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Dansk resumé 

Det overordnede design er et metodeudviklingsstudie i kommunikation mellem forældre 

til for tidligt fødte børn indlagt i neonatalafdeling og professionelle. Formålet med 

specialet var at undersøge, om der var behov for et mere fokuseret samarbejde mellem 

forældre og professionelle, så forældreindflydelse, forældreinvolvering og genoprettelse 

af autonomi i familien blev styrket. Derudover var det formålet at udvikle en metode, 

der kunne dække behovene for at realisere principper for familiecentreret pleje og 

empowerment i praksis.  

I specialet argumenteres indledningsvis for vigtigheden af et samarbejde mellem 

forældre og professionelle, der lever op til krav om kvalitet og som fokuserer på støtte 

og udvikling af en sund familie.  

Den teoretiske referenceramme for specialet er grundlæggende værdier i den 

interaktionelle sygeplejepraksis samt familiecentreret pleje og empowerment.  

Specialet falder i fire faser, som følger successivt efter hinanden:  

I første fase undersøges, om der er behov for udvikling af en metode, der sikrer en 

højere grad af fokusering på forældres oplevelser, følelser, tanker, ønsker og behov, så 

forældrenes uvikling og udøvelse af forældrerollen støttes. Dette undersøges i et 

litteraturstudie af empiriske forskningsresultater, hvor fund tyder på, at der er behov for 

udvikling af en sådan metode.  

Disse fund anvendes i anden fase i analyse og diskussion af en nyudviklet metode 

Guidet Egen-Beslutning (GEB), hvor samarbejde mellem patienter og professionelle 

guides ved anvendelse af semistrukturerede arbejdspapirer. I denne fase belyses, at 

udvikling af en metode inspireret af GEB ser ud til at kunne dække behovet for at 

realisere principper for familiecentreret pleje og empowerment i praksis.  

I tredje fase redegøres teoretisk for udvikling af metoden ”Guidet Familiecentreret 

Omsorg” (GFO), der bygger på jævnlige samtaler i hele indlæggelsesforløbet mellem 

forældre og sygeplejerske ud fra semistrukturerede støttepapirer inspireret af GEB.  

I fjerde fase foretages en pilottestning af de udviklede støttepapirer, som metoden GFO 

kan trække på. Disse papirer ser ud til at tjene deres formål.  

Afslutningsvis konkluderes, at der er behov for en metode, der medvirker til at realisere 

principper for familiecentreret pleje i praksis og at GFO ser ud til at være en anvendelig 

metode. Yderligere intervention og afprøvning vil dog være nødvendig. 
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English Summary 

Family-centred care in a NICU – development of a method to strengthen the 

collaboration between parents of premature babies and health-care professionals.  

The main design in this dissertation is a method-development study concerning 

communication between parents of premature babies and health-care professionals. The 

purpose was to investigate whether a more focused collaboration between parents and 

professionals was needed in order to promote involvement of parents of a premature 

baby in the neonatal intensive care unit and restoring of the family autonomy. 

Furthermore the purpose was to develop a method that could meet the needs for 

realisation of principles for family-centred care and empowerment.  

The importance of the collaboration between parents and nurses is discussed in the 

introduction. This collaboration is important to the parent’s experience of quality in care 

and treatment as well as for supporting the development of a healthy family.  

The theoretical framework for the dissertation is fundamental values in interactional 

nursing practice, family-centred care and empowerment.  

The dissertation is organized in four phases following each other successively: 

Phase one investigates and defines the need for development of a method focusing more 

on parents individual experiences, feelings, thoughts and needs in order to support the 

parents parenting through a systematic literature-review. Findings suggest, that 

development of such a method is needed. 

In phase two findings from the literature-review are used for analysing and discussing a 

newly developed method called Guided Self-Determination (GSD) where collaboration 

and relational problem solving between patients and professionals is guided by using 

semi-structured work-sheets. It is shown that development of a method inspired by GSD 

is a possible method for realisation of family-centred care and empowerment. 

Phase three describes development of a method called “Guided family-centred care” 

(GFCC) founded on regular conversations throughout the hospital stay.  

Phase four describes a pilot-testing of worksheets used in the method GFCC where the 

papers  seem to serve their purpose. 

Finally it is concluded, that a method securing the realisation of values in family-

centred care and empowerment in practice and that GFCC appears usefull. Futher 

intervention and testing will be necessary though. 
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1. Indledning 
Denne opgave drejer sig om de mellemmenneskelige relationer imellem forældre til for 

tidligt fødte børn indlagt i en neonatalafdeling og sundhedsprofessionelle med særligt 

fokus på relationer og kommunikation mellem forældre og sygeplejersker. 

Omdrejningspunktet er, hvordan forældre oplever kvaliteten af relationer og 

kommunikation og hvordan dette kan have såvel positiv som negativ indflydelse på 

bevarelse og styrkelse af forældres selvbestemmelse og integritet i forhold til dem selv, 

deres barn og familie. 

I neonatal intensiv terapi har den medicinske dimension en fremtrædende plads, da det 

for tidligt fødte og syge nyfødte barn i mange situationer er afhængigt af hurtig og 

korrekt indgriben i akutte situationer, hvor barnets fysiske eller fysiologiske tilstand er 

påvirket af alvorlig sygdom eller skade og hvor risiko for barnets liv eller udvikling af 

varig skade er på spil. Selvom de mellemmenneskelige og følelsesmæssige processer, 

der samtidig finder sted hos såvel barn som forældre, anerkendes som vigtige, er der 

ikke i samme grad fokus på disse. Dette kan være begrundet i, at det er vanskeligere at 

beskrive den psykologiske og relationelle udvikling samt at se tegn på og konsekvenser 

af manglende udvikling – tegn og konsekvenser, som måske først fremtræder tydeligt, 

når familien udskrives (Munck 1990, Eg 2006, Pehrsson 2002, Hurst 2001). I den 

følgende indledende argumentation belyses aspekter, som er betydningsfulde for 

forståelsen af, hvad der er på spil i det komplekse problemfelt.  

 

1.1 Præsentation af og argumentation for problemområde 

1.1.1 For tidlig fødsel 

I Danmark fødes hvert år knap 6% børn for tidligt (Sundhedsstyrelsen 2005) og antallet 

er stigende (Langhoff-Roos 2006).  Hvert barn har to forældre, måske søskende – og 

andre familiemedlemmer, som berøres af barnets for tidlige fødsel og langvarige 

indlæggelse. 

At føde for tidligt vil sige at føde før udgangen af 37. graviditetsuge. Dette kan yderlige 

gradueres, så børn født før udgangen af 32. graviditetsuge betegnes som meget tidligt 

fødte og børn født før 28. graviditetsuge betegnes som ekstremt tidligt fødte børn 

(Hansen 2002). På Rigshospitalets neonatalafdeling behandledes 96 børn født ≤ 28 

graviditetsuge i 2004 – det svarer til knap halvdelen af børnene på landsplan 
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(Årsrapport 2004). Teknologi kan redde de mindste og mest syge børn med komplekse 

behov. Der er grund til at tro, at der i de kommende år vil være flere indlæggelser af 

ekstremt tidligt fødte børn, da der samtidig med det stigende antal for tidlige fødsler er 

ved at ske et skred i tilgangen til initial pleje og behandling hos de aller mindste børn 

født efter 23. – 24. graviditetsuge. Denne udvikling, der betyder en mere intensiv og 

aktivt indgribende tilgang til behandling af de meget små børn, er bl.a. sat i gang på 

baggrund af resultater fra Sverige, hvor forskning viser, at flere af disse børn overlever 

ved mere aktiv initial behandling (Serenius 2004).  

 

1.1.2 Risiko ved for tidlig fødsel 

Børn født før udgangen af 35. graviditetsuge vil efter fødslen som hovedregel blive 

indlagt på en neonatalafdeling, som er specialiseret i pleje og behandling af nyfødte og 

for tidligt fødte børn. Behandling af de ekstremt tidligt fødte børn kræver særlig intensiv 

pleje, behandling og overvågning. Dette er en specialistopgave, som er centraliseret til 

enkelte neonatalafdelinger. 

Det tidligt fødte barns organsystemer er umodne ved fødslen. I løbet af de sidste 12 – 16 

uger i livmoderen modnes organer og barnet udvikler kontrol af respiration, hjerterytme, 

fordøjelse og temperatur under kontinuerlig støtte fra moderens kredsløb og funktion af 

moderkagen (Als 2005, Hansen 2002, Stjernquist 1999). Ved for tidlig fødsel skal 

barnet tilpasse sig livet udenfor livmoderen samtidig med den fortsatte organudvikling 

og tilvækst. Umodenhed og skrøbelighed kan medføre komplikationer for barnet; 

særligt hjerne, lunger og øjne er udsatte organer. Derudover er barnet i øget risiko for 

udvikling af infektioner (Stjernquist 1999). En del af komplikationerne er forbigående 

men der er risiko for permanente følgetilstande (Als 2005, Hansen 2002). 

Indlæggelsestiden for disse børn varierer – afhængig af gestationsalder og morbiditet – 

men som hovedregel forventes det, at barnet kan komme hjem, når det er omkring de 40 

uger en normal graviditet varer. For de ekstremt tidligt fødte børn er der således tale om 

et indlæggelsesforløb der kan strække sig over 3-5 måneder.  

 
1.1.3 Tilknytning 

Når en familie skal starte sit nye liv sammen i en høj-intensiv neonatal afdeling, opstår 

der let barrierer for samspil mellem forældre og barn. Dermed er der en risiko for, at 
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tilknytningsprocessen forstyrres, når umiddelbar og vedvarende kontakt mellem barn og 

forældre forhindres (Cox 2001). Omstilling til forældreskabet er et vendepunkt i livet. 

Det er en proces, hvor der sker en række forandringer med forældre, som ser ud til at 

tjene det formål at sætte dem i stand til at kunne forholde sig til spædbarnet og blive 

forældre (Madsen 1996, Brodén 2004).  

Når et barn fødes for tidligt, er præmisser for forældredannelsesprocessen og dermed 

måske også binding til barnet vanskeliggjort. Det for tidligt fødte barn er ikke i samme 

grad som et barn født til tiden i stand til at udsende signaler af en sådan kraft, at de kan 

tjene til at udløse forældreadfærd (Stjernquist 1999). Således kan det meget udstyr, 

forældrenes usikkerhed, barnets udseende og skrøbelighed og personalets mere 

selvfølgelige håndtering af barnet skabe barrierer for den naturlige tilknytningsproces 

og dermed forældrenes evne til at kunne forholde sig til barnet (ibid). 

Tilknytning kan defineres som skabelse af relationer mellem familien og den nyfødte. 

Tilknytning er forbundet med følelse af kærlighed, instinkt, optagethed og en 

forbundethed. I 70’erne begyndte man at tale om det kompetente spædbarn, som 

medførte et nyt syn på spædbarnets behov til også at omfatte kontinuerlig kontakt som 

basis for udvikling af en sund relation mellem barn og forældre (Brodén 2004). Hermed 

blev faderens rolle fra begyndelsen mere ligeværdig med moderens.  

Udviklingen af relationer mellem barn og forældre kan anskues som en 

transaktionsproces. Barnets medfødte kompetencer til at skabe og bevare relationer, er 

nødvendige for dets fremtidige udvikling. Disse kompetencer omfatter signaler fra 

barnet så som øjenkontakt, gråd, sutning på moderens bryst, lugt, rytme i 

kommunikation mellem mor og barn og barnets smil (Madsen 1996). Relationen 

mellem forældre og barn kan beskrives som en kæde af reaktioner, hvor forældrenes 

svar på barnets signaler påvirker den reaktion, de senere får fra barnet. I dette samspil 

opbygges relationen. Relationsudvikling er en kompleks gensidighedsproces, hvor 

konteksten spiller ind; således har et velfungerende parforhold, tryg social situation 

samt mulighed for støtte og aflastning stor betydning for en god start på tidlig udvikling 

af relationer til barnet (Brodén 2004).  

Udvikling af tryghed hos barnet fremmes af forældrenes følelsesmæssige nærvær 

visende sig ved en lydhørhed over for barnets signaler: at kunne opfatte barnets signaler, 

at kunne tolke signalerne, at give passende svar, at være tidsmæssigt tilpasset barnets 
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signaler og kontinuerligt at have dette svarberedskab (ibid). At kunne tolke barnets 

primære behov og tegn på kontakt skaber også tryghed og selvtillid i forældrerollen.  

I graviditeten udvikles forældrenes forestillinger om barnet og om sig selv som 

forældre. Disse forestillinger er betydningsfulde i forhold til udvikling af relationer til 

det ufødte barn, da det tjener som forberedelse på barnets fødsel og har betydning for 

tilknytningen til barnet efter fødslen. Tilknytning til barnet inden fødslen udvikles over 

tid og er mest tydelig i de sidste 3 måneder (ibid). I graviditeten spirer også forældrenes 

omsorgssystem, hvor der sker et skift fra barnsdomsperspektivet – at være den der får 

omsorg – til voksenperspektivet – at være den der giver omsorg. Dette system aktiveres, 

når situationer, der signalerer fare og risiko for barnet opstår, og forældrene udvikler 

strategier for at beskytte barnet (ibid).  

Mænds og kvinders oplevelser i graviditeten er meget forskellige: Da barnets 

tilstedeværelse hele tiden kan påvirke kvinden, er det ofte mere abstrakt for faderen. 

Men det ser ud til, at både mænd og kvinder er lige engagerede i at forberede sig på 

barnets fødsel, på hvad der vil ske med dem selv og hvad der forventes af dem som 

forældre (ibid). Der sker en ændring i parforholdet og der kommer ny struktur på 

samspillet. Hvis forældrene ikke kan tale med hinanden om de ændrede roller, følelser, 

tanker og nye behov, er der en risiko for at de kan glide fra hinanden og udvikle en 

indbyrdes isolering og måske afvisning. Brodén skriver, at det tager 9 måneder for 

barnet at vokse i livmoderen og at forældrenes psykologiske og følelsesmæssige 

forberedelse tager lige så lang tid (Brodén 2004). 

Manglende udvikling af tilknytning kan have en afgørende betydning for barnets og 

familiens fremtidige liv. Tilknytningssystemet tjener det formål at være beskyttelse og 

sikkerhed for barnet (Brodén 2004). Barnets fremtidige udvikling afhænger således af, 

at der finder tilknytning/binding sted mellem barn og forældre som basis for en tæt 

kommunikation, hvor barnet  støttes i udviklingen af evnen til at regulere sine følelser 

(Killén 2001, Broden 2004). Positiv og sikker tilknytning disponerer for følelser af 

grundlæggende tryghed, intensitet og hengivenhed, hvor manglende eller utryg 

tilknytning kan medføre voldsomme negative følelser (Madsen 1996).  
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1.1.4 At blive forældre for tidligt 

”Den første graviditet er en vigtig overgangsperiode i livet. Det er en tid, der medfører 

både ydre og indre forandringer. Et barn skal komme til verden, et forældrepar skal 

dannes og en familie etableres” (Brodén 2004).  

Ved for tidlig fødsel starter forældreskabet for tidligt og dette kan betragtes som en 

traumatisk krise (Stjernquist 1999). En uvirkelighedsfølelse kan opstå, hvor der kan gå 

nogle dage før forældrene oplever, at det er deres barn. Dannelse af forældrerollen er 

under normale omstændigheder en proces, der finder sted i interaktion mellem forældre 

og barn i sociale omgivelser (Flacking 2006). Gensidighed, forstået som gensidigt 

tilfredsstillende relationer hvor følelser og oplevelser deles, er vigtigt i interaktionen 

(Flacking 2006). For at opleve handlekraft har forældrene brug for omgivelser, der 

skaber rum for denne proces og som støtter forældrenes tro på sig selv. Når processen, 

hvor forældrene lærer deres barn at kende samtidig med at de udvikler sig som forældre 

finder sted i offentlige omgivelser i et til tider skræmmende miljø, hvor der konstant er 

mange mennesker til stede og deres nyfødte barn er omgivet af meget elektronisk udstyr 

og ukendte instrumenter, bliver denne proces meget sårbar. Dette kan medføre oplevelse 

af stress og angst hos forældrene (Franck 2005, Stjernquist 1999). 

