv 

udvikler psykiske sygdomme. De har brug for nogle at tale med og for at få en bedre 

forståelse af, hvad der foregår i familien. Mange forældre, der lider af en psykisk sygdom, 

fortier nemt sygdommen, hvilket gør det sværere for barnet at forstå hvorfor mor eller far, 

kan være mere trætte eller sure end de er vant til (Børn og unge som pårørende, 2021).  

 

Vi er i dette projekt blevet inspireret af psykiatrifondens samtalegrupper, for børn og unge 

som pårørende, og har efter indsamling af empiri og inspiration fra andre hjemmesider, 

forsøgt at lave et udkast til en online platform. Denne online platform skal være en let 

tilgængelig platform til unge som pårørende, der skal kunne give redskaber til hjælp, når 

situationen bliver svær derhjemme.  

 

Afgrænsning  
Da vi påbegyndte vores projekt, var vi en gruppe på fem, der blev enige om at skabe et online 

alternativ til fysisk hjælp, til børn i udsatte hjem under en krisetid som corona. Vi kom hurtigt 

frem til, at titlen “børn i udsatte hjem”, blev for omfattende og skulle indskærpes til en mere 

bestemt målgruppe. Dette blev en større udfordring, fordi vi som en femmandsgruppe, havde 

svært ved at blive enige om, hvad projektet præcist skulle omhandle. Vi havde mange 

overvejelser omkring hvilken form for “udsat hjem” vi skulle sætte fokus på, og snakkede tit 

forbi hinanden, hvorefter vi mødtes med fem forskellige opfattelser af, hvad vi fra tidligere 

møder, var blevet enige om at sætte fokus på. Til sidst endte vi med at dele gruppen op, og vi 

blev i vores tomandsgruppe, enige om at fokusere på børn med en mor eller far med en 
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psykisk sygdom. Vores første tanke var at skabe et online forum, som alternativ til 

Psykiatrifondens børnegrupper, i en krisetid som corona, da der under denne pandemi ikke 

var mulighed for at møde op fysisk. Denne målgruppe lød på børn i alderen 7-14, som er 

pårørende til en forælder med en psykisk sygdom. Vi undersøgte emnet nærmere, snakkede 

med en ekspert fra Psykiatrifonden og kiggede på andre hjemmesider, med lignende formål. 

Her fandt vi hurtigt ud af, at målgruppen skulle indskrænkes. I vores interview kom vi frem 

til, at det ikke ville være en god ide at overføre børnegrupperne direkte til en online platform, 

da ikke alle børn i den alder, ville få det samme ud af en samtalegruppe, som hvis de mødte 

op fysisk (mere om dette under interview). Derudover kom vi frem til, at vi ikke ville have 

mulighed, tiden og ressourcerne til at fuldføre en skabelse af en hjemmeside. Vi har derfor 

valgt at lave et udkast og lavet en beskrivelse til hvordan denne hjemmeside skal fungere og 

se ud.  

Motivation 

Vores motivation for dette projekt, har været at hjælpe børn der kan have det svært i hjemmet 

og har svært ved at snakke højt om det - mere specifikt børn med psykisk syge forældre, som 

mangler råd til at vide hvordan de snakker om det. Vi har især følt, at det har været vigtigt at 

vise disse børn, hvilke muligheder de har og at der er muligheder for hjælp.  

Derudover har vi begge forældre, der arbejder med lignende emner til hverdag og har 

derigennem følt at hjælpe børn med svære levevilkår, er en vigtig sag.  

Der findes i forvejen rigtig mange steder for børn at søge hjælp; både Børnetelefonen og 

Psykiatrifonden. Psykiatrifonden har især givet os inspiration til netop vores emne, da det 

selv er en sag de kæmper for. De har samtalegrupper for børn med psykisk syge forældre. 

Børnetelefonen har givet os inspiration til et online forum, og hvordan man bedst muligt 

sætter sådan et op. Derfor kan vi sige, at vi er blevet inspireret og motiveret til at lave en 

hjemmeside, der kan ligne Børnetelefonens, men udelukkende for børn med psykisk syge 

forældre. Derudover har vi, gennem vores dataindsamling, fundet frem til, at der også findes 

råd til forældrene og andre voksne i børnenes liv, om hvordan de bedst muligt kan snakke 

med børnene. Og i og med vores motivation er at hjælpe børn, vælger vi at finde så mange 

muligheder som muligt for at dette kan opnås - derfor også råd til folk omkring børnene.  
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Semesterbinding  

Semesterprojektet tager udgangspunkt i de to dimensioner; Teknologiske Systemer og 

Artefakter (TSA) og Design og Konstruktion.  

Vores projekt tager afsæt i faget Teknologiske Systemer og Artefakter. Vores projekt vil 

derfor indeholde de metodiske samt teoretiske principper fra dette pensum. Vil vil benytte os 

af TRIN-modellen, som metode til at analysere en hjemmeside overordnet og bruge denne 

analyse til at have det bedste udgangspunkt til at skabe vores egen hjemmeside.  

Design og konstruktion bliver inddraget, ved at vi benytter os af metoden fra faget; Hevners 

tre-cyklus model, til at lave det bedst mulige design i form af en online platform/hjemmeside. 

Denne model er vigtig for vores projekt, idet den giver et indblik i hvordan vi bedst muligt 

kan designe en løsning til vores problemstilling.  

Problemformulering:  

Kan vi udvikle hjemmeside, der fungerer som hjælpemiddel til børn og unge, som har en mor 

eller far, der lider af psykisk sygdom?  

Arbejdsspørgsmål:  

- Hvilke muligheder for hjælp har børn med psykisk syge forældre i forvejen? 

- Hvordan er det at leve med eller kende en familie hvor psykisk sygdom fylder meget 

for barnet og hvorfor er det så vigtigt de får hjælp?  

- Hvad er de bedste forudsætninger for at designe et online forum i form af en 

hjemmeside?  

Metode  

I dette afsnit vil vi gennemgå hvilke metoder, vi vil benytte i vores proces, for at opnå den 

bedst mulige løsning på vores problemstilling. Vi vil først redegøre for Hevners tre-cyklus 

model, og derefter hvordan vi bruger den i vores projekt.  

