
Livsforløb for børn, der har forældre med multipel sclerose 

Lægmandsrapport   

At vokse op med en forælder med multipel sclerose  (MS) kan have både gavnlig og 

ugunstig indflydelse på børnene langt op i voksenalderen. Ph.d. -afhandlingens 

overordnede mål var at undersøge, hvilken indflydelse forældres MS har på forskellige 

områder af deres børns livsforløb, dvs. uddannelse, beskæftig elsesgrad, førtidspension 

og indkomst samt at udforske børns erfaringer med at have en forælder med MS. Vi 

anvendte en landsdækkende registerbaseret metode til de to første studier og en 

interviewmetode til det tredje studie.  

 

På den ene side er de uddannelsesmæssige resultater for MS børn enten bedre eller de 

samme som referencebørnenes, idet MS børn opnåede bedre karaktergennemsnit i 9. 

klasses afgangsprøver og tilsvarende uddannelses¬niveauer. Desuden angav nogle af 

de interviewede unge voksne, at de så fordele ved at have lært at være ansvarlige. På 

den anden side fandt vi en ugunstig association vedrørende beskæftigelse, idet børn af 

en forælder med MS havde en lavere erhvervsfrekvens som 30 -årige, oftere modtog 

førtidspension som 30- og 40-årige og sjældnere havde en indkomst over 250.000 kr. 

brutto årligt. Også de interviewede unge voksne havde ugunstige erfaringer med 

omsorg for og tilbageholdenhed over for forælderen med MS, den anden forælder og 

søskende; og de fleste af deltagerne fortsatte dette mønster med at være 

tilbageholdende over for venner og partner.  

Interviewresultaterne om omsorg og tilbageholdenhed kan være en del af forklaringen 

bag nogle af de associationer, der findes i de to registerbaserede undersøgelser. 

Børnene fortsætter måske med at tage sig af deres forældre og kæmper med at opnå en 

balance mellem at hjælpe andre og opfylde deres egne ønsker og behov. Denne 

udfordring for de omsorgsgivende børn kan måske forklare den gavnlige association 

mellem forældrenes MS og børnenes uddannelse og den ugunstige association mht. 

erhvervsfrekvens og indkomst.  

Det kan være forbundet med langsigtet socioøkonomisk indflydelse på uddannelse, 

beskæftigelse, førtidspension, indkomst og sociale relationer i børnenes livsforløb at 

have en forælder med MS: Forældres MS påvirker børn langt ind i deres voksenliv.  

 