Forældres følelsesmæssige reaktion på for tidlig fødsel og mødet med miljøet i en 

intensiv neonatalafdeling kan inkludere skuffelse, skyldfølelse, tristhed, sorg, 

depression, fjendtlighed, vrede, angst, frygt, hjælpeløshed, følelse af ikke at slå til samt 

tab af selvværdsfølelse (Franck 2005, Stjernquist 1999). Personalet i neonatalafdelingen 

kan med ord og handlinger øge forældrenes stress ved utilsigtet at give forældrene en 

følelse af, at de ikke er kompetente til at tage sig af deres barn. Denne oplevelse af ikke 

at kunne varetage forældrerollen og føle sig som forældre i starten, kan medføre 

følelsesmæssig og psykologisk stress, som kan betyde, at forældrene ikke 

følelsesmæssigt er bundet til deres barn ved udskrivelsen. Dette kan have en negativ 

betydning for barnets og familiens udvikling på lang sigt (Franck 2005). Samtidig er der 

en øget risiko for udvikling af efterfødselsreaktioner og depressioner hos mødre, der har 

født for tidligt (Davis 2003). 
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1.1.5 Samarbejde mellem forældre og professionelle 

Hvordan den sundhedsprofessionelle opfatter sig selv og andre mennesker har 

betydning for udøvelsen af pleje og behandling. I den vestlige kultur anskues mennesket 

som et selvstændigt, reflekterende, ansvarligt, følende og handlende individ med krav 

på muligheder for personlig vækst og udvikling. I samspil med andre har mennesket 

krav på at blive behandlet som ligeværdigt under hensyntagen til individuelle 

ressourcer, egenskaber, evner og færdigheder (Amtsrådsforeningen 2003). Pleje og 

omsorg må baseres på patientens oplevelse af situationen, forståelse for patientens 

værdier, tidligere oplevelser osv. Dette gælder også for samarbejdet med forældre til for 

tidligt fødte og syge nyfødte børn indlagt i en intensiv neonatalafdeling. Forældrene har 

forældremyndigheden og indtræder som stedfortrædere for deres barn i 

beslutningsprocesser (Lov nr. 387, 1995). Samtidig er de i en spirende 

forældredannelsesproces, hvor de kan have behov for støtte af sundhedsprofessionelle. 

Her har neonatalsygeplejersken en særligt fremtrædende rolle, da hun støtter forældrene 

i den første kontakt med deres barn og i hele forløbet arbejder tæt sammen med 

forældrene i plejen af barnet. Hvordan og i hvor høj grad forældrene ønsker 

medinddragelse i beslutninger er det op til sygeplejersken at finde ud af i en løbende 

dialog, da forældrenes holdning kan ændres over tid.  

I takt med at der gennem årene er kommet en øget forståelse hos professionelle for 

vigtigheden af forældres deltagelse i plejen for barnets skyld, er der også sket en stor 

udvikling i forældres tilstedeværelse i neonatalafdelinger. Fra at forældre ”kom på 

besøg” betegnes de i dag som naturlige omsorgsgivere for deres barn. Men 

operationalisering af principper i familiecentreret pleje i forhold til forældres 

tilstedeværelse, deltagelse og involvering har i ringe grad bygget på en forståelse af,  

hvad det betyder for forældrene og for sygeplejersken. Flere kilder beskriver 

forældrenes angst og usikkerhed, når de kommer hjem med deres for tidligt fødte barn 

(Ringsted 2000, Mødrehjælpen 1998, Forældre og fødsel 1998, Brodén 1991). En del af 

de problemer forældrene oplever skyldes, at de ikke føler sig sikre nok i tolkningen af 

barnets signaler, og at tilknytningsprocessen ikke har været hensigtsmæssig. Det kan se 

ud til, at der kræves mere end blot et par linier i et værdigrundlag for at operationalisere 

principper for familiecentreret pleje (Derbyshire 1994). Reetablering af familier bør 
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begynde allerede ved det for tidligt fødte barns fødsel, hvor forældres behov for psykisk 

støtte og opfølgning på forløbet bør medtænkes (Brødsgaard 2001). 

I børneafdelinger er idealet i dag, at pleje og behandling er familiecentreret, hvor ikke 

kun det syge barn med hele familien er fokus for omsorgen. Men såvel danske som 

udenlandske studier viser, at plejen ikke altid lever op til dette ideal (Meilvang 2005, 

Hall 2006, Hutchfield 1999).  

I min egen afdeling er der udarbejdet tværfaglig målsætning ud fra idealet om at arbejde 

familiecentreret med respekt for og udgangspunkt i den enkelte families præferencer. 

Selvforståelsen er, at vi bruger mange ressourcer på at etablere et godt 

forældresamarbejde – og i mange tilfælde fungerer det da også gnidningsløst. Men 

udnyttes potentialet i samarbejdet godt nok? Er den gode relation blevet et mål i sig selv 

snarere end en mulighed for etablering af et samarbejde baseret på gensidighed? 

Forældre ønsker muligheder, så de kan handle som ”normale” forældre – opleve en 

form for ”ejerskab” og kontrol i forhold til deres barn (Fenwick 2001b). Alligevel 

oplever forældre det ikke altid som om, det er deres barn og at de er med til at træffe 

beslutninger om barnets pleje og behandling (Mai 2001, Bryld 2003).  

Det er min oplevelse, at der i hverdagen kan opstå frustrationer og konflikter i det tætte 

samarbejde med forældre. Lægers og sygeplejerskers tanker om, hvordan forældrene har 

det, hvordan de tackler situationen, undren over forældres handlinger, tilstedeværelse 

eller mangel på samme osv. kommer ofte til udtryk i faglig dialog blandt de 

professionelle, men tages måske ikke op med forældrene. Jævnlige opfølgende samtaler 

mellem forældre og sygeplejersker med fokus på forældrenes oplevelser, ønsker, 

problemer og behov bliver ofte ikke afholdt, selvom dette er formuleret som et 

proceskriterium i afdelingens tværfaglige målsætning for en familiecentreret pleje 

(Tværfaglig målsætning 1999). Det betyder, at forældrene ikke får mulighed for at sætte 

ord på, hvordan de har det og give udtryk for ønsker, angst, bekymring som basis for et 

gensidigt samarbejde med udgangspunkt i deres oplevelse. Dette afspejles også i 

sygeplejedokumentationen; ved en audit af journaler i efteråret 2005 var der kun i 

ganske få journaler dokumenteret forældres oplevelse af situationen, hvilken viden de 

havde i relation til deres barns pleje og behandling, hvordan de ønskede at være 

inddraget i beslutninger og direkte pleje og hvilke bekymringer de havde. Ved flere 
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tværfaglige journalaudits fremkommer det også, at forhold om forældres 

følelsesmæssige og sociale status ikke er oplyst.  

Flere kilder fremhæver, at kommunikation og samarbejde mellem professionelle og 

patienter/pårørende med fokus på patientperspektiv er et væsentligt indsatsområde 

(Zoffmann 2004, Nord Hansen 2003). Det er vigtigt at indlæggelsen i neonatalafdeling 

bliver en så positiv oplevelse som muligt, da disse oplevelser påvirke familiens 

fremtidige funktion og kan være med til at forme samarbejde med professionelle mange 

år fremover.  

I hele forløbet må forældrene uundgåeligt diskutere og forhandle spørgsmål og 

problemer i forhold til deres barns pleje med læger og sygeplejersker. Ofte er 

sygeplejersker ikke opmærksomme på betydningen af deres interaktioner  og relationer 

med forældre (Fenwick 2001b). Ved at sygeplejersker opnår indsigt i og forståelse for, 

hvordan de kan støtte forældre i denne vanskelige periode og også får nogle redskaber 

til dette, er der en mulighed for at udvikle kvaliteten i omsorgen. Forskning viser, at 

relationer mellem professionelle og forældre har betydning for oplevelsen af 

indlæggelse i neonatalafdeling samt positivt udkomme for barn og familie fremover 

(Fenwick 2001b, Kleberg et al. 2000). Men der er ikke altid overensstemmelse mellem 

mødres og sygeplejerskers oplevelse af, hvad der betyder mest i omsorgen for familier 

(Fenwick 2001b).  

 

1.1.6 Kvalitet i de mellemmenneskelige relationer 

I sundhedssektoren er der i dag konsensus om, at patientens deltagelse i beslutninger om 

pleje og behandling er vigtig for at sikre kvalitet i ydelserne (Nord Hansen 2003). 

Kvalitet anskuet fra patientens synsvinkel kan beskrives med de fire k’er (Knudsen 

2001):  

• Kerneydelse – det vigtigste for patienten er at blive rask 

• Kommunikation – patienter og pårørende har brug for, at der lyttes til deres 

problemer, tanker og følelser og at de får information på en for dem brugbar 

måde, så de kan deltage i planer og beslutninger og give informeret samtykke. 

• Kontinuitet – det er betydningsfuldt med faste kontaktpersoner for at opbygge 

en relation.  
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• Koordination – forløbet må være planlagt og sammenhængende set med 

patientens øjne  

At det fortsat er højaktuelt ses på forsiden af Politiken onsdag d. 17. maj. 2006, hvor der 

i artiklen ”Kræftramte mangler omsorg” står, at den medmenneskelige interesse er alt 

for ringe på danske hospitaler. Resultatet af undersøgelsen, der er udført af Kræftens 

Bekæmpelse, peger på, at den faglige behandling er i orden, men patienterne klager over 

den menneskelige omsorg, at de mangler faste kontaktpersoner, at de ikke får psykisk 

støtte, at de ikke får ordentlige svar på deres spørgsmål samt at de ikke får tilbudt 

optimal genoptræning  (Politiken 2006).  

I ”Patientens møde med sundhedsvæsnet” sættes fokus på den mellemmenneskelige 

relation i mødet mellem patient og sundhedsprofessionelle (Amtsrådsforeningen 2003). 

Sundhedsvæsnets ydelser kan beskrives i relation til tre dimensioner, som betragtes som 

en helhed: Den medicinske dimension, den mellemmenneskelige dimension og den 

organisatoriske dimension. Den mellemmenneskelige dimension vedrører de 

psykologiske, sociale og etiske aspekter (Amtsrådsforeningen 2003). At praktisere 

professionel omsorg indebærer at omsorgen baseres på forståelse og respekt for 

patientens livs-, sygdoms- og lidelsessituation.  

I de nationale anbefalinger om de mellemmenneskelige relationer gives 20 anbefalinger, 

som knyttes til tre centrale temaer: kommunikation, medinddragelse og kontinuitet. 

Disse anbefalinger skal indgå som baggrundsmateriale for det fremtidige arbejde med 

de mellemmenneskelige relationer i Den Danske Kvalitetsmodel (ibid).  

I disse anbefalinger pointeres blandt andet: 

• afdelingen udvikler og fremmer en kultur, hvor sundhedspersonalet har 
færdigheder og vilje til at sætte sig ind i patientens værdier, følelser, holdninger 
og tankegang 
• sundhedspersonalet lytter og spørger til patientens opfattelse af egen 
sygdomssituation med det formål ”at kende patienten” og forstå betydningen af 
sygdommen for patientens liv 
• [anbefales at] sundhedspersonalet gennem hele patientforløbet er 
opmærksomme på patientens ønsker til medinddragelse i beslutninger vedrørende 
egen behandling og pleje 
• sundhedspersonalet sikrer, at patienten modtager tilstrækkelig information til 
at blive medinddraget i egen behandling og pleje (Amtsrådsforeningen 2003, pp. 
8 – 16) 
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Med den voksende specialisering i sundhedsvæsnet møder patienten høj faglig 

ekspertise indenfor den medicinske dimension. Dette er af afgørende betydning for 

patientens oplevelse af kvalitet i den omsorg, pleje og behandling, han modtager og som 

gør, at patienten kan føle sig tryg. Grundlaget for en oplevelse af kvalitet afhænger 

imidlertid også af de professionelles værdier, holdninger og adfærd i de 

mellemmenneskelige relationer og hvordan disse udmøntes i den professionelles 

handlinger – det er ikke nok at forlade sig på anbefalinger og vejledninger. Hvis de 

professionelle hurtigt påtager sig ekspertrollen, kan patient og pårørende nemt antage en 

mere autoritetstro ”patient” rolle i stedet for at indgå i et ligeværdigt samarbejde. 

Ud fra de citerede anbefalinger ses, at god kommunikation er et centralt tema: De 

professionelle skal kunne lytte, opfange patientens sproglige såvel som adfærdsmæssige 

kommunikation for herigennem at ”lære patienten at kende” og få forståelse for 

patientens værdier, følelser, holdninger og tankegang. Den professionelle må være åben, 

imødekommende, engageret samt vise tillid og forståelse.  

Kommunikation er et flerdimensionalt begreb, som drejer sig såvel om det sagte og 

skrevne som det, der ikke siges. Kropssprog, mimik og toneleje har betydning for 

forståelse af budskabet lige så vel som fysiske rammer og kultur (Amtsrådsforeningen 

2003). Ofte sættes lighedstegn mellem kommunikation og information, hvor 

information gives (ligesom medicin) til patienten fra den, der har viden og autoritet til at 

give den ud fra en almen forestilling om, at kommunikation er en logisk og enkel proces 

med en afsender og en modtager. Men dette er en abstraktion, der overser 

sammenhængen med den forståelse, modtageren producerer -  at kommunikation altid er 

kontekstuel og at fortolkning altid finder sted ( Busch 1997). Når den professionelle 

taler med patienten, er det med udgangspunkt i et særligt vidensområde, som er skjult 

for patienten og som kan betyde, at budskabet kan blive svært at forstå (ibid).  

I patientcentreret kommunikation er fokus patientens adfærd, tanker, følelser og 

oplevelse af sundhed/sygdom udover det biomedicinske perspektiv 

(Amtsrådsforeningen 2003, Ammentorp 2005). Det er en proces, hvor patientens 

synspunkt aktivt udforskes og hvor den professionelles adfærd fremmer patientens lyst 

til og mulighed for at udtrykke sig, stille spørgsmål og tale frit. Denne proces kan finde 

sted i en omsorgssamtale. Begrebet omsorgssamtale rummer den proces at hjælpe 

patienter (eller forældre) med at håndtere lidelse (Fredriksson 1999). I omsorgssamtalen 
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kan patienten og den sundhedsprofessionelle i fællesskab udforske, forstå og finde 

mening i lidelsen. Herved kan afdækkes psykosociale faktorer så som oplevelse af 

kontrol, indflydelse og håb, som kan have betydning for patientens livskvalitet, 

psykiske og fysiske helbred. Disse faktorer er påvirkelige af kvaliteten af relationen 

mellem patient og professionelle. 

 

1.2 Problemfelt 

1.2.1Præcisering af problemfelt, problemformulering og definition af 

nøglebegreber 

I den komplekse hverdag på en neonatalafdeling gøres mange ting godt og relationer og 

kommunikation med forældre anerkendes som betydningsfulde. Men det ser ud til, at 

der er behov for større individualisering af plejen til det enkelte barn og familie og en 

stærkere fokusering på kommunikation og relationer.  

I litteraturen er beskrevet to forskellige tilgange til familiecentreret pleje: En holistisk 

tilgang med fokus på hele familien og en mere funktionel tilgang. Den funktionelle 

tilgang kan let blive mere restriktiv, da sygeplejersken har en dominerende rolle og kan 

fungere som dørvogter for alle aktiviteter (Hutchfield 1999). En entydig definition af 

familiecentreret pleje er stadig under udvikling og det står måske ikke klart i den enkelte 

afdeling, om der er overensstemmelse mellem den ønskede og den udviste tilgang til 

familiecentreret pleje. Hvis pleje og behandling i højere grad skal tilpasses den enkelte 

familie, så forældre føler, at de er deltagere i beslutningsprocesser og at deres ønsker til 

barnets pleje efterkommes, må de professionelle have mere person- og familiespecifik 

viden i forhold til den enkelte familie.  

Ofte kan det være vanskeligt for sygeplejersken at integrere forældres ekspertviden om 

barnet. Dette kan give familien og forældre en oplevelse af at være udenfor (Meilvang 

2005, Franck 2004, Yde 2005). Dette kan opleves som en tilsidesættelse af forældrenes 

selvbestemmelsesret.  

Der er ikke fordi, at det indenfor sundhedsvæsnet generelt er sådan, at samarbejde 

mellem forældre og professionelle og den hjælp, forældrene ydes til problemløsning, er 

særligt utilstrækkelig. Tværtimod afspejler praksis indenfor pædiatrien en udvikling i 

forståelse for og øget indsigt i børns og forældres perspektiver på sundhed og sygdom, 

pleje og behandling (Timm 1997). Men der er brug for mere viden om, hvordan denne 
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udviklede forståelse for roller og relationer reelt påvirker familiernes handlekraft – det 

vil sige den enkeltes mulighed for at handle - og handlerum – altså de betingelser og det 

rum i bred betydning som handlingerne udspiller sig i (ibid).  

I teorien har principper for familiecentreret pleje været accepterede som værdigrundlag 

indenfor pædiatrisk og neonatal omsorg i flere år (Hutchfield 1999), men i praksis 

opstår der let mønstre i relationerne, hvor forældreperspektivet ikke tydeliggøres og 

forældre ikke i tilstrækkelig grad inddrages i beslutninger om omsorgen for barnet. Nye 

danske undersøgelser viser, at selvom der i praksis er meget fokus på inddragelse af 

forældre, er der fortsat behov for i højere grad at realisere principper for familiecentreret 

pleje med respekt for og anerkendelse af den enkelte families behov, ressourcer, 

frustrationer og kompetencer (Yde 2005, Meilvang 2005, Hall 2006). Det kunne derfor 

se ud til, at der er behov for udvikling af en metode, der kan sikre, at de gode intentioner 

virkeliggøres i praksis.  

