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Dedikering 

 
 
Kære Victoria Hope. 
 
Min skønne unikke pige med knækket vinge. Denne 
bog er tilegnet dig, min datter. Bogstaverne jeg 
nøjsomt har fundet frem og samlet til ord er vigtige for 
mig at formidle videre. Det er ord der er fremkommet 
af de værste oplevelser, største frygt, dybeste sorg og 
hårdeste rejser med dig i hånden. De er skrevet af stor 
respektfuld forståelse for dig og dermed anerkendelse 
af dig og os. De er farvet af vores sejre sammen, 
taknemmelighed over den ukuelige mestring jeg 
forundres over at opleve, du udviser igen og igen og 
den glæde og kærlighed mellem os, der overskygger 
alt.  Tak for, at du har valgt at tage netop mig, din 
mor, i hånden og vise mig hvordan det umulige bliver 
muligt og at du, selv med knækket vinge, kan mestre 
at flyve uendeligt højt   – Tak for de utallige timer i 
komplet stilhed sammen med dig, du forstår min 
stilhed….. de der ikke  forstår min stilhed, kommer 
aldrig til at forstå mine ord.  Tak for denne dyrebare 
lektion i livet, tak fordi du lærte mig at turde kende 
mig selv endnu dybere – tak for dig. 
 
Af største evige kærlighed  - din mor 
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Prolog 

  
Hvor er jeg lykkelig for at have gjort denne bog. Den er til dig 
som forælder, til større søskende, bedsteforældre, familier, 
fagpersoner samt andre med relationer til et unikt barn eller 
voksen med udfordringer og handicap. Den er ligeledes til andre 
udenforstående men interesserede i den udfordrede families 
omgangskreds. Vi manglede desperat selv viden, input, råd 
erfaring og håb fra andre forældre med unikke, udfordrede børn, 
da vi ufrivilligt havnede i kategorien. Dengang var der ingen 
bøger, vi kunne læne os op ad. Ingen familier som vi forældre, 
søskende eller familie kunne sparre med.  
Det var ufatteligt hårdt at skulle ro vores kæmpe store  vigtige 
båd videre uden kort, endda helt uden årer…  
Vi bestemmer ikke selv hvor fra, eller hvor kraftigt vinden 
blæser… men vi bestemmer selv, hvilke sejl vi vil sætte… 
                                               Ann Tvilling - Tville Kommunikation 
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Derfor besluttede jeg allerede dengang, da vi stod i kaos, at den 
bog, du nu sidder med, skulle gøres når jeg magtede det. Det tog 
tid, faktisk flere år, at finde det  overskud og tiden til at skrive, 
der var nødvendig. Min bog handler om en mors, - min, rejse og 
beretning om de første syv år med min unikke, handicappede 
datter Victoria Hope i hånden.  En skøn datter med diagnoserne, 
Infantil autisme, Cerebral parese, epilepsi, CVI, nystagmus, 
middelsvær retardering og desuden i kufferten til rejsen frem, at 
værende meget sensitiv, sårbar og svagtseende. Alle 
udfordringer afstedkommet af massive hjerneskader. 
 