Herefter vil vi redegøre for hvilken interviewform vi har valgt og hvorfor den har givet bedst 

mening for os.  
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Hevners tre-cyklus model 

Til vores design af en online platform, vil vi tage udgangspunkt i tre-cyklus modellen, 

udarbejdet af Alan Hevner.  

 

Modellen er inddelt i 3 søjler; Environment, Design Science Research og Knowledge base.  

 
 

 

I modellens første søjle undersøger vi miljøet, hvori designet skal indgå, før det indgår. Der 

fokuseres derfor, som der også ses i modellen, på mennesker, organisationer og teknologier. 

Der kigges på hvilket problem der skal løses, og hvilke muligheder der er for at løse 

problemet - herunder menneskers adfærd og handlinger (Hevner & March, 2003). I vores 

projekt, vil vi bruge denne søjle til at definere hvilke behov miljøet har og hvilke muligheder 

vi har for at opfylde dette behov. Med den viden kan vi arbejde videre hen mod hvordan vi 

bedst muligt kan lave en hjemmeside, for børn med psykisk syge forældre, hvor de kan 

snakke med hinanden. Hertil hvordan en voksen, får børnene til at åbne op og snakke 

sammen og sidst, hvordan en forælder selv kan gå i dialog med sit barn.  
 

I modellens midterste søjle, design, kigges der på designprocessen og evaluering. Denne del 

er vigtig, i og med, et design sjældent er vellykket første gang. Derfor skal det evalueres 

løbende og dermed blive bedre og bedre. (Hevner & March, 2003). 
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Den tredje søjle handler det om at indsamle relevant viden for at opnå den bedste grundviden 

inden designprocessen. Her undersøges der på teorier og metoder, møder med fagfolk eller 

interviews med mennesker der har erfaring, med lige netop vores emne (Hevner & March, 

2003). I vores projekt har vi, til denne søjle, haft et interview, med en fagperson fra 

Psykiatrifonden, som er ekspert på området omkring børnegrupper. Derudover har vi 

anskaffet en rapport, hvor børn fortæller deres egne oplevelser med at bo med en psykisk syg 

forælder. Endvidere, har vi undersøgt hjemmesider, der beskæftiger sig med samme eller 

lignende emner for at drage inspiration.  

Interview 

Vi har valgt at indsamle en del af vores empiri ved hjælp af interview. Dette har vi gjort, for 

at få en bredere forståelse af vores emne og søge nogle råd til hvordan vi bedst muligt kan 

løse den problematikken vi har identificeret ved emnet.  

Først og fremmest er det afgørende for os at vores respondent er en troværdig person, der 

taler sandt om det givne emne for at skabe et validt grundlag (Interviews, 2021). Vores 

interview er foretaget på baggrund af manglende viden og nysgerrighed om vores emne og vi 

tog derfor kontakt til Tina Mastrup fra Psykiatrifonden, som er projekt- og gruppeleder for 

samtalegrupper for børn og unge som pårørende - vores målgruppe. Vi tog kontakt til hende, 

da hun er ekspert på netop dette emne og arbejder med disse børn og unge til hverdag og 

dermed vurderer vi hende til at være en pålidelig kilde.  

Interviewet var et såkaldt ustruktureret interview. Det ustrukturerede interview defineres 

således: 

“Det ustrukturerede interview foretages i en formel interviewsituation. Intervieweren har ofte 

et bestemt emne, som skal undersøges, men interviewet foregår uden interviewguide. 

Spørgsmålene er ofte meget uformelle (talesprog) og kan sagtens variere fra interview til 

interview.” (Interviews, 2021).  

Vores interview med Tina, var en flydende samtale uden en specifik agenda eller struktur. Vi 

havde fokus på at få talt om emnet og få svar på ting omkring emnet vi var i tvivl om eller 

manglede information om. Vi prøvede så vidt som muligt ikke at have for meget planlagt til 

interviewet for at give samtalen en godt flow.   
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Teori   

Vi har valgt bruge teori om affordance som en del af vores designprocess. Vi håber det kan 

give os en god forståelse af, hvad affordance har af betydning for at vores design opnår 

bedste kvalitet.  

Affordance blev formuleret for første gang af James J. Gibson. Senere hen videreudviklede 

Donald A. Norman dette begreb (Strøm, 2010). 

Norman omformulerede Gibsons begreb real affordance, til det vi i dag kender som 

perceived affordance. Normans argumentation for at udvikle affordance til perceived 

affordance var, at designeren bag et design kigger mere på, hvilke handlinger brugeren 

opfatter som mulige, end hvad designet ‘skal’ bruges til. (Norman, 1999). Som Norman selv 

nævner: “The affordance exists independently of what is visible on the screen. Those displays 

are not affordances; they are visual feedback that advertise the affordances: they are the 

perceived affordances.” (Norman, 1999) Det vil altså sige at perceived affordance betyder, at 

brugeren har en forventning til hvad et givent design skal kunne. Real affordance bruges om 

fysiske produkter og perceived affordance om det vi forventer, det fysiske produkt kan bruges 

til. Et eksempel er computere og smartphones. De har, når vi kigger på dem, real affordance, 

men lige så snart vi låser op for enheden, kaldes det perceived affordance. Vi kender nemlig 

computeren eller smartphonen i forvejen, og har derfor en forventning til hvordan det skal 

bruges (Norman, 1999).  

Donald Norman skriver ligeledes, at designere er meget afhængige af traditionelle 

fortolkninger af symboler og placeringen af disse, ved design af grafisk skærmlayout. Han 

præsenterer det han kalder kulturelle begrænsninger, som er vigtige værktøjer når man laver 

et design; fysiske, logiske og kulturelle (Norman, 1999) 

Fysiske begrænsninger er, som Norman nævner, tæt knyttet til real affordances. Norman 

giver et eksempel på, at det for eksempel ikke er muligt at flytte musen på en computer ud fra 

skærmen, hvilket kaldes en fysisk begrænsning. Det er altså en fysisk begrænsning at musen 

kun kan eksistere der, hvor den er designet til at give mening - inde i computerskærmen. Vi 

skal, som designere, afforde til de ting vi som designere synes er de vigtige funktioner på en 

hjemmeside - altså gøre det tydeligere og lettere hvad meningen med hjemmesiden er for 

brugeren. Disse funktioner skal derfor være fysisk tættere ved startsiden (Norman, 1999).  
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Logiske begrænsninger bruges til at bestemme alternativerne og er værdifulde i vejledende 

adfærd. Et eksempel Norman kommer med, er at brugeren af en hjemmeside ved, at de skal 

scrolle ned, for at se resten af siden (Norman, 1999). Det er åbenlyse, logiske, placeringer af 

overskrifter og titler, som tydeligt skal beskrive hvad de bruges til, der videresender brugeren 

til det de har klikket på, sådan at brugeren ikke “fare vild”.  