Overensstemmende med fund i Zoffmann’s (2004) forskning i samarbejdet mellem 

patienter og professionelle indenfor diabetesområdet har mødet mellem forældre til det 

for tidligt fødte barn indlagt i en intensiv neonatalafdeling og professionelle 

overvejende fokuseret på at give forældre viden om barnet og praktiske færdigheder i 

udførelse af basale plejeopgaver. I en stress situation, hvor forældrene følelsesmæssigt 

er ude af balance, vil de måske ikke få udnyttet og udviklet deres viden og naturlige 

omsorgsevner for barnet godt nok. Dette kan have en betydning for familiens autonomi 

på sigt, da forældrene kan opleve en usikkerhed i at træffe beslutninger om, hvad der er 

bedst for deres barn og i stedet blive afhængige af ekspertudsagn.  

Det har ikke tidligere i tilstrækkelig grad været klarlagt, hvad det betyder for den 

enkelte mand og kvinde at være far og mor til et for tidligt født barn. Denne viden er et 

grundlæggende udgangspunkt for omsorgen for familien og er nødvendig, hvis 

intensionen om at udføre en pleje, der er overensstemmende med principper for 

familiecentreret pleje og empowerment, skal virkeliggøres i praksis. Kommunikation og 

relationer mellem patienter og professionelle er centrale nøglebegreber i forhold til 

indlæggelse i det danske sundhedsvæsen. Ud fra den indledende argumentation fremstår 

det, at udmøntningen af disse nøglebegreber i praksis også er af stor betydning for 

forældre til for tidligt fødte børn og deres varetagelse af forældrerollen. Det er således 
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disse nøglebegreber, der fokuseres på i denne opgave om samarbejdet mellem forældre 

til for tidligt fødte børn og professionelle.  

Meget og ekstremt for tidligt fødte børns indlæggelsesforløb er komplekse, langvarige 

forløb, hvorfor de er valgt som fokusområde i specialet. Der fokuseres særligt på 

neonatalsygeplejerskens kommunikation og relationer med forældre til for tidligt fødte 

børn. Sygeplejersken indtager en nøgleposition i forhold til forældrenes kontakt med 

deres barn og indtager dermed en central position i udøvelse af principper for 

familiecentreret pleje. Mit eget fag er sygepleje og den udviklede metode fokuserer 

derfor primært på samtaler mellem sygeplejersker og forældre. I opgaven refereres også 

til sundhedsprofessionelle generelt, da kommunikation og relationer mellem forældre og 

alle medlemmer i det sundhedsfaglige kollektiv har stor betydning. Opgaven formodes 

således at kunne være af værdi for flere faggrupper. 

Opgaven drejer sig om de typiske forældre-sygeplejerske interaktioner, som 

rutinemæssigt finder sted i indlæggelsesforløbet, da denne jævnlige kontakt gennem 

hele forløbet anses for at have en afgørende indvirkning på, hvordan forældrene 

reagerer på oplevelser i relation til deres barns indlæggelse i neonatalafdelingen. Disse 

interaktioner formodes at være forskellige fra de særlige situationer, hvor forældre 

første gang ser deres barn, får information om særlig kritisk tilstand hos barnet osv.  

 

1.2.2 Formål med opgaven 

At undersøge og præcisere behov for udvikling og styrkelse af forældreindflydelse, 

forældreinvolvering og genoprettelse af autonomi i familien med et for tidligt født barn 

indlagt i neonatalafdeling gennem et gensidigt samarbejde med professionelle. Dette ses 

som overensstemmende med realisering af principper for familiecentreret pleje og 

empowerment i praksis. 

 

At udvikle en metode til at dække behov for realisering af principper for 

familiecentreret pleje og empowerment i praksis. Metoden skal fremme relationel 

problemløsning under indlæggelsen og dermed understøtte, bevare og fremme familiens 

evne til selvbestemmelse samt støtte udvikling af tilknytning mellem forældre og barn. 

Disse aspekter er væsentlige fundamenter for en velfungerende familie fremover. 
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1.2.3 Problemformulering 

Kan en metode inspireret af Guidet Egen-Beslutning anvendes til styrkelse af en 

dynamisk og frigørende kommunikation og refleksion i den mellemmenneskelige 

relation  mellem sygeplejersken og et forældrepar til et langtidsindlagt for tidligt født 

barn?  

 

1.2.4 Definition af nøglebegreber 

Forældre 

Med forældre menes personer, som definerer sig som forældre til barnet. Det kan være 

en mor og en far, et parforhold med to mødre eller en enlig mor. I opgaven nuanceres 

dette ikke yderligere og i metodeudviklingen fokuseres på den største gruppe, hvor der 

er en far og en mor. Dette kan siden hen udvikles ved en tilpasning af papirer til andre 

familieforhold. Begge forældres individuelle oplevelser er i fokus, da de hver har egne 

synspunkter, oplevelser, ønsker, behov, ressourcer og sårbarhed, som må danne 

udgangspunkt for en individuel familiecentreret pleje, der sigter mod bevarelse og 

styrkelse af en sund familie. 

 

Forældre-professionel relationer 

Forældre- professionel relationer defineres som interaktioner, der finder sted mellem 

forældre og sygeplejersker, læger og evt. andre sundhedsprofessionelle. Inspireret af 

Delholm-Lambertsen (1999) forstås relationen som omfattende psykologiske, sociale og 

etiske aspekter af interaktionen mellem sundhedsprofessionelle og forældre. I denne 

sammenhæng sættes særligt fokus på de indbyrdes forventninger, som de kommer til 

udtryk i kommunikationen og hvordan forældrene oplever sig mødt, draget omsorg for, 

respekteret og inddraget i beslutningsprocesser og dermed deres oplevelse af kvalitet. 

 

Autonomi i familien 

Autonomi defineres som evnen til selvbestemmelse i familien i forhold til, hvad der er 

bedst for de enkelte medlemmer i familien og familien som helhed og inkluderer 

oplevelse af kontrol i situationen.  
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En sund familie 

En sund familie inkluderer familiens funktion og individernes psykologiske velvære så 

som autonomi, oplevelse af handlekraft i handlerummet, personlig vækst, formål i livet, 

positive relationer med andre og selv-accept. WHO definerer sundhed som en tilstand af 

fysisk, psykisk og social trivsel. Følelsesmæssig trivsel karakteriseres ved fravær af 

negative følelser (distress), som eksempelvis nedtrykthed, og dels ved oplevelsen af 

positive følelser og stemninger som tryghed og selvværd. Social trivsel kan såvel forstås 

som tilfredshed med muligheder for social støtte som tilfredshed med samvær i familien 

og oplevelse af intimitet i sociale relationer (Amtsrådsforeningen 2003). 

 

Metode 

Ved metode forstås en erkendelsesvej eller en planmæssig tilnærmelsesmåde at benytte 

for at nå et mål. Målet kan være opfyldelse af intentioner som udtrykt i værdigrundlag 

eller referenceramme eller det kan være opnåelse/begrundelse af viden. I denne 

sammenhæng er det en praktisk metode, der delvis er teknisk – benytter sig af 

instrumenter (Støttepapirer) - delvis kommunikativ - den mellemmenneskelige 

samspilsproces i hverdagen og ved jævnlige samtaler.  

 

2. Valg af teoretisk referenceramme 
2.1 Interaktionel sygeplejepraksis 

Scheels interaktionelle sygeplejepraksis vælges som sygeplejefaglig referenceramme 

(Scheel 2005). Scheel definerer sygepleje som en interaktionel praksis, hvor 

sygeplejersken med sin faglige og menneskelige viden og kunnen handler i samspil med 

patienten. Den interaktionelle sygeplejepraksis er udviklet indenfor et kommunikations- 

eller handlingsparadigme inspireret af filosoffer som Gadamer og Habermas. 

Menneskets handlinger finder sted i relationer med andre mennesker, hvor den 

mellemmenneskelige praksis indeholder dialog, dømmekraft, etisk begrundelse, 

forståelse og solidaritet.  

Som et vigtigt grundlag for en interaktionel praksis med omsorg som en integreret del 

tages udgangspunkt i Habermas’ diskursetik, hvor anerkendelse og respekt for den 

anden er en bærende værdi. I den interaktionelle sygeplejepraksis ses mennesker som 
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altid værende i relation til hinanden og en persons autonomi udvikles gennem relationer 

og sammenhænge.  

Scheel henviser til Pahuus i beskrivelsen af menneskets to måder at forholde sig til 

andre mennesker og til omverden på: Den ene er den ”aktivt indgribende og målrettede 

forholden sig”, og den anden er den ”modtagende og den-sig-med-tingene-

forbindende”. I den aktivt indgribende måde at forholde sig på udfører sygeplejersken 

konkrete instrumentelle og problemløsende opgaver. Den modtagende forholden sig er 

en måde at forholde sig på, når det er vigtigt blot at være til stede, være nærværende og 

lyttende. Det kan f.eks. være i mødet, hvor det er vigtigt at etablere et tillids forhold til 

patienten og forstå netop denne patients situation og ressourcer.  

Sygeplejerskens kommunikative handlinger er en nuancering og integrering af kognitiv-

instrumentelle, æstetisk-ekspressive og moralsk-praktiske handlemåder. Til sammen 

udgør disse handlinger et  frigørende potentiale i plejen, som kan ses som 

overensstemmende med empowerment-tankegang.  

Den kognitivt-instrumentelle handlemåde er baseret på viden fra naturvidenskaben. 

Kognitiv betyder erkendende og handlingerne bygger på viden, der ikke kan være 

anderledes. Handlingerne er aktive, indgribende og målrettede. Sygeplejersken handler 

problemløsende og resultatorienteret med brug af instrumenter og apparatur f.eks. 

effektiv indgriben i akutte situationer. Med handlingerne tilgodeses legemlige behov. 

Omsorg er også at kunne betjene apparatur til det gode for patienten og at kunne 

forklare og begrunde handlinger. 

Den æstetisk-ekspressive handlemåde indeholder kompetence til respekt, åbenhed og 

indlevelse ud fra selvrefleksion, selvfortolkning, selvforståelse og omverdensforståelse. 

Æstetisk betyder sansende – ekspressive betyder give udtryk for. Sygeplejersken bruger 

sine sanser til at få indtryk af sin omverden og sine medmennesker. Hun tolker det, hun 

sanser, og i interaktionen med patienten giver hun udtryk for sit indtryk i ord og 

handlinger. Hun ved, at den patient hun har foran sig er patient og menneske – med alt 

hvad der hører til det at være menneske - på samme tid. Hun er opmærksom på, at der i 

hende selv kan være barrierer, der gør det vanskeligt at tolke alle situationer rigtigt. 

F.eks. kan hun have en forforståelse om, hvad der kendetegner en god forælder, så det 

kan være vanskeligt for hende at anerkende en anderledes varetagelse af forældrerollen. 
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Hun må være lydhør overfor patientens signaler og søge at hjælpe patienten med at 

skabe sammenhæng og mening i situationen udfra patientens egen kulturelle livsform. 

Den moralsk-praktiske handlemåde  kan ses som et normativt klarsyn i forhold til det 

grundlag man træffer beslutninger på. Denne handlemåde er overordnet de andre 

handlemåder og rummer den etiske fordring altid at handle til den andens bedste ud fra 

hensyntagen til og respekt for mennesket. Du har aldrig med et andet menneske at gøre, 

uden at du holder noget af dette andet menneskes liv i din hånd (Løgstrup 1991). Vores 

samfund bygger på et relationelt menneskesyn, hvor man ikke kan frigøre sig fra de 

mellemmenneskelige relationer. Sygeplejersken handler udfra situationsfornemmelse og 

reflekterer over sine handlinger for at finde frem til, hvad der er det rigtige valg i 

situationen. Viden om de rette handlemåder er ikke nok. Det er handlingen i praksis 

udfra ønsket om at gøre det gode, der er vigtig. Dette forvaltes gennem at lytte, samt at 

ved at sætte sin faglighed til rådighed for patient og pårørende (børn og forældre) 

(Scheel 2005). Sygeplejersken må også være parat til at sætte sine egne fordomme og 

holdninger på spil i dialog med kolleger, for at sikre sig at hun handler ret. 

Det frigørende potentiale i situationen betyder, at sygeplejersken mestrer alle tre 

handlemåder, da de alle kan være tilstede i enhver situation – men det er konteksten og 

den konkrete situation, der er afgørende for hvilke handlemåder, der er mest 

fremtrædende og hvilken forholdsmåde sygeplejersken bør indtage. 

 

2.2 Familiecentreret pleje 

Familiecentreret pleje anerkendes i dag som referenceramme for pleje og behandling i 

en overvejende del af børne- og neonatalafdelinger, hvorfor denne model er et naturligt 

valg af referenceramme. Modellen anbefales af sundhedsmyndigheder som 

grundlæggende referenceramme (Hutchfield 1999).   

I afsnittet gøres kort rede for synet på forældre og forældrerollen, som det afspejles i 

principper for familiecentreret pleje. Fokus er på den særlige situation, forældre til for 

tidligt fødte børn befinder sig i og betydning af, at der fokuseres på samarbejde, 

forhandling af roller og støtte af familien snarere end opgaveorienteret pleje 

udelukkende rettet mod fysisk pleje af barnet (Fenwick 2001b, Als 1992). Principper for 

familiecentreret pleje fremstilles ud fra to hovedtekster med inddragelse af andre kilder, 

som belyser centrale elementer i begrebet.  
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I  Family-centred care: a concept analysis (Hutchfield 1999) analyseres begrebet i en 

litteraturgennemgang samt kvalitativ dataindsamling og der identificeres kendetegn ved 

begrebet.  

Individualized Family-Focused Developmental Care for the Very Low-Birthweight 

Preterm Infant in the NICU af Heidelise Als (Als 1992) inddrages, da Als’ værker har 

haft stor indflydelse på udvikling af neonatal sygepleje i de sidste 25 år. Als, der er 

udviklingspsykolog tilknyttet Harvard Medical Center i Boston, har udviklet en metode 

til pleje af de mindste børn med udgangspunkt i barnets modenhed og individuelle 

behov; dette er en familiecentreret plejeform, hvor forældrene ses som de vigtigste 

omsorgsgivere for deres barn.  

Familiecentreret pleje bygger på et ligeværdighedsprincip. Et vigtigt element i forhold 

til forældre til for tidligt fødte børn er, at forældre ”empower’es” i relationen - det vil 

sige bemyndiges, sættes i stand til, opnår evner til at handle - så de oplever at have 

kontrol i situationen (Fenwick 2001b) – i den udstrækning det lader sig gøre med et sygt 

barn. Det er vigtigt at anerkende forældrene og naturen af den unikke, indbyrdes 

afhængige forældre-barn relation.  

Forældre er de konstante i barnets liv. De har viden om deres barn og det er af 

afgørende betydning, at deres status respekteres i forbindelse med barnets indlæggelse. 

Forældre ses som aktive deltagere, som ønsker en åben og ærlig kommunikation 

(Hutchfield 1999). Dette gælder også for forældre til det for tidligt fødte barn – men 

med en forståelse for at disse forældre i starten endnu ikke kender deres barn. De må 

støttes i at lære tolkning af deres barns signaler, så de i forløbet udvikler tro på og 

stolthed over sig selv som kompetente i forældrerollen (Als 1992).  

Forældres oplevelse af velvære samt oplevelse af handlekraft og autonomi er værdifuld 

og af betydning for familiens fremtidige liv efter udskrivelse. Forældre ses som vigtige 

samarbejdspartnere, der må involveres i beslutninger om deres barns pleje og 

behandling. Derfor må forældre have informationer, som sætter dem i stand til kunne 

træffe beslutninger (Hutchfield 1999).  

At forældre er de vigtigste og bedste omsorgsgivere for deres barn og deltager i barnets 

fysiske pleje i den udstrækning, de ønsker, pointeres også i forhold til forældre til for 

tidligt fødte børn. Men det er vigtigt at forstå, hvor stressende en oplevelse det kan være 

at varetage og udvikle forældrerollen for et meget skrøbeligt barn i et højteknologisk 
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miljø og forældrene er som sådan selv modtagere af omsorg. Støtte til udvikling af 

forældrerollen er vigtig, da det betyder en styrkelse af selvstændig handlekraft eller 

mulighed for at indgå i ligeværdigt samarbejde med professionelle i stedet for at være i 

en passiv rolle, hvor ting gøres ved og for en (Als 1992, Hutchfield 1999). Forældre og 

familier er forskellige og de må mødes med respekt for forskelligheder og ikke 

påtvinges at rette sig efter institutionens socialt konstruerede normer. Forældre kan have 

behov for fysisk, følelsesmæssig og pædagogisk støtte (Hutchfield 1999). 

 

2.3 Empowerment 

Principper for familiecentreret pleje kan ses som overensstemmende med teori om 

empowerment. Empowerment er den overordnede filosofi for Guidet Egen Beslutning, 

som inddrages senere i opgaven. Derfor præsenteres også filosofi om empowerment. 