Min fortælling om hvordan livet tog en markant livsændrende 
drejning på få timer, for hele vores familie. Hvordan chok og 
krise hurtigt blev afløst af en hård hverdag med sorg, angst, 
systemstress og hvor jeg ofte var i følelsesmæssig og konkret 
afmagt til halsen. 
At være tæt på at miste flere gange. Miste dig, min lille pige, miste 
min familie i den form den var inden, være tæt på at miste det 
kærlighedsmæssige tætte med din far,  og igen og igen miste mig 
selv.  
At leve med, at vores personlige ønsker og valg, for evigt, vil få 
et så markant aftryk i et andet  menneskes liv.   Leve med at 
finde en ro i  alt det, som ikke blev, som jeg havde regnet med… 
og i alt det, som blev, som jeg ikke havde regnet med. 
Leve med usikkerheden om, at det grundet vores delvist  udpinte 
sociale sikkerhedsnet, muligvis ikke absolut er bedst at dø før sit 
barn, for hvilken mor ville dog betvivle det? At være komplet 
udpint, magtesløs, handlingslammet og desuden ufattelig træt, 
knuget af stor sorg og ydermere være grebet af voldsom angst 
og posttraumatisk belastningsreaktion. 
Blive ved at få at vide, at hvis  ikke jeg er i stand til at holde 
iltmasken over mit eget ansigt, vil jeg ikke være i stand til at holde 
den over mine næres.  Det lyder fint, let og helt rigtigt,  men det 
var  bare slet ikke til at efterleve der hvor jeg var for syv år siden, 
da det hele på kort tid ramlede, og mit livs rutchetur sendte mig 
ud i det mørkeste kaos. Jeg var  usikker, utryg, bange og jeg 
manglede en der kunne fortælle mig hvad jeg skulle gøre, 
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hvordan jeg skulle gøre det, hvad jeg kunne forvente, og hvornår 
jeg skulle agere.  En ”opskrift” en ”manual” en der kunne give 
mig redskaber til at komme videre. 
I starten var jeg ved at gå i stykker hver eneste dag, når jeg 
kæmpede for dig, min lille pige. Når jeg lige kom lidt op til 
overfladen og kiggede mig  omkring, blev jeg igen suget ned i 
det næste store traume, når en ny diagnose blev påstemplet, 
epileptiske anfald  viste sig, eller  blot  nærværet af  det  
voldsomme følelsesmæssige og angstprovokerende kaos. Jeg har 
gennem utrolig hård læring i de syv år, oparbejdet en stor rygsæk 
prop fuld af erfaringer, udløst af vores succesfulde katastrofe. 
Det vil være fuldstændig vanvittigt og helt urimeligt ikke, at 
videregive al min dyrebare viden til dig som forælder, 
omsorgspersoner, alle jer bedsteforældre, søskende og alle de, 
der kan have den mindste smule glæde af den.  Udfra min hårde 
erfaring og viden har jeg skabt min model HOPE™ – Hold On 
Pain Ends. Så kan du selv sortere til og fra hvad du mener vil 
berige jeres situation for positiv udvikling. Ingen situationer er 
identiske, men min erfaring har lært mig, at vi er rigtig mange 
der er i samme båd uden årer og kort i perioder af vores liv med 
et udfordret barn. 
 
Den dag vores fineste paradoks kom til verden, styrtede det hele 
i grus, alt det vi sammen havde opbygget. Jeg begyndte dog  
langsomt og i en slags symbiose med mit barn, at acceptere, 
forstå og begynde at se belastninger, udfordringer og 
forhindringer i et andet lys. Opdage hvor meget systemstress, 
svære kampe og negative tanker let kom til at fylde.  Definitivt 
tage beslutningen om ikke at ville sejle i den retning, men tegne 
mit eget kort, fremstille mine egne årer og i stedet ro vores 
delvist utætte båd imod at fokusere på nye indgangsvinkler, 
virksomme strategier og gode redskaber til langsomt at kunne 
vende det hele til resultatorienteret kampgejst, iver, dybde og 
realistiske opnåelige  målsætninger. 
 
Opleve at vi først langsomt i meget små ryk og senere langt mere 
kontinuerligt lykkes med at puste så fint til dine vinger, at der 
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derfor opstod en lille brise af konstant fremdrift, der langsomt 
giver holdbare resultater og giver dig de største og bedste 
muligheder for at kunne træffe selvstændige valg. Nogle valg der 
reelt lykkes ret hurtigt, og andre der kan arbejdes konstruktivt 
mod, også kan fuldføres for dig, eller af dig, selvstændigt.  
Arbejde på at hjælpe dig til en bedre egenomsorgsevne, lære dig 
at sige til og fra og dermed skabe grobund og forudsætninger for 
den bedst mulige livskvalitet  – nu, og i resten af livet frem.   
En fantastisk vidunderlig øget livskvalitet der som ringe i vandet 
smitter af på din far og jeg, søskende, bedster, familie, venner og 
fagpersoner, til dyb, varmende glæde.  
 
Gennem barsk læring blev vi, dine forældre og søskende,  dine 
helt egne opfindere af den tryllestøv der skulle drysses på dine 
vinger for at få dig til at lette…  Men det lykkedes. Nu vil du 
flyve, hvis ikke du bliver holdt nede.  
 