Kulturelle begrænsninger er ‘ordninger’ der er fælles for en kulturel gruppe. Det at vi som 

brugere af computere, ved at “rullebjælken” ude i højre side af en skærm, bruges til at scrolle 

op og ned på en skærm (Norman, 1999). Det vil altså sige, at grundet kulturelle selvlærte 

vaner, har vi en forventning til hvordan en hjemmeside fungere.  

Trinmodellen 

Vi vil, i dette afsnit, bruge TRIN-modellen til at analysere vores hjemmeside som teknologi. 

TRIN-modellen kender vi fra undervisningen på både 1. og andet 2. semester på den 

humanistisk-teknologiske bachelor. I teksten Digital signatur. En eksemplarisk analyse af en 

teknologis indre mekanismer og processer skriver Niels Jørgensen, at vi som studerende 

bliver undervist i TRIN-modellen på RUC i håb om, at vi kan bruge den til at analysere en 

teknologi og især på 2. semester, hvor projektet tager afsæt i Teknologiske Systemer og 

Artefakter (Jørgensen, 2020). Vi vil ikke definere TRIN-modellen som en metode, men vi vil 

bruge de seks spørgsmål, modellen består af til, at kunne analysere og forstå den teknologi vi 

arbejder med. Med TRIN-modellen har vi hovedvægt på de teknisk-videnskabelige aspekter 

af teknologien (Jørgensen, 2020).  

De seks spørgsmål eller trin, som vi kalder det, er følgende (Jørgensen, 2020): 

1. Teknologiers indre mekanismer og processer.  

2. Teknologiske artefakter. 

3. Teknologiers utilsigtede effekter. 

4. Teknologiske systemer. 

5. Modeller af teknologier.  

6. Teknologier som innovation.  

Vi vil nu gennemgå de seks trin fra modellen, give en mindre beskrivelse af hvad de hver 

især beskæftiger sig med og hvilken betydning de har for vores hjemmeside. Herefter håber 
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vi på at kunne lave en præsentation af hjemmesiden og vise et udkast til hvordan dele af 

hjemmesiden skal se ud.  

1. Når vi kigger på teknologiers indre mekanismer og processer, søger vi at identificere 

de centrale mekanismer og processer, der gør det muligt for en teknologi at opfylde 

dens formål (Jørgensen, 2020). Da vi arbejder med en hjemmeside som teknologi, er 

der nogle helt specifikke rammer, der er nødvendige for at hjemmesiden kan opfylde 

sit formål. Vi mener, at de mest centrale mekanismer for vores teknologi er 

teknologien omkring den. Det er simpelthen ikke muligt for vores hjemmeside at 

opfylde sit formål, hvis ikke vi i forvejen har strøm i hjemmet, der kobler til en 

computer, som endvidere har internetforbindelse.  

2. Artefakter kendetegnes ved noget, der er menneskabt, fremfor skabt af en naturlig 

proces. Det er teknologiske artefakter også, men de har en teknologisk funktion. I 

dette trin prøver vi at lave en mere konkret gennemgang, af de artefakter der hører 

med til en teknologi (Jørgensen, 2020). For vores hjemmeside kan vi argumentere for, 

at teknologiske artefakter både er selve computeren, mobilen eller tabletten, brugeren 

sidder med, da de alle er menneskeskabte teknologier. Derudover er hjemmesiden et 

teknologisk artefakt i sig selv. Det at den er skabt af os mennesker, gør den til et 

artefakt og eftersom den har en teknologisk funktion - at være en velfungerende 

hjemmeside - er den et teknologisk artefakt. Endvidere opfylder den et menneskeligt 

behov, vi har vurderet der er, efter indsamling af empiri; at hjælpe børn med psykisk 

syge forældre. Hjemmesiden må derfor i sig selv være den største teknologiske 

artefakt i sig selv. 

3. Med spørgsmålet om teknologiens utilsigtede effekter, prøver vi at forudse hvilke 

negative effekter der kan være ved vores teknologi. Et godt eksempel på dette er 

vindmøllen. En utilsigtet effekt ved vindmøllen er larm og, at den ikke, for alle, er 

køn at se på (Jørgensen, 2020). Når vi prøver at forudse hvilke negative effekter, der 

kan være ved vores hjemmeside, er det første, der kommer til tanke brugerens profil 

på hjemmesiden. Vi prøver nemlig at identificere negative effekter ved anonymitet på 

hjemmesiden. Især i chatrum, men lige såvel de negative effekter ved ikke at være 

anonym. Hvis brugerne kan være anonyme, rejser der sig en bekymring for om 

chatrummene på hjemmesiden vil blive misbrugt til online mobning, eller anden 

destruktiv adfærd. På den anden side, rejser der sig også en bekymring for, at hvis 
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brugerne ikke kan være anonyme, vil det være for overvældende og personligt at dele 

sine tanker og svære situationer, når ens navn er synligt. Hvis det er dét, det ender 

med, og dette betyder, at færre vil benytte sig af hjemmesiden, ville det være en ret så 

negativ effekt, da vores koncept ville falde til jorden.  

En helt anden negativ effekt ved hjemmesiden er, hvis børn og forældre bliver 

afhængige af hjemmesiden og glemmer, at der også er andre tilbud til familierne, som 

de fysiske samtalegrupper. Dette er ikke nødvendigvis negativt for vores hjemmeside 

konkret, men da det ikke er i vores interesse at stjæle brugerne, men hellere være et 

supplement og et nemt tilgængeligt hjælpemiddel, ønsker vi ikke at skabe et 

konkurrenceelement mellem os og andre organisationer, der tilbyder lignende hjælp.   