Empowerment udlægges ud fra flere kilder – blandt andet Zoffmanns definition af 

begrebet (Zoffmann 2004).   

Begrebet empowerment er i dag anerkendt i sundhedsvæsnet – specielt i forbindelse 

med sundhedsfremme og øget brugerindflydelse. En oversættelse af begrebet empower 

betyder ”bemyndige, sætte i stand til, give evne til” (Axelsen 1988). Empowerment 

handler om to ting: at styrke patientens egne kræfter og at modvirke undertrykkende 

kræfter, der bevirker afmagt. Det indebærer således en erkendelse af den magtfaktor, 

som ekspertvældet indenfor sundhedsvæsnet, kan udgøre i forhold til det enkelte 

menneske, der som patient ofte er i en sårbar og svag position. Empowerment er såvel et 

mål som en strategi og proces (Hvas 2002). Empowerment kan defineres som ”en 

strategi for at styrke patientens kompetence og medvirken ved beslutninger og 

målsætninger omkring medicinsk behandling og pleje” (ibid). I empowerment-

processen støtter sundhedsprofessionelle mennesket til øget kontrol og handlekraft 

gennem at hjælpe den enkelte til at opdage og udvikle medfødte evner og til at kunne 

stå inde for beslutninger relateret til eget liv og sundhed. Mennesket er empowered, når 

det har nok viden til at træffe rationelle beslutninger, kontrol, ressourcer til at udføre 

beslutninger og erfaring til at vurdere effektivitet af handlinger (Zoffmann 2004, Feste 

1995).  
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3. Design og metode 
3.1 Metodeudviklingsstudie i kommunikation mellem forældre og professionelle 

Det overordnede design i opgaven er et metodeudviklingsstudie i kommunikation 

mellem forældre og professionelle. Opgaven falder i fire faser, hvor resultater i én fase 

successivt lægger op til den efterfølgende fase:  

Fase 1: Litteraturstudie af empiriske undersøgelser til præcisering af behovet for i højere 

grad at fokusere på forældres oplevelser, følelser, tanker, ønsker og behov. 

Fase 2: Analyse og diskussion af, om en nyudviklet metode Guidet Egen-Beslutning 

(Zoffmann 2004) kan være et bud på en velegnet metode til imødekommelse af et behov 

for realisering af familiecentreret pleje og empowerment i praksis. 

Fase 3: Udvikling af metoden ”Guidet Familiecentreret Omsorg” inspireret af Guidet 

Egen-Beslutning baseret på behovet for metodeudvikling præciseret i litteraturstudiet. 

Fase 4: Pilottestning af udviklede støttepapirer, som metoden Guidet Familiecentreret 

Omsorg kan trække på. 

Uddybning af metode i de enkelte faser beskrives i hver fase for sig, hvor resultater og 

fund præsenteres og diskuteres umiddelbart efterfølgende.  

Hvert afsnit afsluttes med en delkonklusion og tråden føres videre til næste afsnit.  

Efter præsentation af de fire faser følger en afsluttende diskussion. Herefter følger 

metodekritik og konklusion. Til sidst belyses i perspektiveringen temaer af betydning 

for implementering af fund i praksis.  

 

3.2 Omsorgsteoretisk ståsted 

Tilgangen i opgaven er fænomenologisk-hermeneutisk, hvor fokus er at beskrive og 

fortolke, hvad der kendetegner forældres oplevelser. Ud fra ny erkendelse bidrages til 

udvikling metoder og instrumenter med henblik på realisering af de gode intentioner i 

empowerment og familiecentreret pleje. Opgaven tager afsæt i humanvidenskaberne 

med et syn på mennesket som unikt og indskriver sig indenfor rammerne af den kliniske 

omsorgsforskning (Wiklund 2005).  

Enhver videnskab har sit eget grundmotiv, hvor udfra der udvikles en selvstændig unik 

kerne. Omsorgsforskningens grundmotiv eksisterer i de mellemmenneskelige relationer 

ud fra et ønske om at lindre den andens lidelse.  
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Ifølge Wiklund (2005) kan omsorgsvidenskab inddeles i systematisk og klinisk 

omsorgsvidenskab. Den systematiske omsorgsvidenskabs kerneområde er 

grundforskning og forskning i omsorgens historiske forankring, omsorgens 

forudsætninger, centrale motiver og metoder, som gør det muligt at få viden om 

essensen i disse fænomener og hvordan de forholder sig til hinanden. Det kan for 

eksempel være: Hvad kendetegner omsorg, hvad sker der i mødet mellem patient og 

sygeplejerske, hvordan opleves lidelse af patienten. Ud fra viden om disse fænomener 

kan værdigrundlaget for sygeplejen, hvor menneskesyn og opfattelse af, hvad der 

kendetegner god omsorg, beskrives. Værdigrundlaget eller referencerammen bliver 

således den horisont, bevidste valg i sygeplejen træffes ud fra. Disse valg kan belyses 

med den kliniske omsorgsvidenskab. Med udgangspunkt i viden fra den systematiske 

omsorgsvidenskab fokuseres i klinisk omsorgsvidenskab på, hvordan den professionelle 

skal handle for at yde så god omsorg som muligt ud fra en forståelse af, hvordan teorier 

fremkommet i systematisk omsorgsforskning kommer til udtryk i en konkret praksis. 

Klinisk omsorgsvidenskab tager således afsæt i systematisk omsorgsvidenskab og 

fokuserer på, hvordan viden fra den systematiske omsorgsforskning kan virkeliggøres i 

en konkret praksis gennem udvikling af kontekstspecifikke omsorgshandlinger og 

omsorgsaktiviteter (Wiklund 2005).  

 

4. Fase 1: Præcisering af behov for metodeudvikling gennem 

systematisk litteraturstudie af empiriske studier 
I første fase undersøgtes og præciseredes, om der var behov for udvikling af en metode 

til styrkelse af samarbejde og kommunikation mellem forældre til for tidligt fødte børn 

og professionelle.  Med henblik på dette blev et systematisk litteraturstudie af empiriske 

studier foretaget. Studierne omhandlede forældres oplevelse af, hvordan relationer og 

kommunikation med professionelle oplevedes som hæmmende eller fremmende for 

deres konstruktion og udøvelse af forældrerollen. Herigennem sås, hvordan principper 

for familiecentreret pleje kom til udtryk i praksis. 
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4.1 Metode i første fase 

4.1.1 Søgning og udvælgelse af litteratur 

Principper for familiecentreret pleje har dannet referenceramme for pleje og behandling 

i de fleste børne- og neonatalafdelinger de sidste 10 – 15 år. Ud fra en forestilling om, at 

denne referenceramme efterhånden er en integreret del af praksis, fokuseredes på de 

senest publicerede studier om forældres oplevelse af indlæggelse i neonatalafdeling og 

deres oplevelse af samarbejdet med professionelle. Der søgtes derfor litteratur 

publiceret i tidsrummet 1. januar 2001 – 28. februar 2006 i databaserne Medline, Swe-

med og Artiklesbasen på søgeord premature, parents, family centered care, 

collaboration. Medline valgtes som primær database efter vejledning på sygeplejefagligt 

bibliotek. Der søgtes artikler publiceret på engelsk eller skandinaviske sprog. Derudover 

blev oversigten over cand.curr. specialeafhandlinger indenfor de sidste fem år 

gennemgået. Artiklernes referencelister blev også gennemgået med henblik på at finde 

eventuelt yderligere publicerede studier.  

Udvælgelseskriterium for inddragelse af studier indbefattede, at artiklerne indeholdt 

resultater af forskning om forældres oplevelser af deres barns indlæggelse i 

neonatalafdeling med særligt fokus på relationer og kommunikation med professionelle 

herunder også enkelte interventionsstudier med fokus på styrkelse af 

forældresamarbejdet.  

Centralt for litteraturstudiet var øget indsigt i dele af en kompleks virkelighed gennem 

forståelse og fortolkning af forældrenes oplevelser, hvorfor hovedvægten blev lagt på 

inddragelse af studier baseret på kvalitativ forskning. Udvælgelsen af studier var 

målrettet for at sikre en tilstrækkelig men samtidig håndterbar datamængde.  

Ud fra disse søgekriterier blev fundet 16 artikler og 1 kandidatspeciale, som dannede 

grundlag for systematisk litteraturstudie. 13 studier præsenterede kvalitative data (Cox 

2001, Flacking 2006, Lupton 2001, Fenwick 2001a, Fenwick 2001b, Cescutti-Butler 

2003, Lundquist 2003, Heermann 2005, Hurst 2001, Bahnsen 2005, Pehrsson 2002, 

Pearsson 2001, Sandén-Eriksson 2006). Enkelte studier præsenterede såvel kvalitative 

som kvantitative data (Van Riper 2001, Bruns 2002) og enkelte præsenterede 

udelukkende kvantitative fund omhandlende forældres prioriteringer (Bialoskurski 

2002, Penticuff 2005). Kvantitative fund blev medtaget, da de sås som 

komplementerende de kvalitative fund. Flere artikler publicerede forskellige aspekter og 
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fund af samme studie (Cox 2001, Bialoskurski 2002) og (Lupton 2001, Fenwick 2001a, 

Fenwick 2001b). Alle artikler blev inkluderede, da de netop fokuserede på forskellige 

aspekter af datamaterialet.  

 

4.1.2 Systematisk litteratur studie 

En systematisk litteratur analyse blev foretaget ud fra en metode inspireret af 

publicerede meta-synteser og tekstanalyse på baggrund af fortolkning af tekster (Swartz 

2005, Fredriksson 1999, Høstrup 2003). I en meta-syntese fortolkes viden fra et område 

i sygepleje og omsorgsforskning gennem en sammenfatning af flere studier, så 

forskellige aspekter af det samme fænomen indsættes i en større sammenhæng, hvorved 

ny betydning og mening afdækkes (Nord Hansen 2002, Fredriksson 1999).  

Fortolkning beskrives indenfor hermeneutik som det at følge den hermeneutiske cirkel, 

hvor man bevæger sig mellem helheden og delene, hvorved man opnår forståelse. 

Denne bevægelse anvendtes i fortolkningen af såvel det enkelte studie som 

fortolkningen af flere studier ind i hinanden.  

I dette litteraturstudie opdeltes fortolkningen i tre faser:  

1. Identificering af temaer i hvert enkelt studie, som særligt beskrev forældres oplevelse 

af kommunikation og relationer med professionelle (bilag 1).  

2. Udredning af en fælles struktur som kunne danne ramme for en fælles fortolkning af 

studierne.  

3. Fortolkning af studierne ind i den fælles struktur.  

I den første fase læstes og genlæstes hvert enkelt studie med henblik på at få en 

overordnet idé om, hvad studiet handlede om samt uddrage særligt deskriptive 

eksempler, temaer og metaforer for fænomenet. Disse fund blev skrevet ind i en tabel, 

hvorudfra videre refleksion skete (bilag 1). I anden fase udledtes nye temaer gennem 

fortolkning af sammenlignelige eller modsætningsfyldte temaer i de enkelte studier, 

som gjorde, at studierne kunne forstås og tolkes ind i hinanden. I sidste fase fortolkedes 

strukturen i helhed til en sammenfattet fortolkning af fænomenet, hvor deskriptive 

eksempler, temaer og metaforer fra den første gennemlæsning fortolkedes som 

kendetegn ved de fire nye udledte temaer (Figur 1, afsnit 4.2). 
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I det følgende behandles eksempler på fund indenfor hvert af de fire temaer fra 

litteraturstudiet i en diskussion. I denne diskussion fokuseres på, hvordan 

kommunikation og relationer mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle 

kan hæmme eller fremme forældrenes oplevelse af kvalitet og deres konstruktion og 

udøvelse af forældrerollen.  

Efter diskussion kommer en delkonklusion. Første fase afsluttes med en refleksion, hvor 

der peges på fundenes betydning for praksis. Dette afsnit leder op til de følgende faser. 

 

4.2 Fund i systematisk litteraturstudie 

I syntesen af fund opnået gennem fortolkning af sammenlignelige eller 

modsætningsfyldte temaer i de enkelte studier udledtes fire nye gennemgående temaer. 

De fire temaer blev benævnt: 1. At blive inviteret indenfor – som et menneske, der er 

betydningsfuldt, 2. Anerkendelse som mor/far - som afgørende vigtige personer i 

forhold til barn, 3. Udvikling og opnåelse kontrol – varetagelse af forældrerollen og 4. 

Følelse af velvære/trivsel (Fig. 1). De enkelte temaer og deres kendetegn er vist i figur 1 

– kildehenvisninger er indsat med tal refererende til litteraturlisten for at lette 

overskueligheden. I kolonnen med navngivning af tema er navnet skrevet med fed skrift 

og uddybende beskrivelse med kursiv.  
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Fig. 1: Temaer og forhold der ifølge litteraturstudie fremmer og hæmmer forældre 

til for tidligt fødte børn i forhold til deres konstruktion og udøvelse af 
forældrerollen 

Temaer af betydning 
for forældrene 

Fremmer oplevelse af 
tilfredshed, tilknytning og 
udvikling af forældrerolle 

Hæmmer oplevelse af 
tilfredshed, tilknytning og 
udvikling af forældrerolle 

At blive inviteret 
indenfor – som et 
menneske der er 
betydningsfuldt: 

Behov for at blive 
mødt som en konkret, 
unik person med 
følelser, erfaringer, 
oplevelser, ønsker og 
behov 

Behov for at blive 
draget omsorg for som 
denne person. 

Oplevelse støtte og tillid 

At blive forberedt – få viden – 
kvalitet af kommunikation 
hovedkriterium for bedømmelse 
af omsorg på langt sigt             
(7, 9,18, 27, 55, 68)   

”Symmetrisk relation” – både 
professionelle og forældre 
anerkendes som vigtige i plejen 
af barnet og der er en god to-vejs 
kommunikation med frit flow af 
informationer                          
(18, 30)  

Effektiv kommunikation, som er 
troværdig, nøjagtig og aktuel ud 
fra en individuel tilgang, kan i 
høj grad medvirke til at fjerne 
strukturelle og symbolske 
barrierer. Opleves som omsorg 
for personen            (9, 27) 

 

Adskillelse mellem forældre og 
barn – tegn på at være ubetydelig 
(30, 55) 

Manglende omsorg for forældre i 
den akutte situation f.eks. ved 
barnets indlæggelse                  
(7, 16) 

Oplevelse af kaos, uvirkelighed 
og usikkerhed                          
(30, 55, 69) 

Må indordne sig under rutiner 
(16, 55) 

Manglende kommunikation eller 
information i en konkret 
situation ved barnet – 
sygeplejersken kun optaget af 
sine handlinger – ”ser” ikke 
mor/far                                      
(7, 18) 

Hvis sygeplejerske er kold, 
upersonlig                               
(18, 28, 55 ) 

Forældres psykiske tilstand – 
uforberedte                             (30, 
39, 55)  

Manglende opmærksomhed på 
moderens egne behov, – 
herunder følelsesmæssige og 
sociale, da de i situationen 
overskygges af moderens 
optagethed af barnet. (9, 30) 

Livet sættes i venteposition (30) 

Anerkendelse som 
mor/ far  

– som afgørende 
vigtige personer i 
forhold til deres barn 

 

God kommunikation med 
udgangspunkt i forældres 
oplevelser og ønsker               
(12, 16, 28, 30, 82) 

Vigtigt at få så megen viden som 
muligt                                       

Professionelles definition af en 
god mor/far ikke nødvendigvis 
overensstemmende med 
forældrenes, men deres holdning 
former i høj grad relationerne  (7, 
18, 28, 55)  

Professionelles manglende 
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Temaer af betydning 
for forældrene 

Fremmer oplevelse af 
tilfredshed, tilknytning og 
udvikling af forældrerolle 

Hæmmer oplevelse af 
tilfredshed, tilknytning og 
udvikling af forældrerolle 

 (7, 9, 18, 39, 54, 55, 68) 

Personalets evne til at hjælpe 
forældre med at se deres barns 
signaler som svar på samspil – at 
det, de gør, er unikt i forhold til 
deres barn                                 
(7, 27, 30) 

Behov for psykosocial støtte af 
pårørende, andre i lignende 
situation, professionelle          
(30, 54, 68, 73) 

At amme sit barn – give mælk, 
da det er en særlig opgave, som 
kun moderen kan opfylde       
(30, 55) 

At holde sit barn          (30, 54) 

 

respekt, udøvelse af dominans 
og mistillid i relationen           
(16, 28, 30, 55,) 

Angst for at blive negativt 
stemplet                                    
(9, 28, 41, 55) 

At være en outsider (far) (7, 54) 

Professionelle overholder ikke 
aftaler                                      
(28, 55) 

Kontekst (plejerutiner og 
omgivelser) kan hæmme 
udvikling af sociale relationer / 
forældrefølelse                        
(30, 41, 55) 

Udvikling og 
opnåelse af kontrol - 
varetagelse af 
forældrerollen:  

Være den der kender 
barnet bedst 

At kunne trøste sit 
barn, beskytte og 
forsvare det. 