Min bog vil, hvis du som forælder eller pårørende er klar til det,  
hjælpe dig  til at skabe forståelse, overblik, overskud, fremskridt 
og dermed gejst, til at blive ved med at kæmpe.  Kæmpe for at 
dit barn, du og familien kan overleve på en værdig, højtidelig, 
indholdsrig og positiv måde. Den vil give konkrete, praktiske 
pejlemærker til hvordan beslutningen kan føres relativt nemt ud 
i livet, samt guidning i hvordan I trækker jer ud af den negative 
spiral og skriver familiens svære historie om. En ny historie, der 
har hjulpet mit unikke barn, søskende og  familien. Vi skal ikke 
underkende, at forældre og familie, er det vigtigste for vores 
udfordrede børn. 
Min tilgang vil sætte perspektiv i alt det ufatteligt hårde, som jeg 
godt ved er møg svært,  udtrætter en, bliver ved at fylde  -men 
blot skal tvinges til at have en meget mindre plads. Du får en 
forståelse og oplevelse af, at være i stand til at overleve i alt det 
svære, skabe positiv udvikling for dit udfordrede barn, 
eventuelle søskende, din eventuelle samlever, familien med 
udfordringer og størst af alt – dig selv. Du vil flere steder i bogen 
støde på digte, anekdoter, citater og henvisninger til fantastiske 
sange der har betydet, og stadig betyder, meget for mig og mit 
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forløb. Jeg håber du vil stoppe op, tage en lille pause og læse og 
lytte åbenhjertigt. Desuden vil der være en lille skriv fra nogle af 
Victorias søskende og fra hendes bedsteforældre… et 
øjebliksbillede af fortiden… oplevelsen af begyndelsen, nuet 
eller fremtiden.  
 
Så her er den, dit kort og dine årer, -min bog, der skal være med 
til at give dig retning, mening, fodfæste, styrke, forhåbentligt 
være medvirkende årsag til at du kan undgå den triste følelse af 
fuldstændig magtesløshed og undgå noget af det systemstress jeg 
selv oplevede, samt give dig anerkendelse, mestring  og glæde så 
du kan skabe en god udvikling og sætte de sejl du selv vælger. 
 
Uanset   hvordan  du  vælger  at  bruge   min   model     HOPE™           
-Hold On Pain Ends og hvilke ændringer du vil berige dit barn, 
dig selv og dine nære med, så husk at du er fuldstændig 
uundværlig allerede og klap dig selv på skulderen for alt det du 
allerede gør og beslutningen du nu har taget, om at skabe den 
største mulighed for  gode resultater og endnu større glæde i 
hverdagen for dig og dine. Beslut dig fra i dag  at have en lidt 
mere positiv tilgang  uanset hvor meget modgang du oplever du 
møder…. 
- Det du fodrer vokser -  men det du vander gror 
 Kærlige tanker Gitte          
 

 

                                                          

Don´t lose hope                                                                    

– you never know what tomorrow will bring  
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Velkommen til livet 

 