4. Teknologiske systemer sætter fokus på større sammenhænge omkring en teknologi. 

Her ser vi f.eks. på brugerne, udviklerne og større organisationer, der udarbejder 

standarder for teknologien (Jørgensen, 2020). I vores tilfælde skal vi altså prøve at 

forstå hvordan vores målgruppe, som brugere, bruger en hjemmeside og generelt 

færdes på internettet for bedst at kunne designe teknologien til at være mest 

brugervenlig for dem. Dernæst har vi, som tidligere nævnt, kigget på hjemmesider, 

der arbejder med lignende emne og draget inspiration. Det har givet os en 

fornemmelse af hvilket system vi arbejder med og rundt om. Måske vigtigst har vi 

brugt meget energi på at forstå Psykiatrifonden som organisation og lænet os meget 

op ad deres systemer, omhandlende den bedste måde at håndtere emnet på. 

5. Trin 5 handler om at kigge på modeller, som repræsentationer af en teknologi, der 

ønskes gengivet eller undersøgt. Det kan også bare være dele af en teknologi 

(Jørgensen, 2020). For os har det været at undersøge lignende hjemmeside og kigget 

på dem som modeller. Vi har især draget inspiration fra Erduokay.dk og 

Børnetelefonen.dk. Disse hjemmesider har været modeller for os, til at se hvad vi 

synes, der fungerer godt ved en hjemmeside og hvad vi kunne blive inspireret til at 

genskabe, for at få den bedste funktionalitet på vores egen hjemmeside.  

6. Teknologier som innovation handler om at bringe et nyt element til en teknologi, for 

at forbedre den (Jørgensen, 2020). Vi mener vi er innovative med vores hjemmeside, 

da vi ud fra vores samlede empiri, tager initiativ til at slå hjælperedskaber til børn og 
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forældre sammen på én platform. Endvidere skaber vi en platform, der er let 

tilgængelig og leder op til selvhjælp internt i familien.  

Med den analyse vi har lavet med TRIN-modellen, vil vi mene, at vi er kommet frem til det 

bedst mulige udkast for hjemmesidens design og formål. Hjemmesiden vil blive præsenteret 

og visualiseret i afsnittet Hjemmesiden, der vil fremgå efter det næste afsnit. 

Indsamling af empiri til vores hjemmeside  

Som før nævnt, vil vi gerne lave en online platform, der kan hjælpe børn med en eller flere 

psykisk syge forældre. På baggrund af dette, har vi undersøgt hvilke muligheder der i 

forvejen findes, hvis børn med psykisk syge forældre har brug for hjælp eller vejledning, til 

enten at sætte ord på deres følelser, eller vide mere om hvad deres forældre præcis fejler.  

 

Her fandt vi blandt andet frem til, at Psykiatrifonden tilbyder samtalegrupper for børn mellem 

7 og 14 år, der går ud på, at børn med en psykisk syg forælder, kan komme og snakke med 

andre børn i samme position som dem selv. Disse børn har nemlig brug for viden, og for at 

møde andre i lignende situation.  

Her bliver der lavet øvelser og lege, der i sidste ende giver børnene en selvhjælp til, når 

forældrenes sygdom fylder derhjemme (Samtalegrupper for børn, 2021). 

 

“I børnegrupperne arbejdes også med psykoedukation, følelser, handlekompetence og 

netværk. Grupperne ledes af to erfarne, veluddannede gruppeledere, som modtager løbende 

supervision. Tilbuddet inddrager også forældrene for at forankre forandringen hos både 

børnene og i familien. Det hjælper de børn, der har særlig brug for tryghed i opstarten. Og 

det giver børn og forældre mulighed for at opleve hinanden i glædesfyldte, sociale situationer 

– noget, der ofte er en mangelvare i disse familier.” (Børnegrupper, 2021). 

 

Det er altså vigtigt for børn og deres forældre med psykisk sygdom, at kunne få hjælp til 

hvordan de snakker om det, og for børnene at indse, at der er andre i samme situation for, at 

som de nævner; finde tryghed.  

 

Derudover findes hjemmesiden; Er Du Okay? (Er du okay?, 2021).Her kommer du til en 

forside, hvor du kan hente hjælp, enten hvis du har en forælder med en alvorlig fysisk 

sygdom, eller hvis du har en forældre med en psykisk sygdom. Trykker man på “Har du en 
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forælder med en psykisk sygdom?” Bliver du stillet videre til en side, hvor du som det første, 

kan tage en test med en række ja/nej spørgsmål. Disse spørgsmål er blandt andet “føler du dig 

ensom?” og “føler du at det er svært at snakke med familie/venner om at en af dine forældre 

er psykisk syge?” Vi prøvede at svare ja til disse spørgsmål, og der kom til sidst en boks 

frem, hvor du kan skrive navn og telefonnummer, hvorefter en rådgiver vil ringe dig op, 

ellers kan du vælge selv at skrive til dem.  

Scroller man længere ned på siden, står der en lang række andre “overskrifter” som 

børn/unge med en psykisk syg forælder måske kan “genkende” og derefter kan trykke videre 

og få hjælp til netop det de gerne vil have hjælp til. Der er både fysiske og online 

samtalegrupper, hvor du som barn/ung med en psykisk syg forælder får at vide, at du ikke er 

alene.  

 

Børnetelefonen (Børne Telefonen - ring, chat, sms eller skriv et brev og få hjælp, 2021) er 

også en hjemmeside, der kan hjælpe børn og unge, der har det svært. Designet af deres 

hjemmeside, er let og overskuelig, og der er mange funktioner man kan benytte sig af. Du 

kan fx trykke på “brevkasse”, “mit problem er…” eller “få hjælp”.  

 

Disse tre platforme har alle nogle funktioner vi kan drage inspiration fra til den platform, vi 

selv gerne vil lave.  

 

Vores platform skal være let tilgængelig for børn og unge som pårørende. Her skal disse børn 

og unge, have mulighed for at hente den hjælp de har brug for, som enten kan være at chatte 

med andre børn og unge i samme situation, kontakte en rådgiver eller læse om råd til hvordan 

de bedst muligt får snakket højt om deres bekymringer. Derudover skal der også være 

rådgivning og vejledning til forældre og voksne tæt på et barn som pårørende, til hvordan de 

bedst muligt kan hjælpe barnet, sådan at hverdagen derhjemme bliver nemmere og mere 

overskuelig for alle i hjemmet.   