At kende barnets 
signaler og kunne 
observere ændringer i 
barnets tilstand. 

Deltage i beslutninger 
og foreslå ændringer i 
barnet pleje 

Normalisering af 
situation  

 

At få så megen information om 
barnet som muligt samt effektiv 
kommunikation (nøjagtig, 
troværdig og aktuel), jævnlig 
kommunikation                         
(9, 18, 41, 73) 

Ligeværdighed og symmetrisk 
relation mellem forældre og 
professionelle                          
(12, 16, 55) 

Deltage i beslutninger             
(55, 70, 73) 

Være den der handler/deltage i 
handlinger                                 
(7, 12, 30, 39, 55) 

Professionelles anvendelse af 
sproget som værktøj til at hjælpe 
forældrene med at opnå selvtillid 
med henblik på tilknytning 
mellem barn og forældre        
(16, 18, 27) 

Kontinuitet i og koordination af 
plejen, kontaktpersoner             
(9, 16, 41, 82) 

Strategier: lære sig fagsprog – 
fysiske rammer    ? →  →            

Professionelles kommunikation 
udelukkende med fokus på at 
undervise forældre ud fra en 
forestilling om at forældre 
mangler viden og kompetence 
(18, 30 ) 

Asymmetrisk, distancerende 
relation – manglende eller 
divergerende informationer om 
barnet                                      
(18, 28, 39) 

Fokusering på barnet som ”sygt” 
sygeplejersken eksperten – den 
der ved bedst hvad en god 
mor/far er – anvender sproget til 
at ”sætte forældrene på plads” og 
nedgøre forældrenes selvtillid 
(18, 28, 30, 55) 

Tilbageholdes negativ 
information?                         (18) 

Føler sig overvågede i 
interaktionen med barnet        
(16, 28) 

Må tilpasse sig afdelingens 
rutiner                                     
(16, 18, 30, 55) 
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Temaer af betydning 
for forældrene 

Fremmer oplevelse af 
tilfredshed, tilknytning og 
udvikling af forældrerolle 

Hæmmer oplevelse af 
tilfredshed, tilknytning og 
udvikling af forældrerolle 

(18, 39)         Uoverensstemmelse mellem 
moderens og professionelles 
opfattelse medfører stress hos 
mor og problemer i 
kommunikation        (9, 41 ) 

Følelse af velvære 

At have fysisk kontakt 
med barn 

Opleve psykosocial 
støtte 

At kende og kunne 
handle i omgivelser 

Føle sig omfattet af 
omsorg 

Fysisk kontakt med barnet og 
udførelse af plejehandlinger     
(7, 30, 54, 55) 

Amning særlig vigtigt – intim 
gensidig proces der støtter 
tilknytning                               
(30, 55) 

Anerkendelse af forældres 
plejemæssige evner                  
(7, 12, 28, 30, 82) 

Udvikling af relationer med 
professionelle der bygger på 
omsorg, støtte og interesse          
(12, 30, 55, 73, 82) 

Samtale præget af gensidighed 
fokuseret på såvel personlige og 
generelle aspekter ved livet som 
et dybere plan hvor forældre 
stiller spørgsmål om barnet eller 
fortæller om følelser      (27) 

Mulighed for psykosocial støtte: 
ægtefælle, familie, venner, 
sundhedsprofessionelle og 
socialrådgiver, andre i samme 
situation                                    
(9, 30, 68, 73) 

Professionelle har udført 
plejehandlinger når forældre 
kommer, forhindrer forældre i at 
sidde med barnet                    (16, 
55) 

En forforståelse hos 
professionelle om den 
fraværende far, der har andre 
opgaver                          (7, 30) 

Forældres oplevelse af stress – 
ikke kunne honorere de 
komplekse krav i den nye 
situation i forhold til såvel det 
indlagte barn som den hjemlige 
situation / arbejde        (54)  

 

Fysiske omgivelser                  
(16, 30, 41, 55) 

Personaleressourcer            (41) 

 

4.3 Diskussion af fund i litteraturstudie – Relationer der støtter eller skaber 

barrierer for tilknytning og konstruktion af forældrerollen 

Ud fra de fremanalyserede temaer (fig. 1) diskuteres i det følgende den støttende 

respektive den barriere-skabende relation med fokus på betydning for forældres 

tilknytning og konstruktion af forældrerollen. Andre kilder inddrages i diskussionen. 

Som det fremgår af fig. 1 peger flere studier på, at kommunikation i høj grad indgår i 

forældrenes vurdering af omsorgen som værende kvalitativt i orden på langt sigt (Cox 

2001 Lupton 2001, Bahnsen 2005, Fenwick 2001a, Pearson 2001, Bialoskurski 2002). 
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Dette er også overensstemmende med anbefalinger i de mellemmenneskelige relationer 

(Amtsrådsforeningen 2003). 

 

4.3.1 At blive inviteret indenfor – som et menneske der er betydningsfuldt  

I samarbejdet havde de professionelle - i det mindste i starten – fordelen af at kende 

omgivelser, rutiner, teknologier og den faglige jargon – handlerummet - som forældrene 

ofte fandt fremmedgørende og skræmmende. I denne situation kunne forældrene let føle 

sig som outsidere uden betydning, hvor de ofte ikke følte, de kunne gøre noget for deres 

barn og hvor de oplevede en overvældende angst for, hvad der ville ske med barnet 

(Flacking 2006, Lupton 2001, Heermann 2005). Asymmetrien i relationen, der i kraft  af 

de professionelles faglige kundskab, erfaring og af at være ”på hjemmebane”, kan let 

medføre en ekspertdomineret relation (Knudsen 1997). Flere studier bekræfter, at i 

samarbejdet mellem forældre og sundhedsprofessionelle er tyngden i magtbalancen til 

fordel for professionelle (Shields 2003). Viden er i sig selv magt. Ud fra empowerment 

tankegangen er det nødvendigt at erkende, hvordan magt viser sig i relationerne, for at 

magten kan anvendes til det gode for den anden. Magt og kontrol er også væsentlige 

begreber i forhold til den enkeltes magt og kontrol i sit eget liv.  

En støttende relation var kendetegnet ved en omsorg, hvor forældrene i denne 

følelsesmæssigt belastede periode mødtes som mennesker med følelser, erfaringer, 

oplevelser, ønsker og behov. Dette blev imødegået gennem en effektiv kommunikation 

ud fra en forståelse af det særlige i den konkrete situation samt informationer, som var 

troværdige, nøjagtige og aktuelle (Flacking 2006, Fenwick 2001b, Cescutti-Butler 2003, 

Bruns 2002, Van Riper 2001).  

Særligt i intensiv perioden havde forældrene en tendens til at tilsidesætte sig selv og 

livet blev sat i venteposition, da alt overskyggedes af deres optagethed af barnet og 

deres ønske om at få så megen viden som muligt. I denne fase vil den følelsesmæssige 

bearbejdning i mange tilfælde ikke være mulig (Sandén-Eriksson 2006), men 

forældrene har behov for saglig information og formidling af tryghedsfølelse. Deres 

situation kan være belastet af problemer af praktisk, økonomisk, social eller psykologisk 

art, som de kan have behov for hjælp til at løse. En familiecentreret omsorg kendetegnes 

ved, at disse personspecifikke problemer anses som lige så vigtige at hjælpe forældrene 

med at løse, som det at yde omsorgsfuld pleje til barnet.  
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En støtte til personspecifik problemløsning kan ske gennem sygeplejerskens etablering 

af tillidsfulde relationer og en åben kommunikation som basis for etablering af et 

ligeværdigt samarbejde (Lupton 2001, Cescutti-Butler 2003, Bruns 2002).  

 
4.3.2 Anerkendelse som mor og far 

Sygeplejerskens faglige viden og ekspertise kunne udstrækkes til, at hun også så sig 

selv som ekspert på den mere almene omsorg for barnet, hvor det blev sygeplejerskens 

personlige holdning og forestilling om den gode moder, der blev styrende for barnets 

pleje i stedet for med udgangspunkt i den enkelte families behov og ønsker (Lupton 

2001). i en sådan situation udviser sygeplejersken ikke æstetisk-ekspressiv kompetence, 

hvor hun er opmærksom på barrierer hos sig selv, som kan gøre det vanskeligt at tolke 

situationen rigtigt. Dette ses også i det svenske studie, hvor det at lægge barnet til 

brystet og amme kunne udarte til at blive en præstationsproces, hvor mødrene følte, at 

de skulle følge faste klokkeslæt i stedet for at følge barnets signaler. Dette betød, at 

tiden sammen med barnet blev præget af at skulle præstere, utilfredshed med egen (og 

måske barnets) formåen og en følelse af utilstrækkelighed. En situation, der burde være 

præget af gensidig tilfredshed og samspil mellem mor og barn, blev i stedet til en meget 

stressende oplevelse (Flacking 2006). En sådan tilgang til samarbejdet er kendetegnet 

ved at være opgaveorienteret snarere end  relationelt orienteret (Als 1986, Als 1992) og 

dermed uforenelig med ønsket om at bevare og fremme forældrenes tiltro til egne evner 

og mulighed for at træffe beslutninger for sig selv og barnet, hvor forældrene føler sig 

anerkendt som forældre i deres spirende forældredannelsesproces. 

En støttende og omsorgsfulde relation og kommunikation oplevedes, når 

udgangspunktet konstant var en ægte interesse for forældrenes konkrete situation, hvor 

sygeplejersken med en åben kommunikation styrkede forældrenes udvikling af 

selvtillid, gav forældrene mulighed for at reflektere over det, de oplevede som 

vanskeligt lige nu, det de ønskede i forhold til deres barn, hvordan de ønskede at deltage 

i plejen osv. med henblik på fælles beslutningstagning og styrkelse af forældrenes rolle, 

som dem der handlede (Flacking 2006, Lupton 2001, Bruns 2002, Bahnsen 2005, 

Heermann 2005, Fenwick 2001a, Cox 2001, Cescutti-Butler 2003). Dette kendetegnes 

ved det frigørende element i sygeplejen, hvor såvel de kognitivt-instrumentelle 

handlinger, der tilgodeser legemlige behov som de æstetisk-ekspressive handlemåder, 
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som drejer sig om at opnå gensidig forståelse og de moralsk-praktiske handlemåder som 

drejer sig om den måde relationer til andre formes på, er indeholdt (Scheel 2005). 

Studierne i den systematiske litteraturgennemgang repræsenterede primært mødrenes 

oplevelser. I enkelte studier var begge forældres oplevelser medtaget, men i 

præsentationen skelnedes ikke mellem fædres eller mødres oplevelser.  

To studier fokuserede udelukkende på fædres oplevelse (Lundquist 2003, Bahnsen 

2005). I disse studier kunne det se ud til, at fædres konstruktion af forældrerollen og 

samarbejdet med professionelle var af en lidt anderledes karakter end mødres, da en del 

fædre identificerede sig med rollen som forsørger af familien og støtte for moderen, 

samtidig med at de etablerede relationer med barnet.  

Mødres og/eller  professionelles forestilling om faderrollen som beskytter af mor og 

barn og den, der klarede de dagligdags rutiner, kunne være overensstemmende med 

faderens egen opfattelse af faderrollen. Men det kunne også være en barriere for en far, 

der identificerede faderrollen med dét at være tæt på sit barn, have tid sammen med 

barnet og udføre plejen.  

Det er ikke sikkert, at forestillinger om og forventninger til det at være far og mor er 

noget, forældrene har talt med hinanden om. Hvis forældrene overhovedet sætter ord på 

dette overfor hinanden, er det ofte først i den sidste del af graviditeten, hvor det bliver 

mere virkelighedsnært i og med at fødslen nærmer sig. Når barnet bliver født for tidligt, 

når forældrene ikke at gennemleve denne fase (Brodén 2004).  

 
4.3.3 Udvikling og opnåelse af kontrol – varetagelse af forældrerollen 

Efterhånden som forældrene fik større viden, blev de dem, der kendte barnet bedst. 

Temaet At have kontrol blev fremtrædende – hvor det at have kontrol kan ses som 

foreneligt med det at varetage forældrerollen. I denne rolle ligger også 

forældremyndigheden (Lov 387, 1995) og dermed forældrenes ret til at træffe 

beslutninger på deres barns vegne.  

En relation, der var præget af manglende respekt, udøvelse af dominans og mistillid til 

forældrenes evne til at varetage forældrerollen, kunne medføre følelser hos forældrene 

af afvisning, utilstrækkelighed, usikkerhed, ydmyghed og at være værdiløs (Flacking 

2006, Fenwick 2001a). Dette kan defineres som plejelidelse (Eriksson 1995). 

Kommunikation er en mulighed for forældre og professionelle til at bruge hinandens 
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viden og færdigheder i komplekse situationer. Sygeplejersken ikke en ekspert i at løse 

den andens problemer, men må være ekspert i at etablere en konstruktiv og givende 

dialog som hjælper den anden til at komme videre, finde muligheder, mening, forståelse 

og nye handlemuligheder (Lund-Jacobsen 1996).  

Et gennemgående tema i flere studier var, at forældrene var bange for at blive opfattet 

som besværlige og dermed få et negativt stempel. De var bekymrede for, at det ville 

påvirke plejen af deres barn og deres egne relationer med de professionelle negativt 

(Lupton 2001, Hurst 2001, Fenwick 2001b, Bialoskurski 2002). I stedet søgte de i en 

eller anden udstrækning at leve op til den rolle, de professionelle definerede og de 

udvalgte, hvornår de udfordrede systemet ved at give udtryk for det, de ikke var 

tilfredse med (Hurst 2001).  

 
4.3.4 Følelse af velvære 

En væsentlig kilde til udvikling af stressfølelser hos forældrene var af oplevelsen af ikke 

at blive mødt, ikke at kunne handle selvstændigt, ikke at kunne have sine nærmeste 

omkring sig eller at føle sig tilsidesat ved at professionelle udførte handlinger og ikke 

overholdt aftaler (Franck 2005, Lupton 2001, Cescutti-Butler 2003). Stress kan 

defineres som trussel mod det betydningsfulde med oplevelse af skade, tab eller 

udfordring og hvor reaktionen på denne tilstand indebærer sorg, fortolkning eller 

tilegnelse af nye færdigheder. Stress er det uundgåelige resultat af at leve i en verden, 

hvor tingene betyder noget for en. Når stress håndteres, kan det føre til vækst og 

udfordring (Benner 2001). Omvendt kan stress, der ikke håndteres, føre til tab af 

kontrol, manglende selvtillid og tiltro til egne evner samt udvikling af depression (Davis 

2003, Franck 2005, Swartz 2005). Det betyder altså, at når forældrene lige nu oplever 

sorg, oplever en trussel mod noget, der er betydningsfuldt og erkender, at deres viden, 

erfaring og færdigheder ikke slår til i denne situation, er det muligt at komme styrket ud 

af situationen, hvis de støttes til at håndtere deres oplevelse af stress og støttes i at 

kunne træffe egne beslutninger (Sandén-Eriksson 2006, Penticuff 2005). I modsat fald 

kan det få konsekvenser for familiens fremtidige trivsel, da ubearbejdet stress og 

depression er forbundet med manglende udvikling af tilknytning og negativ påvirkning 

af samspil mellem forældre og barn (Franck 2005, Davis 2003, Swartz 2005).  

Man kan ikke forvente, at forældrene selv bringer deres følelsesmæssige kaos på bane 

og ej heller oplevelser af utilfredshed med plejeforløbet, da de ofte udviser en altruistisk 
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adfærd med al opmærksomhed rettet mod barnet. Fenwick (2001a) beskriver en mors 

udtalelse: “This mother while stating the nurses had all been wonderful went on to say 

that she really hadn’t developed a particularly close relationship with anyone. She 

never shared with any of the nurses the distress she was feeling over the birth of her 

baby and she talked of always being “nice” and putting on a happy face in the 

nursery”.  

For at støtte forældrenes oplevelse af velvære var det af afgørende betydning, at 

forældrene fik mulighed for at have fysisk kontakt med deres barn i den udstrækning det 

kunne lade sig gøre og at deres plejemæssige evner blev anerkendt (Bahnsen 2005, 

Flacking 2006, Van Riper 2001, Fenwick 2001b, Bruns 2002). Dette hænger igen 

sammen med en udvikling af relationer med professionelle, der bygger på omsorg, 

støtte og interesse.  

4.4 Delkonklusion 

I alle fire temaer fremgik det, at relationer og kommunikation mellem forældre til for 

tidligt fødte børn og professionelle kunne have en positiv såvel som negativ betydning 

for forældrenes oplevelse af indlæggelsen med deres barn samt deres konstruktion og 

udøvelse af forældrerollen. Forældrene oplevede behov for støtte i hele forløbet men af 

forskellig karakter.  