Du kom til verden en meget smuk september morgen   d. 06/09-
2012  kl. 09.06… Hvilket fint sammenfald på tid og dato. Vi 
havde selvfølgelig glædet os meget længe, du var planlagt, 
ligesom dine søskende. Det der skulle forløbe som et 
planmæssigt kejsersnit, endte desværre ud i traumatiske 
oplevelser på liv og død. Lægerne kunne ikke få forløst dig og 
jeg lå vågen, rygmarvsbedøvet og var pludselig klar over, at du 
ikke længere var i live. Jeg kunne mærke lægerne kæmpe med at 
få livløse dig, ud af min krop….. jeg besvimede flere gange fordi 
fødselslægerne trykkede så voldsomt på min mave og bryst, for 
at få forløst dig.  Jeg var fuldstændig klar over alvoren og 
mærkede allerede den kæmpe følelse af afmagt, håbløshed og 
sorg vælte ind over mig. Efter alt for lang tid…. involvering af 
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flere læger, brug af sugekop og tang, på trods af et stort åbent 
snit i mig, direkte ud til livet, fik lægerne desværre først efter lang 
tid forløst livløse dig.  Jeg lå der og ønskede SÅ inderligt og bad 
og bad til, at du ville begynde at skrige eller græde men der gik 
flere minutter…. Endelig gav min lille baby, dig - lyd fra sig – 
den mest guddommelige følelse af lettelse bredte sig. Tårerne 
trillede ned ad vores kinder…. tak for chancen.  
Men kære lille skat, det var ikke kun godt det vi så, du havde på 
hele din krop store, store blå lilla blodansamlinger, jeg husker at 
jeg reflekterede at du nu var i mine arme og levede, det var det 
vigtigste lige i det nu. Lægerne var meget forvirrede over 
situationen og kæmpede med at finde ud af hvad du fejlede. 
Efter en del  timer fandt de frem til at du desværre var offer for 
et af naturens luner. Din første diagnose i dette jordiske liv fik 
du derfor indenfor det første døgn.  Trombocytopeni der er 
forårsaget af en autoimmun reaktion.  Jeg har åbenbart en anden 
og mere sjælden blodpladetype end dig, du har din fars. Dog er 
den ikke mere sjælden end at ca. 2% af befolkningen har den. 
Det er almindeligt at fostret allerede bliver frastødt moderen 
indenfor graviditetens første 8 uger. Vi havde mistet flere gange, 
den ene gang så frygteligt helt i 20. graviditetsuge, hvor vores 
lille barn gik til grunde, det var en smertelig proces, men nu en 
åbenlys forklaring på vores udfordringer med at få barn tidligere. 
Derfor har min krop oplevet lille dig,  inde i mig,  som en alvorlig 
trussel og forsøgt at udrydde dig.  Resultatet var at du kom til 
verden med trombocytopeni – du manglede blodplader og dit 
tal var så forsvindende lavt at dit blod ikke kunne størkne. 
Derfor er dit tynde blod  løbet ud i alle store og mindre arterier 
til blå mærker og hjerneblødninger. Alene efter navlesnoren blev 
klippet og dermed forbindelsen til mig, begyndte dit 
trombocyttal at stige en anelse, så blodet fik mulighed for at 
begynde at kunne størkne, men der måtte flere transfusioner til, 
fra Rigshospitalet, for at forsøge at redde dig.  
Jeg lå alene på opvågningsstuen og forsøgte at samle mit mod 
og håb, jeg følte at min verden ramlede fuldstændig, jeg lå og 
tænkte på de tre andre børn derhjemme… jeg havde fortalt dem 
at vi blot skulle på hospitalet for at følge deres lillesøster ud i 
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livet, men nu vidste ikke engang jeg, om vores lille pige ville 
komme levende med hjem. Det var en stor sorgfølelse der 
trængte sig på, sorgen over ikke at have kontrol, sorgen over at 
miste det smukke forløb jeg havde forventet og ikke havde været 
i tvivl om ville være. Sorgen over at miste noget af dig….. 
 
 
 

 
 
 
En sygeplejerske kom ind på stuen og fortalte at din far løb 
mellem de to forskellige afdelinger vi lå på… han var chokeret 
og udmattet var meldingen, jeg fik forklaret, at det var meget 
vigtigt for mig at være tæt på dig, min lille pige og sygeplejersken 
sagde, at så snart jeg havde følelsen tilbage i mine ben, ville hun 
da anbefale at jeg straks gik over på neonatal afdelingen til jer. 
Jeg mærkede efter….  jooo jeg kunne da mærke mine ben og 
hoppede ud af sengen. Jeg nåede få meter, så sprang hele mit 
kejsersnit op, det væltede ud med blod og jeg konstaterede igen 
at jeg havde følelse i benene, for de blev varme af blodet. 
 