 

Men hvorfor er det så vigtigt, at unge som pårørende skal have hjælp?  

Et citat fra Danskepatienter.dk:  

“Som pårørende kan det være givende for dig at tale med andre pårørende, især med 

pårørende til patienter, som har den samme sygdom. Ofte er de i samme situation, eller har 

netop gennemgået den fase, som du befinder dig i. At tale med andre pårørende skaber en 

mulighed for, at du kan udveksle erfaringer, få ideer eller finde støtte til at håndtere sorger 
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og bekymringer. Det vigtigste er, at du snakker om din situation og om din oplevelse af 

sygdommen.” (Her kan pårørende få hjælp og støtte, 2021).  

Det er, som der bliver beskrevet, vigtigt for alle mennesker at få hjælp, til at håndtere sorger 

og bekymringer. Og dette kan være ved at tale med en der står i samme situation, eller snakke 

med en man føler sig tryg ved.  

Her bliver vi igen bekræftet i, at det kan være en god og vigtig hjælp at “spejle” sig i andre, 

som også har det svært. Dette er også noget vi vil tage med videre til vores platform.  

Interviewet med Tina Mastrup var et godt hjælpemiddel for os, til at kunne gå videre med 

konceptudviklingen af vores platform. Hun gav os gode råd til hvad, der fungerer godt ved 

online hjemmesider, men gjorde os også opmærksomme på de ulemper, der kan være ved 

ikke at mødes fysisk. Hun beskrev for os, hvor svært det er at lave et online gruppeforløb, da 

en stor del af et gruppeforløb handler om at mærke hinandens tilstedeværelse. Endvidere 

kunne hun hjælpe os til at finde det mest optimale design for hjemmesiden. Efter vores 

interview med Tina kunne vi lave 3 mindre konklusioner omhandlende hjemmesiden, vi 

formoder vil sætte en god ramme for det bedste resultat (Se bilag 1). 

 

3 konklusioner for at skabe den bedste platform:  

1. Vores målgruppe skulle skrankes ind, da der er stort forskel på hvilket behov og 

kompetenceniveau børn har i forskellige aldersgrupper.  

2. Hjemmesiden skal være meget nem tilgængelig og forståelig, så der ikke er tvivl om 

hvor man, som bruger, skal klikke hen for at få den hjælp man søger f.eks. om du er 

barn eller forældre.  

3. Vi skal undgå at prøve at overføre gruppeforløbene fra Psykiatrifonden til vores 

hjemmeside og snarere holde det til en nem hjemmeside, der fokuserer på at give råd 

og redskaber til syge og pårørende.  

 

Efter vores interview med Tina, kunne vi sætte rammerne for vores hjemmeside og fortsætte 

arbejdet. Vi begyndte at lave første definition af hjemmesiden.  

 

Vores målgruppe snævres ind til børn og unge, der har psykisk syge forældre i alderen 12-18 

og til voksne omkring barnet (både forældrene med sygdommen og andre voksne omkring 
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barnet). Grundlaget for denne målgruppe bunder i, at vi forventer 12-18 årige er kompetente 

nok til at sidde med en hjemmeside selvstændigt og selv opsøge information. Vi har sat den 

op til 18, da vi på vores hjemmeside råder til hvordan livet i hjemmet med psykisk sygdom 

kan blive bedre, og vi formoder at unge over 18, kunne være flyttet hjemmefra, hvis livet 

derhjemme bliver for svært. Målgruppen er også forældrene og andre voksne, da vi er 

overbevist om, at en af bedste måder at hjælpe børnene på er, ved at oplyse forældrene og 

andre mennesker der kan have en vigtig rolle for barnet, om hvordan de kan gå i dialog med 

barnet. Hjemmesiden har altså stadig primært fokus på at hjælpe børnene, men lige så vel til 

at oplyse om redskaber til at hjælpe sig selv og hinanden internt i en familie ud fra samme 

udgangspunkt - redskaber fra vores platform.  

 

Råd til forælder eller voksen tæt på et barn med psykisk sygdom 

Vi fik tilsendt links af Tina Mastrup til Kombu.dk, som er hjemmesiden for national 

komptencecenter for børn og unge med psykisk syge forældre.  

På denne hjemmeside findes en række råd, som man forældre kan tage til sig, i forhold til 

hvordan man bedst muligt håndterer sygdommen i forhold til ens barn. Disse råd er noget vi 

godt kunne tænke os at have stående på vores platform, i forhåbning om at forældre med 

psykisk sygdom, bliver bedre til at snakke med deres børn - netop så barnet får den bedst 

mulige opvækst trods, at det til tider kan være ekstra svært derhjemme. Endvidere har vi 

været i dialog med Marianne Skjold Larsen, der er direktør i psykiatrifonden. Hun var også 

yderst behjælpelig og sendte os to PDF-filer, hvor der står råd til hvordan man kan gå i dialog 

med barnet, som en anden voksen tæt på barnet, der ikke behøver være forælder. Med 

udgangspunkt i disse råd skal vores hjemmeside have en underside, der oplyser forældrene og 

andre vigtige voksne om præcis dette.   

Børn med psykisk syge forældre, kan have svært ved at forstå hvad de oplever når mor eller 

far ikke opfører sig som de plejer og har derfor brug for en forklaring, for bedre forståelse. 

Denne forståelse indebærer at få svar på en række spørgsmål, som de ellers selv ville komme 

med forklaringer på og denne forklaring ville ofte være, at det er deres egen skyld. Børnene 

kan have brug for at få svar på, om de selv kan blive smittet med forældrenes sygdom, om 

deres mor eller far dør af sygdommen? Er det deres skyld, at mor eller far agerer som de gør? 

Det ses nemlig ofte, at børn ikke snakker højt om deres bekymringer. Ét fordi forældrene 

prøver at skjule deres symptomer for at ‘skåne’ børnene, men også fordi de prøver at beskytte 
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deres forældre. Som tidligere nævnt, kan det gå ud over barnets sociale kompetencer, når de 

ikke får snakket højt om det der sker derhjemme. Der kan opstå koncentrationsproblemer, 

ondt i maven, tristhed mm. (Snak med dit barn om psykisk sygdom, 2021).  