Sygeplejerske-forældrerelationen kan ses som nøglen til operationalisering af principper 

for familiecentreret pleje, da det hovedsageligt var gennem sygeplejersken, at 

forældrene fik mulighed for kontakt til deres barn. Denne kontakt understøttede 

forældrenes udvikling af relationer og tilknytning til barnet. I hele forløbet forhandlede 

forældrene problemer i forhold til barnets pleje med sygeplejerskerne. Det så ud til, at 

det kunne være en udfordring for sygeplejersken i nogle situationer at begrænse den 

aktivt indgribende forholdsmåde og i stedet være modtagende overfor forældrenes 

oplevelser og lade forældrene beslutte og handle. 

Ud fra den opnåede viden om, hvordan forældre oplever indlæggelse med deres for 

tidligt fødte barn i neonatalafdeling og hvordan de oplever relationer og kommunikation 

med professionelle, tyder det på, at der er overensstemmelse mellem forældrenes behov 

for omsorg og den beskrevne referenceramme for specialet. Som konklusion på første 

fase ser det ud til, at der er behov for udvikling af metoder til relationel problemløsning, 

således at værdier i den teoretiske referenceramme operationaliseres, så forældres 
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konstruktion og udøvelse af forældrerollen støttes. De professionelle har viden om 

vigtigheden af samarbejde og kommunikation og også fokus på dette. Så mere af det 

samme i form af for eksempel undervisning hjælper ikke, så længe der ikke er 

velegnede metoder til at guide og støtte relationel problemløsning.  

 
4.5 Hvilken betydning har disse fund for praksis? 

Ud fra interventionsstudierne ser det ud til, at metoder, der bygger på jævnlige samtaler 

med forældrene samt god information støtter forældrene og reducerer langvarige 

psykologiske problemer (Sandén-Eriksson 2006, Penticuff 2005, Pearson 2001). Dette 

beskrives også i en model udviklet gennem et grounded theory-studie om samarbejdet 

mellem forældre til kronisk syge børn og forældre, som forfatteren anser for også at 

kunne anvendes i samarbejdet mellem professionelle og forældre til for tidligt fødte 

børn indlagt i intensiv neonatalafdeling (McGrath 2001). Modellen beskriver, at 

gennem rutinemæssige samtaler i hele forløbet, der fokuserer på alle relevante temaer 

strækkende sig fra at give forældrene mulighed for at sætte ord på følelser, hjælpe med 

at ”se” barnet bag udstyr til at skitsere fremtiden, udvides fokus fra udelukkende at dreje 

sig om barnets tilstand til at omfatte hele familien. Ved at relationer på denne måde så 

tidligt som muligt etableres, kan forældrenes stress lettes, da relationer med 

kontaktpersoner, som de har tillid til, og et forum, hvor de kan italesætte deres tvivl og 

frustration, er etableret. Hen ad vejen kan de professionelle ud fra denne forståelse støtte 

forældrene til at blive teamdeltagere, hvor samarbejde og gensidig tillid  med delt 

ansvar mellem forældre og professionelle etableres (ibid).  

Udvikling af en metode, hvor forældre og professionelle guides i samarbejdet gennem 

jævnlige samtaler med fokus på alle relevante temaer kunne være et bud på realisering 

af principper for familiecentreret pleje og empowerment. Dette kan være en mulig vej til 

at hjælpe med at hele eller mindske de spor i sjælen, denne oplevelse kan sætte hos 

forældrene. Formålet er at bevare og styrke en sund og selvbestemmende familie 

gennem styrkelse af kommunikation og relationer i samarbejdet mellem forældre og 

professionelle. I praksis opstår der let mønstre, hvor sygeplejersken kommer til at 

fungere som den, der styrer forældrenes mulighed for kontakt med deres barn. Dette kan 

af forældrene opleves som hæmmende for deres udøvelse og udvikling af 

forældrerollen. 
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Samarbejdet bliver nemt på de professionelles præmisser og ud fra deres værdier. En 

metode til styrkelse af ligeværdighed i samarbejdet må omfatte en mulighed for at 

klæde patienten (forældrene) på til at indgå i samarbejdet. Guidet Egen-Beslutning 

(GEB), hvor samarbejde og relationel problemløsning mellem patienter og 

professionelle guides ved anvendelse af arbejdspapirer (Zoffmann 2004), kunne være en 

mulighed for virkeliggørelse af de gode intentioner i praksis. I det følgende skelnes ikke 

mellem fædre og mødre, da det, der er af betydning, er at samarbejdet tager 

udgangspunkt i den enkelte forældres perspektiv og ikke i definitioner af forældreroller.   

 

5. Fase 2: Guidet egen-beslutning – en mulig metode? 
I anden fase analyseredes, om den nyudviklede metode Guidet Egen-Beslutning (GEB) 

kunne være et muligt bud på en metode, hvor principper for familiecentreret pleje og 

empowerment kunne virkeliggøres i praksis.  

 
5.1 Metode i anden fase 

5.1.1 Valg af GEB som mulig metode 

GEB er en nyudviklet metode, hvor samarbejde med fokus på relationel problemløsning 

mellem professionelle og patienter med kroniske lidelser guides gennem anvendelse af 

semistrukturerede arbejdspapirer (Zoffmann 2004). Det er vist gennem anvendelse i et 

interventionsstudie samt testning i et randomiseret kontrolleret studie, at GEB 

medvirker til at nedbryde barrierer for empowerment-processen. 

GEB er udviklet på baggrund af tre groundede teorier om kommunikation og 

samarbejde mellem patienter og professionelle, hvor barrierer for effektiv relationel 

problemløsning blev afsløret: Liv versus sygdom konflikt, Relationelt potentiale til 

forandring og Personspecifik kommunikations- og refleksionsmodel. GEB forbinder 

den overordnede filosofi empowerment med opnåelse af målet: udvikling af 

livsdygtighed eller handlekraft med en given tilstand eller udfordring (Zoffmann 2004). 

I forhold til forældre kan dette beskrives som det, at de oplever støtte til at bevare og 

udvikle autonomi, at have kontrol i situationen, at de udvikler deres kompetence som 

forældre og er i stand til at træffe beslutninger om, hvad der er bedst for deres barn og 

deres familie.  
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Udgangspunkt for udvikling af GEB var en beskrivelse af, hvordan patientens evne til at 

løse problemer undervurderes på trods af en intension om et samarbejde med patienten 

om problemløsning. En sådan undervurdering af forældres ressourcer for at deltage i 

problemløsning er er også fundet i studier af forældres samarbejde med professionelle 

(Hall 2006).  

Zoffmann anvender i sin forskning om samarbejdet mellem professionelle og dårligt 

regulerede diabetespatienter begrebet life-skills, som kan oversættes med livsdygtighed. 

Når mennesker har livsdygtighed, sættes de i stand til at kontrollere og sætte retning for 

deres liv og udvikle evner til at kunne leve med og skabe forandringer i deres 

omgivelser (egen oversættelse) (Knudsen 1997). Dette er overensstemmende med 

essensen i principper for familiecentreret pleje.  

Zoffmann peger på, at metoden kan tilpasses forskellige tilstande eller udfordringer og 

GEB er efterfølgende tilpasset til andre tilstande end patienter med diabetes. Det må dog 

være i en praksis, som er forankret i et værdigrundlag overensstemmende med 

empowerment, som har udviklet fortrolighed med GEB-processen og anvendelse af 

arbejdspapirer og som er trænet i kommunikativ kompetence ( Zoffmann 2004). 

 

5.1.2 Analyse af GEB i forhold til fund i litteraturstudie 

De groundede teorier Liv versus sygdom konflikt, Relationelt potentiale til forandring 

og Personspecifik kommunikations- og refleksionsmodel samt metoden GEB 

(Zoffmann 2004) blev studeret nøje med henblik på at opnå forståelse for metoden.  

Herefter blev essensen af hver teori nedskrevet som udgangspunkt for videre 

bearbejdelse. Hver teori blev analyseret i forhold til fund i litteraturstudiet om forældres 

oplevelser. I analysen blev også inddraget enkelte personlige erfaringer. Formålet var at 

undersøge, hvorvidt teorierne til grund for GEB kunne anvendes som 

fortolkningsramme for forældres oplevelser. Afslutningsvis konkluderedes, om 

anvendelse af en metode inspireret af GEB tilpasset konteksten samarbejdet mellem 

professionelle og forældre til for tidligt fødte børn kunne være en mulig metode til 

virkeliggørelse af principper for familiecentreret pleje i praksis.  

I de følgende afsnit præsenteres den uddragne essens af teorierne bag og metoden GEB. 

Analyse af teorierne præsenteres i diskussionsafsnit i forhold til hver teori. Ud fra disse 

diskussionsafsnit bringes en delkonklusion, hvor anvendeligheden af metoden GEB i 
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relation til konteksten samarbejde mellem forældre til for tidligt født børn og 

professionelle i neonatalafdelingen ridses op. 

  

5.2 Beskrivelse af Guidet Egen-Beslutning 

5.2.1 Liv versus sygdom konflikt 

I såvel patient som professionel er der en tendens til at holde liv og sygdom adskilt, 

hvor patientens og den professionelles modsatrettede prioriteringer af liv og sygdom 

kan udløse konflikter i relationen. Samtidig ses en konflikt i patienten og i den 

professionelle. Konflikten i patienten består i en prioritering af livet over sygdommen 

visende sig ved en modstand mod at integrere sygdommen i livet ud fra et ønske om at 

leve så normalt som muligt. De professionelle begrænser derimod deres rolle til at være 

eksperter på sygdommen med fokus på prøvesvar, undersøgelsesresultater og 

forebyggelses- og behandlingsstrategier. Professionelle prioriterer således sygdom over 

liv og drøfter ikke patientens vanskeligheder med at leve med sygdommen med 

patienten på trods af, at professionelle i indbyrdes samtaler kan have fokus på dette.  

I samarbejdet ses tre forskellige tilgange til problemløsning som har betydning for 

udfaldet: Den compliance-forventende tilgang - patienten har et problem, som de 

professionelle påtager sig at løse - hvor problemet fortsætter uforandret, en fiasko-

forventende tilgang – patienten er problemet - hvor problemet kan forværres og en 

gensidigheds-forventende tilgang – patienten ses som problemløser - hvor problemet 

løses ved at parterne i situationen bliver opmærksomme på det positive potentiale i 

udforskningen af forskellige synspunkter i problemløsningen. Denne form for viden 

skabt i fællesskab ser ud til at kunne medvirke til at skabe sammenhæng mellem liv og 

sygdom (Zoffmann 2004).  

 
5.2.2 Relationsbetinget forandringspotentiale 

Denne teori præsenterer et mønster bestående af tre forskellige relationsformer benævnt 

efter hvordan jeg-du grænser håndteres: Jeg-du distanceret professionel dominans, jeg-

du slørende sympati og jeg-du sorteret gensidighed.  

Jeg-du distanceret professionel dominans er kendetegnet ved, at den 

sundhedsprofessionelle ser sig selv som eksperten, der løser problemerne og patienten 

forventes at følge anvisningerne. Fokus for problemløsning domineres af 
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sygdomsmæssige og fysiologiske aspekter eller problemer, som er typiske for en særlig 

patientgruppe og nogle af de betingelser og vanskeligheder, der generelt får betydning i 

forløbet. Denne ekspertviden er vigtig og betydningsfuld for samspillet med patienten. 

Men begrænsningen i denne relationsform er, at viden netop er baseret på generelle og 

typiske træk hos en gruppe af patienter. Den tager ikke højde for de forskelligheder, der 

er hos den enkelte patient og den giver ikke viden om, hvordan netop denne patient 

oplever situationen og hvad han har brug for. Implicit i relationen er, at det er upassende 

at vise følelser, da det forstyrrer problemløsning. Den professionelles anbefalinger 

baseres på regler og procedurer snarere end viden om patientens situation. Denne 

tilgang lægger ikke op til diskussion af divergerende synspunkter. På trods af 

professionelles venlighed mærker patienten en distance og mangel på interesse for hans 

særlige situation.   

Jeg-du-sløret sympati er en relationsform, hvor den professionelle søger at skabe 

kontakt ved – bevidst eller ubevidst – at fokusere på og eventuelt overvurdere 

lighedstræk mellem patientens liv og hendes eget liv. Relationsformen anvendes også til 

at lægge låg på konflikter og neutralisere blottede følelser, der kan være vanskelige at 

håndtere. Samhørighed lægger op til konformitet og hygge, hvor den gode kontakt 

bliver et mål i sig selv. Den professionelle stoler på sit eget umiddelbare indtryk snarere 

end at sikre sig at dette er overensstemmende med patientens oplevelse. Relationen kan 

umiddelbart virke god, men der er en stor risiko for, at resultatet af en sådan relation 

indebærer, at konkret og  brugbar viden om den enkelte patient ikke kommer frem. 

Forandringspotentialet i situationen udnyttes ikke, da forskelligheder og problemer 

minimeres og ikke udforskes.  

Jeg-du-sorteret gensidighed  fokuserer på, at patienten ”ejer” problemet – det som 

patienten aktuelt har det svært med og har brug for den professionelles hjælp til – hvor  

patienten er problemløser. Den professionelle fungerer som guide i denne proces. For at 

kunne guide er det nødvendigt at få et indblik i patientens tankeverden, hvordan 

patienten oplever situationen, hvad patienten tænker og føler og hvilke værdier og mål 

han har. Samtidig må den professionelle åbne sin tankeverden for patienten, så parterne 

i gensidighed opnår overensstemmelse i forståelsen af hinandens synspunkter og får 

bekræftet antagelser om den anden. Indsigt i patientens tankeverden kan guide den 

professionelle og patienten i samarbejdet, så patienten hjælpes videre i forløbet med at 
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integrere sygdom og liv og dermed udvikle livsdygtighed. Vanskelige følelser og 

uenighed mellem parterne kan komme på bordet i erkendelse af forandringspotentialet, 

der er i udforskning af forskellige holdninger.  

 
5.2.3 Person-specifik kommunikations- og refleksionsmodel 

Ud fra flere fund udvikles en flerdimensionel kommunikations- og refleksionsmodel 

(Bilag 2). I modellen skelnes mellem et sygdomsorienteret og et livsorienteret 

perspektiv på patientens situation, der adskilles af en vertikal linje. Der skelnes også 

mellem en situationel og en ikke situationel tilgang gennem forskellige 

refleksionsniveauer følgende den vertikale linje samt forskellige kommunikationszoner 

formet som koncentriske cirkler omkring denne linje.  

Kommunikationszonerne 1 – 5 er et udtryk for i hvor høj grad, det emne, der er fokus 

for samtalen, er aktuelt for patienten, hvor samtale i den yderste zone 1 drejer sig om 

uspecifikke emner og samtale i den inderste zone 5 omhandler emner, der aktuelt er 

vanskelige for patienten. Hvilken zone, der inviteres til samtale i, er afgørende for 

patientens oplevelse af en effektiv kommunikation med hensyn til problemløsning. 

Kommunikation kan have en tendens til at blive i den zone, der inviteres i eller 

eventuelt bevæge sig længere væk fra den personspecifikke zone. 

Refleksionsniveauerne 0 – 4 følger den vertikale linje nedad, hvor de forskellige 

niveauer betegner bevægelsen fra ikke–situationel refleksion mod situationel refleksion 

ved at være udtryk for, i hvor høj grad såvel patientens som den professionelles 

perspektiv inddrages. Bevægelsen fra trin 0 til trin 3 betyder, at refleksionen relateres 

mere og mere til den konkrete patientsituation og patientens bidrag vægtes samtidig 

højere; på trin 0 har den sundhedsprofessionelle bemærket et problem hos patienten, 

men reflekterer ikke over det i forhold til den konkrete patient, på trin 1 reflekterer den 

professionelle over tegn på et problem hos patienten uden at involvere patienten, på trin 

2 indhenter den professionelle informationer hos patienten om formodede problemer 

men disse søges ikke bekræftet af patienten. På trin 3 er begge parter involveret i en 

gensidig refleksion, hvor viden om personspecifikke problemer verificeres og løsninger 

findes i fællesskab. På trin 4 reflekterer patienten alene - eventuelt motiveret af den 

sundhedsprofessionelle; patienten udforsker og vurderer sin situation og finder måske 

frem til ny forståelse (er empowered og har udviklet livsdygtighed med sygdom).  
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Gennem en personspecifik kommunikation i zone 5 og en gensidig refleksion på niveau 

3 samt selvstændig refleksion på niveau 4 bliver det muligt at skabe sammenhæng 

mellem liv og sygdom og således danne en bro mellem de to sider af modellen.   