Det var en voldsom oplevelse for din far, der var kommet ind 
på stuen, der blev trykket alarm og hurtigt var der mange der 
forsøgte at kompressere og stoppe min store blødning medens 
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jeg blev spurgt om jeg ville modtage blod. Jeg kan huske at jeg 
var meget frustreret over at jeg alligevel ikke nåede over til dig, 
min lille pige. 
Din far har flere gange fortalt mig at lige der´ var han meget 
bange for, at han kom hjem helt alene, uden nogen af os to, han 
oplevede det hele som et vanvittigt inferno hvor der ikke var 
nogle forskellige løsninger og muligheder. Han var sat i en 
uønsket position hvor han var sårbar og fuldstændig 
handlingslammet uden indflydelse.  En kæmpe forventning om 
en glædesfølelse var med et´ vendt til det der betegnes som et 
stort uønsket traume.  
Vi kæmpede os alle igennem de første svære dage på hospitalet, 
og vi blev enige om at du skulle have navnet Victoria Hope, det 
navn ville både stå for sejr og håb på samme tid. Allerede der 
havde du jo vist os, at du var skabt af det rigtige seje stof. 
Lægerne scannede dit lille hoved og vi fik fortalt at der ingen 
cerebrale blødninger var,  hjernen var uden skader. Vi blev 
meget lettede over at der slet ingen skader var til den store 
undersøgelse, for det havde virkelig set skidt ud.  Hurtigt 
mærkede jeg dog at det hele var meget anderledes end ved de 
tidligere fødsler. Der var virkelig noget rav rivende galt. Mit 
instinkt sagde mig at der var noget forkert, du reagerede ikke 
som mine andre nyfødte.  
Du var desværre født uden brugbart syn, og grunden var uvis, 
men det viste sig da vi skulle udskrives efter en meget hård tid, 
at du desværre alligevel havde meget, meget store uopdagede 
blødninger i hjernen. Lægerne kunne fortælle os, at det var så 
slemt at dele af hjernen var fuldstændig udslettet, du ville 
muligvis ikke komme til at kunne ret meget, måske ikke sanse 
din omverden og måske blive spastiker og endda sidde i kørestol. 
Man kunne ikke sige det med komplet sikkerhed, men dem vi 
talte med på hospitalet, læger, sygeplejersker og andre 
fagpersoner, var så sikre i store dele af det, at flere af dem  rådede 
os til at fortælle omverden, dine søskende og familien om 
fremtiden så vi og de alle kunne få bedst mulig hjælp til at 
håndtere det.   
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Din anden diagnose Cerebral parese fik du derfor allerede inden 
vi forlod hospitalet første gang. En forfærdelig melding jeg slet 
ikke var i stand til at anerkende og ikke ville acceptere…. du lå 
jo der på det fineste lyserøde tæppe og var den mest perfekte 
baby at se på, det eneste der afslørede et meget anderledes forløb 
var dine store og mange blodudtrædninger, hvordan kunne det 
dog være så galt alt sammen. Du lignede jo dine søskende  
som babyer. Vi blev hurtigt kontaktet af hospitalets 
familieterapeut der gerne ville have en samtale med os. Det var 
en samtale vi mindedes varede omkring 45 min. Her blev vi 
spurgt ind til om vi var i stand til at anerkende situationens alvor 
og hvordan vi havde det. Hvordan vi havde det? Et spørgsmål 
der var fuldstændig umuligt at svare på…. Jeg kan huske at jeg 
græd som pisket og fortalte, at jeg hele tiden håbede det var et 
fælt mareridt jeg snart ville vågne op fra. Jeg husker også at vi 
fik fortalt af familieterapeuten til den samtale, at skilsmisseraten 
var alarmerende høj for forældre der fik et handicappet barn og 
at der fandtes mange andre muligheder end at have barnet 
hjemme når det blev større…… det var altså min lille baby der 
blev talt om, det var hende de benævnede som handicappet….  
Jeg måtte lige der, straks tage beslutningen om at indrette mit liv 
til den situation jeg havde bragt mit fineste paradoks – dig  i.  
Jeg husker følelsen som den største mavepuster jeg nogensinde 
havde oplevet. Jeg gik rundt og pakkede tingene på 
hospitalsstuen sammen, men hvert eneste skridt føltes som at 
betræde dybt eftergivende skumgummi og jeg var konstant ved 
at blive suget ned.  Vi blev spurgt om vi ikke gerne ville blive et 
par dage mere når vi nu havde fået så slemme nyheder, men der 
var nogle skønne børn i den anden ende som vi havde lovet at 
komme hjem til, nogle børn der regnede med os, nogle børn vi 
ikke ville skuffe.  
 
Jeg var så smerteligt ked af det på dine vegne, vi havde inderligt 
ønsket dig, men ville du selv, hvis du forstod situationens alvor, 
havde valgt dig fra? Var det en enorm egoisthandling at have 
skabt endnu et barn når vi havde en velfungerende familie med 
tre skønne børn? Ja…. Men vi besluttede det jo fordi vi elskede 