Råd til den voksne - ikke forælder 

Det mest væsentlige råd til den voksne, handler om at spørge ind til hvordan barnet har det. 

Det kan nemlig tage tid for barnet at finde mod til at tale om det. Dette er blandt andet 

grundet, at barnet er bange for forældrenes reaktion, hvis de snakker med andre end 

forældrene om det. Derfor kan det være en god ide, med en voksen, som ikke er en af 

forældrene. For hvis barnet har brug for, at forældrene skal vide hvordan barnet går rundt og 

har det, kan denne voksen fortælle det videre på en mere forstående måde, til forældrene, end 

barnet selv kan (Mastrup, n.d.).  

Det er også vigtigt for barnet at snakke med nogen om det, da det hjælper dem til at forstå 

deres egen situation bedre. Det bliver mere virkeligt, af at sige det højt, og det kan være 

lærerigt at opleve en anden voksens reaktion på det barn fortæller. Derudover er det vigtigt at 

barnet ikke føler, at de går rundt med dét alene, og derfor er det vigtigt at have nogen at 

snakke med det om.  

Hos forældre med en psykisk sygdom, kan sygdommen fylde så meget, at de ikke er klar over 

hvordan deres barn går rundt og har det, og derfor kan det være godt med en voksen, som 

hverken er mor eller far, som barnet kan snakke med om situationen derhjemme (Mastrup, 

n.d.).  

 

Råd til forældre 

Først og fremmest er det vigtigt at snakke til barnet i deres øjenhøjde.  

Fortæl barnet at du som forældre får hjælp, og at det ikke er barnets skyld, at du er syg og har 

det som du har det. Derudover råder de til at man som forældre sørger for, at barnet har andre 

voksne at snakke med og, at barnet kan få gavn af at snakke med andre børn i samme 

situation som dem selv. Endvidere er det vigtigt ikke at snakke om ‘voksen problemer’, med 

barnet. Altså hvis der er problemer mellem mor og far eller økonomiske problemer. Dette 

skaber kun flere bekymringer hos barnet. Til sidst råder de til at forberede barnet på, hvornår 
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du som forældre går ind i en svær periode, så barnet ikke selv skal gå med bekymring og 

holde øje med hvordan du har det (Snak med dit barn om psykisk sygdom, 2021). 

Præsentation af hjemmesiden  

Vores formål med dette projekt, er at fremstille en online platform, der kan være et 

hjælperedskab til børn med psykisk syge forældre. Denne platform vil vi gerne lave, så flere 

børn har mulighed for at blive vejledt i at snakke om de svære ting, og finde en ‘tryghed’ i at 

de ikke er de eneste børn der har psykisk syge forældre, og synes det er svært. Endvidere skal 

platformen lede op til en form for selvrefleksion for børnene, der kan hjælpe dem til at mærke 

sig selv og sine følelser, så de bedre kan forholde sig til dem. Derudover skal platformen også 

kunne give, voksne omkring et barn med psykisk syge forældre, nogle råd til hvordan de kan 

få snakket med disse børn.  

 

Hevners tre-cyklus model fortæller, som tidligere nævnt, at det er vigtigt at kende det miljø, 

designet skal indgå i, inden det implementeres (Hevner & March, 2003). For at finde ud af 

hvordan vi bedst muligt kan skabe et online forum for børn og unge med psykisk syge 

forældre, har vi kigget på hvordan unge selv forklare hvordan det er at leve med en psykisk 

syg forælder.  

 

Vi har ud fra en analyse fra Psykiatrifonden, fundet svar på hvordan unge mennesker oplever 

at leve med en psykisk syg forælder. Deres analyse tager udgangspunkt i kvalitative 

interviews, de har foretaget af unge, som til hverdag lever med en forælder, der er psykisk 

syg.  

 

Ifølge analysen, fortæller de unge, at de ikke føler, at deres forældre har været åbne omkring 

deres sygdom og/eller, at de ikke ved nok om den sygdom, deres forælder har. De fleste af 

dem har oplevet at deres forælder har lagt skjul på hvad de fejler, og dermed har påvirket 

deres barn til at skjule hvordan det har påvirket dem selv (Munnecke, 2020).  

 

Derimod hvis barnet oplever, at forælderen har været åben omkring, hvad de fejler, har barnet 

følt, at de ikke er blevet informeret nok om hvad det vil sige at fejle netop det, forælderen 

fejler. Der bliver præsenteret et eksempel af Helene, hvis mor er deprimeret og er åben 

omkring dette, men Helene føler ikke, at hun ved hvad det vil sige at være deprimeret. Dette 
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har gjort, at Helene ikke har haft nok information til at føle, at hun kunne sige det videre til 

sine venner og snakke med dem om det (Munnecke, 2020).   

 

De andre unge fortæller i rapporten, at deres forælder har lagt skjul på deres psykiske 

udfordringer og, at de ikke føler sig inddraget i sygdomsforløbet gennem opvæksten. En af de 

unge fortæller, at hendes forældre forklarede moderens tilstand med smerter i ryggen, indtil 

hun blev indlagt på psykisk afdeling (Munnecke, 2020).  

 

I analysen bliver der derudover forklaret, at når forældrene ikke står ved dét de fejler overfor 

deres børn, resulterer det i, at der ikke bliver snakket om det i familien, og børnene får derfor 

ikke mulighed for at sætte ord på det de registrerer og mærker. Dette, ligesom i Helenes 

tilfælde, gør at børnene ikke fortæller eller snakker med deres omgangskreds uden for 

familien, om hvordan det er at bo derhjemme med en mor eller far, der er psykisk syg 

(Munnecke, 2020). 

 

To af informanterne forklarer at de, ved at sammenligne med andre familier, tydeligt kan se, 

at tingene er anderledes hjemme hos dem selv. De bemærker nemlig en interesse for barnet, 

en ro og tryghed, hos de andre familier, som de ikke selv oplever derhjemme (Munnecke, 

2020) 

I analysen bliver der også fortalt, at flere børn fortæller hvordan de tit er taget hjem til andre 

venner eller familier, for at finde tryghed og få en pause fra deres eget hjem. Her skal de 

nemlig ikke forholde sig til det ‘svære’. Her er der ingen forældre uden overskud til at vaske 

op eller lave mad (Munnecke, 2020).  