 

5.2.4 Udvikling af metoden Guidet Egen-Beslutning 

Disse tre teorier danner baggrund for udvikling af metoden GEB, der således kan 

medvirke til at skabe sammenhæng mellem liv og sygdom ved at fokusere på oplevede 

problemer i livet med sygdommen gennem relationel problemløsning. Tilgang til 

problemløsning må være en gensidighedsforventende tilgang, hvor der etableres en 

relation kendetegnet ved jeg-du sorteret gensidighed. Kommunikation og refleksion må 

være zone 5 personspecifik kommunikation med gensidig refleksion på niveau 3 og 

selvstændig refleksion på niveau 4. Der er fire mål for at anvende GEB: (1) Fokus for 

problemløsning må indeholde vanskeligheder med at udvikle livsdygtighed, (2) 

opnåelse af mønsterbrud i patient-professionel interaktionen ved etablering af jeg-du 

sorteret gensidighed, (3) fremme af zone 5 kommunikation gennem anvendelse af 

arbejdspapirer og invitation til samarbejde og  (4) professionelle stiler mod at skabe 

person-specifik viden gennem situationel refleksion på niveau 3 og 4.  

I metoden GEB anvendes skriftlig kommunikation i form af 20 semistrukturerede 

arbejdspapirer til at guide patient og professionel gennem autonomi-baseret 

problemløsning i samtaler. Arbejdspapirerne er grupperede i fire hovedtemaer: 

Samarbejdsaftale, Dit liv med diabetes, Imellem ideal og virkelighed og 

Forandringsarbejde. Et centralt tema i modellen er Forandringsarbejdet, hvor patienten i 

den dynamiske problemløsningsmodel fokuserer på, hvad han vil ændre i sin levevis for 

at få det bedre. (Zoffmann 2004). For at metoden kan kaldes Guidet Egen-Beslutning 

skal den dynamiske problemløsningsmodel være indeholdt. 

 

5.3 Diskussion af GEB i forhold til forældres oplevelser 

I det følgende diskuteres teorierne bag metoden GEB i forhold til fund i litteraturstudie 

med inddragelse af enkelte personlige erfaringer.  

En stor del af omsorgen for det for tidligt fødte barn og familien retter sig mod at tage 

hånd om barnets fysiske tilstand under hensyntagen til dets skrøbelighed og 

umodenhed. Samtidig skal forældrene have informationer om deres barn, så de har 
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mulighed for at forstå, hvad der sker, hvordan deres barn har det og hvordan 

fremtidsperspektiverne lige nu ser ud. Herigennem kan forældrene ”klædes på” til at 

deltage i plejen og i beslutninger. Men hændelsen skal også integreres i det enkelte 

menneskes liv. Forældrene har ikke kun fået et for tidligt født barn – de er mennesker, 

der nu er forældre til et for tidligt født barn med alt, hvad det indebærer af følelser, 

tanker, oplevelser, problemer, behov og ønsker. Det er en hændelse og et forløb, der vil 

få betydning for deres fremtidige liv – men hvilken betydning og hvor meget det vil 

fylde afhænger også af, hvordan de hjælpes i processen med at integrere dette i deres 

liv. Det vil sige at de i den nye situation opnår livsdygtighed, så det at have født for 

tidligt og være forældre til et for tidligt født barn hen ad vejen i mindst muligt omfang 

forstyrrer og reducerer familiens mulighed for at realisere egne værdier (Knudsen 

1997). 

 

5.3.1 Diskussion: Liv versus sygdom konflikt 

Fund i litteraturstudiet pegede på, at forældrene i en stor del af forløbet – men særligt i 

starten - fokuserede mere på sygdom end liv – de satte livet i venteposition 

(Bialoskurski 2002, Flacking 2006). Men der kunne også være en del problemer 

relateret til ”liv”, som trængte sig på, som en far udtrykte: “Well, I feel really divided, 

for A. (the mother) is in here and she thinks…that it’s nice when I come so she wants me 

to be here the whole evening, and at my job they think it’s obvious I should be free. But 

you have to finish the work you’re doing first, and then it’s a total mess at home, so it 

feels a bit stressful almost” (Lundquist 2003). 

Efterhånden søgte forældrene at integrere hændelsen i deres liv og forsøgte at 

normalisere situationen (Lupton 2001, Heermann 2005). Nogle fund viste, at dette 

kunne opleves som upassende af de professionelle, som oplevede, at de som 

professionelle måtte beskytte barnet. De forsøgte at kontrollere forældrenes mulighed 

for samvær med barnet og gennem undervisning mindede forældrene om at gøre, som 

personalet havde foreslået (Lupton 2001). Dette kan ses som en compliance-forventende 

tilgang, hvor sygdom prioriteres over liv.  

I nogle situationer udvikledes en fiasko-forventende tilgang, hvor forældrene sås som 

problemet. Dette kunne ske, hvis forældrene opfattedes som krævende, tolkedes som 

ikke ønskende sygeplejerskernes hjælp eller hvis de var insisterende i forhold til, 
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hvordan de ville have tingene gjort (Hurst 2001, Heermann 2005). I sådanne situationer 

begrænsedes kommunikationen af sygeplejersken til det aller mest nødvendige. Andre 

forældre lærte sig den medicinske terminologi og jargon (Heermann 2005) hvilket 

måske kan være udtryk for en fortsat prioritering af sygdom over liv.  

 

5.3.2 Diskussion: Relationsbetinget forandringspotentiale 

Ud fra litteraturstudiet så det ud til, at de professionelle i deres ønske om at hjælpe og 

trøste måske tog udgangspunkt i mere generelle forestillinger om forældreroller 

(Bahnsen 2005, Lupton 2001, Cox 2001, Fenwick 2001b, Hurst 2001) og dermed 

overså forældrenes behov for anerkendelse af deres personlige måde at være forældre på 

og i den konkrete situation få hjælp til det, de havde det svært med (Flacking 2006, 

Fenwick 2001b, Cescutti-Butler 2003, Bruns 2002, Van Riper 2001). Dette afspejler en 

jeg-du-distanceret professionel dominans, hvor fokus hovedsagelig er på barnets fysiske 

tilstand samt pleje- og behandlingsbehov, som også overføres på mere almene 

omsorgsopgaver. Dermed kan forældrene opleve en mangel på interesse for deres 

særlige situation. Den jeg-du slørede sympati sås også i flere studier i og med at 

forældrene gav udtryk for, at sygeplejerskerne var meget søde og venlige, men at de 

egentlig ikke havde oplevet hjælp til det, de aktuelt havde det svært med (Fenwick 

2001a, Van Riper 2001, Bruns 2002, Pehrsson 2002). Nogle mødre anvendte også selv 

denne strategi for at bevare gode relationer med de professionelle, hvor den gode 

relation blev et mål i sig selv (Lupton 2001, Hurst 2001). Den jeg-du-slørede relation 

kan være anvendelig til at skabe en umiddelbar kontakt, hvor samtalen drejer sig om 

mere almindelige temaer, men den kan ikke anvendes overfor personer, man er 

afgørende forskellig fra, da den bygger på fokusering på ligheder mellem 

sygeplejersken og i dette tilfælde forældrene.  

Forældrene havde åbenbart en klar opfattelse af, at uenighed ville skade den gode 

relation, hvorfor de vægrede sig ved at udfordre rutiner i afdelingerne, på trods af at 

disse kunne opleves som overgreb. Dette ses af citatet: “That really annoyed me. I was 

really angry but I didn’t say anything ‘cos these people care for my child and there is a 

bit of doubt what they do when you’re not here” (Fenwick 2001b).  

Fenwick (2001a) fandt i sit studie, at nogle få sygeplejersker anvendte sproget som et 

klinisk værktøj, hvor de i en gensidig dialog hjalp mødrene med at sætte ord på det, de 
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havde det svært med og derigennem støttede mødrenes egen mulighed for at løse 

problemer. Dette ligner jeg-du-sorteret gensidighed og er som det et sjældent fund.  

 
5.3.3 Diskussion: Person-specifik kommunikations- og refleksionsmodel 

I min egen praksis oplever jeg, at professionelle har en viden om og forståelse for, at det 

at være forældre til et for tidligt født barn kan være noget af en rutsjebane-tur med bratte 

op- og nedture. Men på trods af dette ser det ud til, at der er barrierer for at støtte 

forældrene gennem afholdelse af jævnlige opfølgende samtaler med fokus på det, der 

aktuelt opleves som vanskeligt. Bemærkninger som ”der er ikke noget nyt”, ”forældrene 

siger, de ikke har behov for mere information” og ” vi snakker jo sammen, når vi pusler 

barnet” viser, at forældrenes behov for støtte til at bearbejde den følelsesmæssige 

reaktion samt til at løse andre problemer og eventuelt få afdækket yderligere behov for 

hjælp af f.eks. psykolog, socialrådgiver eller andre kan blive overset. Samtidig oplever 

jeg jævnligt faglige diskussioner i afdelingen om forløb, hvor personalet bekymrer sig 

for forældrene på baggrund af den måde, forældrene reagerer på, uden at dette er italesat 

overfor forældrene og der kan opstå konflikter mellem forældre og professionelle. Dette 

er mest fremtrædende i de mere langvarige forløb, hvis forældrene udtrykker 

utilfredshed med den måde pleje og behandling udføres på.  

Fund i studierne pegede på, at personspecifik kommunikation og refleksion i den 

konkrete situation med fokusering på livet som forældre/familie med et for tidligt født 

barn var vigtig for forældrenes opnåelse af livsdygtighed (Cox 2001 Lupton 2001, 

Bahnsen 2005, Fenwick 2001a, Pearson 2001, Bialoskurski 2002). Forældrene efterlyste 

en symmetrisk relation med et frit flow af informationer og de havde brug at vide, hvad 

de kunne forvente i relationen (Cox 2001, Flacking 2006). “I need to know what this all 

means, what I should worry about and what to expect” “I want to know how the nurses 

feel about my asking questions and what I can ask for or make suggestions about” “I 

need to be able to ask questions and discuss what it all means so that I can help decide 

what will work best for my baby.” “I need to know how things work around here, so 

that I know who to go to about what concerns or questions.” (Hurst 2001).  

Fenwick (2001a) beskrev en model, hvor sygeplejersken gennem en dialog, som 

svingede mellem et generelt plan, et personligt plan og et dybere plan om den aktuelt 

vanskelige situation, fik mulighed for at identificere moderens behov og ønsker. Fokus 
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for og målet med denne samtale ligner fokus og mål i den personspecifikke 

kommunikations- og refleksionsmodel. Der var dog ikke tale om planlagte, 

formaliserede samtaler – det var mere et udtryk for den enkelte sygeplejerskes 

personlige evner til at kunne mestre denne samtaleform - og det var meget få 

sygeplejersker, der anvendte dette.  

   

5.4 Delkonklusion - En metode inspireret af GEB en mulighed 

GEB er udviklet i en ganske anderledes sammenhæng, men alligevel kan teorierne bag – 

som vist ovenfor - anvendes som fortolkningsramme for relationer og kommunikation 

mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle. 

Som der blev peget på i foregående afsnit, ser det ud til, at der er behov for udvikling af 

en metode, der kan guide forældre og professionelle i samarbejdet med fokus på 

relationel problemløsning, så de gode intentioner for samarbejdet virkeliggøres. Ud fra 

diskussion af teorierne bag GEB i forhold til fund i litteraturstudie og egne erfaringer 

kunne det tyde på, at anvendelse af dele af GEB tilpasset konteksten samarbejdet 

mellem professionelle og forældre til for tidligt fødte børn kunne være en mulig metode.  

De fire mål for at anvende GEB ses som relevante for samarbejdet mellem forældre og 

professionelle: (1) Fund i litteraturstudier viste, at en del forældre havde behov for 

hjælp til at løse problemer relateret til at klare den nye situation som forældre til et for 

tidligt født barn. Begge forældre har hver deres forestillinger, tanker, følelser, behov og 

ønsker i situationen, som de træffer beslutninger ud fra. Det er sandsynligt, at 

forældrene ikke har sat ord på overfor hinanden, hvad de forbinder med varetagelse af 

forældrerollen (Brodén 2004) og hvordan forældrenes roller indbyrdes skal være. I en 

stressende og belastende situation, hvor der måske skal træffes vanskelige beslutninger, 

er det ikke sikkert, at forældrene er enige og det kan være uoverskueligt for dem at finde 

fælles løsninger. (2) Der var behov for et mønsterbrud i forældre-professionel 

interaktionen, så forældrenes egne værdier, behov, ønsker, bekymringer og tanker 

tillægges betydning i en jeg-du-sorteret gensidighed. At der er en asymmetri i 

situationen må ikke medføre at magten bruges til dominans. Målet er i stedet at bruge 

magten til det gode for den anden og hjælpe den anden til igen at få magt og kontrol i 

eget liv. Interaktionen er kendetegnet ved at være en mellemmenneskelig relation, hvor 

det er i orden at såvel forældre som professionelle viser følelser. (3) Forældrene 
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efterlyste mere personspecifik tilgang og viden om hvad de kan forvente af samarbejdet. 

Dette kan tydeliggøres gennem anvendelse af arbejdspapirer, som også lægger op til 

problemløsning mellem forældrene. (4) Forældrene havde også behov for støtte til 

situationel refleksion gennem en gensidig refleksion på niveau 3 og selvstændig 

refleksion på niveau 4, hvor de kunne udforske og vurdere situationen og måske finde 

frem til ny forståelse. Dette er en måde at håndtere det stress, der er forbundet med at 

være forældre til et lille skrøbeligt barn. Når stress håndteres kan det føre til vækst og 

udfordringer (Benner 2001).  

Det bliver herigennem muligt at skabe sammenhæng mellem liv og det at varetage 

forældrerollen for et for tidligt født barn, så forældrene således er ”empowered” og har 

udviklet livsdygtighed i denne rolle.  

 

6. Fase 3: Udvikling af metoden Guidet Familiecentreret Omsorg 
Resultater i anden fase pegede således på, at teorierne, der danner baggrund for metoden 

GEB, kunne anvendes som fortolkningsramme for relationerne mellem forældre og 

professionelle.  

I tredje fase udvikledes en metode med anvendelse af støttepapirer til styrkelse af 

kommunikation og refleksion i den mellemmenneskelige relation mellem forældre og 

professionelle inspireret af GEB (Zoffmann 2004). Intensionen var at udvikle enkle og 

tilgængelige papirer, så de kunne anvendes i en travl og kompleks praksis. Metoden 

blev kaldt Guidet Familiecentreret Omsorg (GFO).  

 

6.1 Metode i tredje fase 

Ud fra litteraturstudiet fremstod det klart, at relationer og kommunikation mellem 

forældre til for tidligt fødte børn og sundhedsprofessionelle var et centralt tema. Det 

havde en afgørende såvel positiv som negativ betydning for forældrenes oplevelse af 

forløbet, udvikling af handlekraft og fortrolighed med handlerummet. Kerneområderne 

for styrkelse af samarbejde var derfor: 

• At sikre, at der blev taget hånd om forældrenes følelsesmæssige oplevelse af og 

reaktion på for tidlig fødsel og indlæggelse i neonatalafdeling 

• At sikre hjælp til de umiddelbart oplevede problemer – også af praktisk art. 

 49



• I hele forløbet have fokus på det, der aktuelt er vanskeligt for forældrene og 

støtte til relationel problemløsning 

For at imødegå dette udvikledes en metode inspireret af GEB med anvendelse af 

semistrukturerede papirer, som i denne sammenhæng blev kaldt støttepapirer, til at 

guide samarbejdet. Ved at anvende støttepapirer ville det i højere grad være muligt for 

forældrene at forberede sig til samtaler.  

Som beskrevet i indledningen er der i dag stor opmærksomhed  på betydningen af god 

kommunikation og anbefalinger til, hvad god kommunikation indebærer 

(Amtsrådsforeningen 2003). Generelt har der udelukkende været fokus på den ene 

halvdel af relationen med undervisning og træning af professionelle i kommunikation 

(Harrington 2004). Udover denne vigtige indsats kunne det også være relevant at se på, 

hvordan patienten (forældrene) kunne ”klædes på” og få mulighed for at være mere 

aktive i dialogen med professionelle (ibid). Intensionen med udvikling af GFO var 

opnåelse af en patientcentreret (her familiecentreret) kommunikation, hvor 

professionelle blev guidet til at yde en pleje, der var overensstemmende med patientens 

(forældrenes) værdier, behov og præferencer og som gav patienten (forældrene) 

mulighed for at komme med input og deltage aktivt i beslutninger (Epstein 2005).   

Ud fra fund i litteraturstudiet så det ud til, at forældrenes oplevelser, følelser, reaktioner, 

ønsker og behov ændredes væsentligt i forløbet. Derfor blev der foretaget en teoretisk 

opdeling af indlæggelsesforløbet i to faser – en intensiv fase og en almen neonatal fase. 

Faserne adskilte sig ved forskelle i kendetegn såvel i forhold til barnets tilstand som 

karakteren af de mellemmenneskelige relationer og behov for kommunikation (Pehrsson 

2002, Sandén-Eriksson 2005). Denne ændring i forældrenes behov pegede på et behov 

for, at de professionelle skulle kunne møde forældrene der, hvor de er, hvorfor det ville 

være relevant at udvikle støttepapirer, der kunne guide samarbejdet i begge faser. 

Derudover ville det være relevant at udvikle en skriftlig invitation til samarbejde (Bilag 

3) for at tydeliggøre karakteren af samarbejdsrelationen for såvel forældre som 

professionelle.  