 

De 3 kulturelle begrænsninger der blev præsenteret i afsnittet om affordance, er noget vi har 

oppe og vende, ved vores design af en hjemmeside. Den skal være fysisk begrænset, ved at 

begrænse brugeren i at klikke på det mest relevante for dem. Det vil vi opnå med stort tekst i 

kolonnerne og iøjnefaldende farver, så brugeren ikke overser nogle muligheder og nemt kan 

vælge den rigtige for dem. Den skal være logisk begrænset, ved at det er tydeligt (logisk), 

sådan at brugeren ved hvor de bliver videreført til, alt efter hvad de klikker på. Til sidst skal 

den være kulturel begrænset, ved at have de samme velkendte traditionelle funktioner; 

rullebjælker, tilbageknapper mm.  
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Til sidst har vi, som nævnt i trin 4 i TRIN-modellen, skulle prøve at forstå, hvordan vores 

målgruppe, som brugere, bruger en hjemmeside og hvordan de færdes på internettet. Her 

formoder vi at børn og unge i alderen 12-18 og deres forældre i vores tid er godt med i den 

teknologiske udvikling og derfor godt ved hvordan man tilgår forskellige hjemmesider og 

godt kan forstå de kulturelle begrænsninger de vil møde på hjemmesiden.  

 

Ovenstående empiri har givet os den bedst mulige forståelse af hvilket environment vores 

emne befinder sig i. Sammen med den knowledge base vi har tilgået os, mener vi, at vi har 

opnået det mest optimale fundament for at skabe det mest valide udkast af produktet - vores 

hjemmeside 

 

Hjemmesiden 

Vores hjemmeside har vi valgt at kalde RådTilRod.dk. Det har vi gjort fordi vi synes rod er 

en fin måde at lægge op til at det, der sker i familien, ikke er værre end et rod, der kan ryddes 

op igen - med de rigtige råd. Vi synes også det er en god måde at appellere til børn og unge 

på, da vi forventer de godt kan forstå billedsproget i at noget roder og skal ryddes op f.eks. 

deres værelse.  

 

Vores udkast til hjemmesiden består af tre forskellige sider man kan klikke ind på. Det første 

man vil møde på hjemmesiden, er forsiden. Forsiden har vi valgt skal være delt op i to store 

kolonner, der tydeligt indikerer hvilken kolonne du skal trykke på, for at blive stillet videre til 

rette sted. De to kolonner har således stående “Er du barn?” eller “Er du voksen?” som 

overskrifter. Under overskrifterne vil der stå hvad de kan i hver kolonne. Der vil henholdsvis 

i punktform stå under “Er du barn?”:  

● Chat med andre unge. 

● Kontakt fagperson (her kan en fagperson vejlede dig som barn og fortælle om andre 

tilbud).  

● Læs om råd til: 

- Snak med dine forældre om hvordan du har det.  

- Forklar dine venner din situation og snak med dem om dine følelser.  

I samme ånd vil der under “Er du voksen?” stå: 

● Læs om råd til at gå i dialog med barnet, som pårørende.  
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- Som forældre. 

- Som anden voksen. 

● Kontakt fagperson (her kan den voksne blive vejledt af fagperson i de forskellige råd).   

● Find andre organisationer, der arbejder med samme emner.  

Nedenunder de to kolonner er der en aflang kolonne, der fortæller lidt om hvem siden er 

rettet til og hvad formålet er.  

Når brugeren af hjemmesiden klikker ind på en af kolonnerne på forsiden, vil de komme ind 

på en ny side, der har mindre kolonner rundt omkring på siden. De fortæller hver især hvad 

de leder videre til, f.eks. en side hvor man, som forældre, kan læse rådene fra Psykiatrifonden 

om hvordan man snakker med sit barn om sin psykiske sygdom.  

Udkastet til hjemmesiden er designet med farver vi, personligt, mener er iøjnefaldende, dog 

ikke forstyrrende for øjet, samt til dels neutrale i sit deres udtryk. Endvidere, har vi tilføjet 

mindre tegninger på hjemmesiden, der indikerer hvad de forskellige muligheder indebære. 

Udkastet til hvordan de forskellige dele af hjemmesiden kan ses nedenfor:  
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Diskussion 

I dette afsnit vil vi diskutere fordele og ulemper ved vores hjemmesider, herunder også de 

utilsigtede effekter vi identificerede i trin 3 af TRIN-modellen.  

Et af de største diskussionspunkter i vores proces, har været hvorvidt brugerne af vores 

hjemmeside skal have et valg, om at være anonym eller ej.  

Der kan hurtigt opstå misbrug af chatrummet, hvis brugere har mulighed for at være 

anonyme. Denne misbrug kan gå ud på at kalde hinanden grimme ting, uden en konsekvens, 

da der ikke er navn på hvem der skriver hvad. Og i og med vores hjemmeside har til formål at 

hjælpe børn, der har det svært derhjemme, ville det ikke gavne, at de oveni dette, ville blive 

mobbet over internettet. Vores hjemmeside skulle nemlig gerne være et frit forum hvor, børn 

og unge kan søge hen hvis de har brug for et pusterum fra hverdagen.  

På den anden side, hvis brugerne ikke havde mulighed for at være anonyme, ville nogle 

måske være tilbøjelige, til ikke at benytte hjemmesiden. Vi har en formodning om at unge 

sårbare mennesker, som vores målgruppe, ville finde det overvældende og for personligt at 

dele sin situation, med sit eget navn. Det vil begrænse vores formål, hvis børn og unge ikke 

har lyst til at benytte vores hjemmeside, selvom de kan hente hjælp og få råd og forhåbentligt 

en komfort i at spejle sig i andre unge i chatrummet.  

I forlængelse af denne diskussion, har vi diskuteret hvorvidt der skulle være en 

voksen/fagperson til stede i chatrummet. Denne fagperson ville sørge for, at der bliver holdt 

en god tone, og måske hjælpe de unge mennesker på vej til dialog med hinanden. På den 

anden side har vi en formodning om, at unge kunne lære af og selv synes det kan være rart 

hvis der ikke var en voksen eller fagperson til stede, men at de udelukkende snakkede med 

hinanden om det, de har tilfælles - at være pårørende. Derudover ville det kræve, at der var en 

voksen til stede i chatrummet i døgndrift, da vores hjemmeside er en side man kan tilgå alle 

24 timer i døgnet. Dette kunne vi forestille os, ville være en svær post at besidde og det vil 

kunne kræve flere ansatte. En alternativ løsning på det kunne være at have en 

voksen/fagperson på i et specifikt tidsrum om dagen, men det er dog en udfordring at 

planlægge hvornår børnene, der gerne vil snakke med den voksne/fagperson, er på 

hjemmesiden og hvornår dem, der ikke vil er.  
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Konklusion 

Vores gennemgående udgangspunkt for projektet har været, om hvorvidt vi kunne udvikle en 

hjemmeside, der kunne fungere som hjælpemiddel til børn og unge, som har en mor eller far, 

der lider af psykisk sygdom. Hertil har vi udarbejdet nogle arbejdsspørgsmål, der undervejs 

har fungeret som anvisning for projektets udfoldelse.  

Med vores første arbejdsspørgsmål søgte vi at finde allerede eksisterende muligheder for børn 

med en psykisk syg far eller mor. Vi fandt frem til, at Psykiatrifonden har samtalegrupper for 

børn og unge som pårørende til forældre med psykisk sygdom, Børnetelefonens hjemmeside, 

med en masse hjælpemidler til børn der har brug for hjælp (dog ikke børn og unge som 

pårørende til forældre med psykisk sygdom) og hjemmesiden Er Du Okay der også fungere 

som hjælpemiddel til blandt andet børn og unge som pårørende. Disse hjemmesider dragede 

vi en masse empiri og inspiration fra, til dannelsen af vores egen hjemmeside.  

Med vores andet arbejdsspørgsmål søgte vi svar på, hvordan det er at leve med en psykisk 

syg forælder. Her fik vi fat i en rapport udarbejdet af Psykiatrifonden, hvor børn fortalte deres 

egen oplevelse af at leve med en mor eller far med psykisk sygdom. Fra denne rapport fik vi 

konkluderet at børnene især manglede information om forældrenes sygdom. De havde brug 

for andre at snakke med, da de især oplever at forældrene ikke snakker højt om deres sygdom 

og ofte skjuler hvordan de har det, hvilket kan skabe bekymringer hos barnet. Derudover 

søgte vi at finde svar på hvorfor det er vigtigt at disse børn får hjælp. Ud fra indsamling af 

empiri omkring dette, kan vi konkludere at det er rigtig vigtigt at børnene får den hjælp de har 

brug for, da det kan påvirke barnets opvækst i en negativ retning, hvis de ikke får den 

optimale hjælp, de har brug for.  

Med vores tredje arbejdsspørgsmål søgte vi at finde ud af hvad de bedste forudsætninger er 

for at skabe en hjemmeside. Ud fra indsamlet empiri kan vi konkludere, at de bedste 

forudsætninger for at skabe en hjemmeside til vores målgruppe, er ved at tydeliggøre 

formålet med hjemmesiden, og hvad du som bruger får ud af at klikke på de forskellige 

ikoner der findes på hjemmesiden.  

Alt i alt kan vi konkludere at der er rig mulighed for at skabe en hjemmeside, med formål om 

at hjælpe børn og unge der lever med en mor eller far der lider af psykisk sygdom. Vi har 

fundet frem til at disse børn mangler dialog mellem dem og deres forældre og der derfor er et 
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behov for at børnene og forældre får råd til det. Derudover må vi konkludere at dét at skabe 

en hjemmeside, der opfylder de behov vi havde sat os for, tager væsentligt længere tid og 

kræver flere ressourcer end vi har haft til rådighed.   

Perspektivering 

Da vi ikke nåede længere med udviklingen af hjemmesiden end som så, vil vi i dette afsnit 

lægge en plan for, hvordan vi ville gå videre med arbejdet herfra samt fortælle, hvordan vi vil 

informere målgruppen om hvordan hjemmesiden.  

Skulle vi gå videre med udviklingen af hjemmesiden havde vi tænkt at tage udgangspunkt i 

den som den er nu i forhold til forsiden og de to kolonner, der fører brugeren videre til den 

del af hjemmesiden, der passer til dem. Efterfølgende vil vi række ud til forskellige 

hjælpeorganisationer, som arbejder med emnet og prøve at etablere et samarbejde. Det ville 

f.eks. kunne være ved at række ud til Psykiatrifonden igen og høre dem ad i at samarbejde 

om, at man via vores hjemmeside kan komme i kontakt med en fagperson fra deres 

organisation eller kan melde sig til nogle af de hjælpetilbud, som de har inden for 

organisationen. Endvidere kunne vi række ud til børnetelefonen og lave et samarbejde med 

dem om, at når børnene trykker på “Chat” kan der både være en funktion, der stiller dem i 

kontakt med andre børn, men også en, der stiller dem om til en fagperson fra børnetelefonen. 

Vi har altså en forestilling om at vores hjemmeside ikke behøver være løsrevet fra andre 

hjælpeorganisationer, men mere kan fungere som et samlingspunkt, der er, som før nævnt, 

meget let tilgængeligt.  

For at nå ud til målgruppen, havde vi i sinde, at der kan laves en kampagne, der sætter fokus 

på børn som pårørende til psykisk syge forældre. Dertil lave en brochure, der kan deles ud til 

skoler og arbejdspladser. Brochuren skal informere om hjemmesiden og hvad der er 

tilgængeligt på den. Vi ønsker ikke at presse hjemmesiden ned over hovedet på eventuelle 

brugere, men hellere gøre opmærksom på os og blive brugt som et on- and off tilbud, man 

selv kan vælge hvor meget man vil benytte sig af.  

Derudover vil en væsentlig del af videreudviklingen af vores hjemmeside, være at undersøge 

hvordan vores målgruppe færdes på internettet og hvordan vi bedst tilpasser hjemmesiden til 

det.  
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