Fund i det systematiske litteraturstudie blev analyseret med henblik på at formulere 

formål for anvendelse af det enkelte støttepapir. Dette er fremstillet i figur 2, afsnit 6.2. 

I metoden Guidet Egen-Beslutning (GEB) anvendtes skriftlig kommunikation i form af 

20 semistrukturerede arbejdspapirer til at guide patient og professionel gennem 
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autonomi-baseret problemløsning i samtaler. I konteksten samarbejdet mellem forældre 

til et for tidligt født barn indlagt i neonatalafdeling og professionelle kunne der være 

behov for et mere enkelt instrument, da såvel den tid, der er til rådighed, som de 

problemstillinger, der er i fokus, er anderledes end i konteksten samarbejdet mellem 

patienter med kronisk lidelse og professionelle. Fokusering på temaerne Imellem ideal 

og virkelighed samt Forandringsarbejde med den dynamiske problemløsningsmodel, 

blev fravalgt i denne instrumentudvikling (Zoffmann 2004). Disse temaer fokuserer på, 

hvad patienten ønsker at ændre i sin levevis for at få det bedre. Dette vurderedes ikke 

umiddelbart at være den overordnede problemstilling i forhold til samarbejdet mellem 

forældre og professionelle i første omgang. 

De udviklede støttepapirer skulle kunne medvirke til at klæde såvel forældre som 

professionelle på til at indgå i et ligeværdigt samarbejde. Støttepapirerne skulle hjælpe 

med at guide samarbejdet mellem forældre og professionelle i relationel 

problemløsning. Herved kunne der åbnes op for en fokusering af forældrenes personlige 

behov og potentialer, så disse blev brugt og ikke blot lå brak. 

Arbejdspapirerne ”Invitation til samarbejde” samt Ufuldendte samtaler” udviklet i GEB 

(Zoffmann 2004) samt afdelingens Guide for indlæggelsessamtale (Guide for 

indlæggelsessamtale 2005) anvendtes som udgangspunkt for udvikling af tre 

støttepapirer. Formålet med den nyudviklede metode, der blev kaldt Guidet 

Familiecentreret Omsorg, var at virkeliggøre intentionerne for samarbejde, som det er 

formuleret i principper for familiecentreret pleje og empowerment gennem jævnlige 

samtaler. 

 

6.2 Beskrivelse af metodeudvikling – Guidet Familiecentreret Omsorg 

6.2.1 Udvikling af støttepapir ”Invitation til samarbejde” 

En invitation til samarbejde kan medvirke til at forældre og professionelle ”klædes på” 

til at indgå i et ligeværdigt samarbejde med udgangspunkt i situationsspecifik viden og 

refleksion. 

I hospitalets overordnede værdigrundlag står, at de mennesker, som nu og i fremtiden 

vælger at bruge hospitalets ydelser, har viden og stiller krav til behandlingens kvalitet, 

omsorg, service og personalets kommunikationsevner og -villighed. Patienter stiller 

også krav om medmenneskelighed, respekt og åbenhed’ (Mission, mål og værdier, 
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2003). Det kan være en udfordring for sundhedsprofessionelle at møde sådanne meget 

”bevidste” patienter og pårørende og det er nødvendigt at være ”klædt ordentligt på” for 

at kunne indgå i denne relation. På samme måde kræves indlevelse, lydhørhed, åbenhed 

osv. for at indgå i et ligeværdigt samarbejde med patienter og pårørende, der ikke i 

samme grad har viden eller er gode til at stille krav. Ved et for tidligt født barns akutte 

indlæggelse i en intensiv neonatalafdeling er der ikke tale om, at patienter og pårørende 

har ”valgt” at bruge hospitalets ydelser; tværtimod er forældre ofte uforberedte og har 

måske kun en vag forestilling om, hvad de kan forvente. Det er vigtigt at være bevidst 

om asymmetrien i relationen og leve op til krav om kvalitet i de mellemmenneskelige 

relationer, så omsorgsrelationen ikke fejlagtigt opfattes som en selvvalgt, naturlig 

relation, da dette kan føre til en romantisering af relationen (Wiklund 2005) og den gode 

relation kan blive et mål i sig selv.  

I lyset af den altruisme forældrene udviste særligt i starten af indlæggelsen, hvor 

bekymringen for barnet kom før livet som familie med et for tidligt født barn, kan det 

ikke forventes, at forældrene selv bringer det på banen, som de aktuelt har det svært 

med. Samtidig kan den professionelles behov for at hjælpe og trøste medføre handlinger 

baseret på generel viden, erfaring og standardprogrammer før det unikke i netop denne 

families situation er afdækket.  

Sygeplejeomsorg er et komplekst og mangefacetteret begreb, men det følelsesmæssige 

og medmenneskelige engagement i patienter og pårørende genfindes i flere kilder og må 

således være kendetegnende og grundlæggende for og i omsorgshandlinger og -

aktiviteter (Kjerholt 2006, Scheel 2005, Orlando 1972, Martinsen 2005, Eriksson 2002, 

Wiklund 2005). I en invitation til samarbejde skal det klart fremtræde, at omsorgen 

retter sig mod hele familiens oplevelse af velvære og ikke kun barnets fysiske tilstand, 

problemer og helbredelse. Det skal fremgå, at jævnlige samtaler mellem forældre og 

kontaktpersoner er en vigtig del af samarbejdet. Endvidere skal det tydeliggøres   

• at samarbejdet drejer sig om det, der lige nu er vanskeligt for forældrene i livet 

som forældre til et for tidligt født barn 

• at kun den enkelte forælder kender deres egen oplevelse af forløbet, følelser, 

bekymringer, behov, forventninger og ønsker og at begge forældres såvel som 

personalets viden og erfaring er nødvendig  

 52



 53

• at deltagere i samarbejdet kan se forskelligt på situationen, at det er ok at være 

uenige og det er ok at vise følelser 

• at ved at anvende støttepapirer får forældrene mulighed for i fred og ro væk fra 

afdelingen at reflektere over situationen ved at udfylde papirerne og at samtaler 

med udgangspunkt i disse papirer kan guide samarbejdet mellem forældre og 

professionelle med udgangspunkt i det, der betyder noget og det, der aktuelt er 

vanskeligt for netop disse forældre. 

Forældrene er to forskellige individer med hver deres holdninger, forestillinger, tanker, 

ønsker, bekymringer, oplevelser osv. I Invitation til samarbejde (Bilag 3) lægges op til 

at dette italesættes forældrene imellem ved en samtale med en professionel som ledsager 

i processen, der støtter forældrene i erkendelse og bearbejdning af problemer (Stelter 

2005).  

 

6.2.2 En indlæggelse – flere faser 

Indlæggelsesperioden opdeles i en intensiv fase og en almen neonatal fase inspireret af 

svenske studier (Pehrsson 2002, Sandén-Eriksson 2005). Hvad der karakteriserer disse 

faser beskrives nedenfor ud fra det systematiske litteraturstudie. De identificerede fund 

af forældres perspektiv analyseres, med henblik på afklaring af hvilke formål udvikling 

af støttepapiret skal tjene. Fund, støttepapir og formål præsenteres i et skema (fig. 2).  

 

6.2.2.1 Den indledende intensive fase – støttepapir ”Indlæggelsessamtale” 
I den intensive fase svinger barnets tilstand ofte hurtigt mellem en relativ stabil tilstand 

og en kritisk tilstand, hvor barnets liv måske er på spil. Denne fase kan vare op til flere 

uger. Forskningsresultater tyder på, at i starten af barnets indlæggelse oplever 

forældrene hjælpeløshed og usikkerhed i den smertefulde og kaotiske situation og der 

kan være mange modstridende følelser på spil: Vil de miste barnet? Tør de knytte sig til 

barnet? Hvad kan de gøre som forældre i denne situation? – Kan de overhovedet noget? 

Den traumatiske oplevelse af at være på sidelinjen – en outsider og uden betydning er et 

gennemgående fund i litteraturstudiet. 



 Fund – støttepapirer – formål med støttepapirer 

Fund i nuværende pleje* Støttepapirer Formål med støttepapir 

 
Forældre er uforberedte på indlæggelsen. Har en 
oplevelse af kaos, uvirkelighed og usikkerhed. Forældre 
kan let opleve, at de er på sidelinjen og ikke er vigtige 
for deres barn. De føler ikke de er blevet forældre. 
Sygeplejersken har en vigtig rolle i at støtte og lette 
processen fra ”outsider” til engageret forælder.  
Forældrene oplever, at god to-vejs kommunikation med 
frit flow af informationer i en symmetrisk relation 
mellem forældre og professionelle medvirker til at 
fremme deres oplevelse af at være eksperter hvorved 
tilknytning til barnet udvikles. 
 

 
Invitation til 
samarbejde 
(Bilag 4) 

 
Forældrene føler sig inviterede indenfor og anerkendt 
som vigtige samarbejdspartnere.  
Gør det synligt for såvel professionelle som forældre, 
hvad der ligger i samarbejdet – at begge forældres og de 
professionelles viden, erfaring og oplevelse er vigtige og 
at det er nødvendigt at kende hinandens opfattelse; alle 
parter forberedes på at være aktive i samarbejdet med 
hver deres holdninger og værdier.  
Formulerer, at det er ok at se forskelligt på situationen og 
være uenige.  
Udvider forældres forventninger til samarbejdet. 
Inviterer forældre til at give professionelle feed-back. 

 
Forældre oplever tab af kontrol.  
Bekymring - for hvordan barnet – og partneren - har det. 
Stress – vanskeligheder med at honorere krav i den nye 
situation samtidig med at klare dagligdags rutiner. 
Hjælpeløshed – sårbarhed relateret til manglende evne 
til at kunne tage sig af og beskytte sin familie. 
Forældre har behov for udvikling af støttende og 
tillidsfulde relationer med professionelle i det 
følelsesmæssige kaos og den manglende følelse af at 
være blevet forældre 
Forældre kan have behov for at opmærksomheden rettes 
mod problemer – f.eks. økonomiske problemer eller 
behov for følelsesmæssig og social støtte. 

 
Indlæggelses-
samtale 
(Bilag 5) 

 
En mulighed for at give det første ord til forældrene i 
indlæggelsessamtalen– forberede sig på at indgå i et 
ligeværdigt samarbejde. 
Giver personspecifik viden om forældre og 
familiesituation som udgangspunkt for samarbejdet i det 
fremtidige forløb.  
Afdækker konkrete problemer, familien har behov for 
hjælp til at løse af f.eks. økonomisk, social eller 
følelsesmæssig art. 
Inviterer forældrene til at sætte ord på, hvordan de har 
det lige nu og hvordan det har været for dem, at barnet er 
født for tidligt og indlagt i neonatalafdeling. 
Mulighed for at forældrene kan sætte ord på hvilken 
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Fund i nuværende pleje* Støttepapirer Formål med støttepapir 

Hjælp til varsomt at starte bearbejdelse af  
følelsesmæssige reaktioner – i første omgang er 
forældrenes perspektiv dog primært  på at få information 
om barnet –  
Behov for introduktion til afdeling, rutiner m.m. for at 
udvikle fortrolighed med omgivelserne 

viden de har brug for i forbindelse med deres barns pleje 
lige nu og hvordan de ønsker og magter at deltage i 
plejen. 
Ved at lægge op til fælles planlægning og 
beslutningstagning signaleres at forældrene er vigtige 
samarbejdspartnere og de anerkendes i forældrerollen.  
Kontaktsygeplejersken præsenteres for familien og laver 
ny aftale om opfølgende samtale, så forældrene oplever 
kontinuitet som grundlag for udvikling af relationer. 
Forældre har indflydelse på hvilke oplysninger der  
videreformidles i sygeplejejournalen. 
 

Antal af samtaler mellem forældre og professionelle 
aftager væsentligt, når barnets intensive forløb er 
overstået på et tidspunkt, hvor forældrene fortsat har 
stort behov for psykosocial støtte 

Forældre kan have vanskeligt ved at honorere 
komplekse krav i situationen. 

Forældrene nærer mange bekymringer for barnets 
aktuelle tilstand og for fremtiden. 

Professionelle kan let mistolke forældrenes handlinger, 
hvilken kan skabe barrierer for at opnå familiecentreret 
pleje. 

Forældre ønsker kontrol over situationen og har behov 
for at deltage i beslutninger, for at komme med forslag 
til ændringer i barnets pleje ud fra egne observationer af 

 
Ufuldendte 
sætninger – om 
værdier, 
erfaringer og 
behov 
(Bilag 6) 

 
Giver hurtigt overblik og indsigt i mange temaer 

Mulighed for at støtte forældre i deres  bearbejdelse af 
følelsesmæssige problemer på et tidspunkt, hvor barnets 
tilstand er mere stabil og de får mulighed for at ”mærke 
efter”, hvordan de har det samt sætte ord på deres 
bekymring for fremtiden. 

Letter overvejelser og kommunikation i vanskelige 
situationer ved at tage udgangspunkt i, hvad forældrene 
hver især oplever som vanskeligt. 
Giver forældrene mulighed for at tale med hinanden om, 
hvad de hver især oplever som vanskeligt og opnå ny 
erkendelse.  
Kan hjælpe til i fællesskab at blive klar over hvad der er 
vigtigt for forældrene hver især,  lave aftaler og 
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Fund i nuværende pleje* 
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Støttepapirer Formål med støttepapir 

barnet. 

Forældrene kan føle sig overvågede i samværet med 
deres barn, føle at de bliver sat på plads af personalet og 
at deres observationer af barnet samt ønsker til barnets 
pleje ikke respekteres.  

Kan opleve uoverensstemmelse mellem egen opfattelse 
og den professionelles. 

Angst for at blive negativt stemplet kan medføre, at 
forældrene ikke sætter ord på deres følelser – ikke giver 
feed-back til de professionelle.  

Kommunikation kan opleves som distancerende hvor 
den professionelle fokuserer på at undervise forældrene 
ud fra en forestilling om at de mangler viden og 
kompetence. 

strukturere hverdagen. 
Fremmer en fokuseret kommunikation. 

Mulighed for at anerkende forældrene som dem, der  
kender barnet bedst. 

Afdækker hvilken viden eller støtte forældrene har behov 
for, så der kan træffes aftaler om samtaler med evt. andre 
i det tværfaglige behandlerkollektiv. 

Forældrene får mulighed for at give feed-back til 
personalet – hvad kunne de godt tænke sig, de 
professionelle gjorde mere af/mindre af. 

Fremmer kontinuitet ved at kontaktsygeplejerske fortsat 
aftaler nye samtaletidspunkter med forældrene. 

 

 

* Baseret på litteraturstudie. 

 



Forældrene udtrykte et stort behov for at få så megen viden om barnet som muligt: 

Barnets tilstand her og nu, hvad var det de professionelle overvågede, hvilke 

forventninger var der til det fremtidige forløb, hvad kunne de gøre som forældre? 

(Flacking 2006, Fenwick 2001b, Cescutti-Butler 2003, Bruns 2002, Van Riper 2001). 

Dette skyldes  såvel en overvældende bekymring for barnets tilstand som et ønske om at 

få så megen viden som muligt for derigennem at lære sit barn at kende og kunne 

identificere sig med forældrerollen. Et gennemgående fund var også den afgørende 

betydning, relationer med sundhedsprofessionelle havde for forældrenes oplevelse og 

udvikling af forældrerollen, i og med at sygeplejersken sås som en nøgleperson af 

forældrene i forhold til deres mulighed for at være tæt på og have kontakt med deres 

barn (Flacking 2006, Lupton 2001, Bruns 2002, Bahnsen 2005, Heermann 2005). 

Endelig gav forældrene udtryk for, at betydningen af at have faste kontaktpersoner var 

væsentlig i forhold til, at det krævede tid at opbygge en tillidsrelation, hvor de følte, de 

kunne åbne sig og fortælle om, hvordan de følelsesmæssigt havde det (Hurst 2001, 

Bialoskurski 2002, Van Riper 2001,  Cescutti-Butler 2003).  

Forældre har altså brug for flere former for kommunikation: Samtaler, hvor de får 

konkret information om deres barn men også samtaler, der sigter mod, at der tages hånd 

om deres følelsesmæssige oplevelse af og reaktion på for tidlig fødsel og indlæggelse i 

neonatalafdeling og som sikrer hjælp til de umiddelbart oplevede problemer – også af 

praktisk art. Den sidste form for samtale kan også betegnes som en omsorgssamtale, 

hvor det er af betydning, at sygeplejersken er til stede som person snarere end som en 

rolle (Wiklund 2005). Her indtager sygeplejersken en modtagende forholdsmåde 

(Scheel 2005). Kommunikationen i disse samtaler retter sig primært mod at etablere en 

relation mellem forældre og faste kontaktpersoner, at hjælpe forældrene til rette i 

afdelingen, støtte den tidlige tilknytning ved at hjælpe forældrene med at se og tolke 

barnets signaler, at sikre at forældrene oplever, de har fået den information om barnet, 

de har behov for, men også gennem enkelte samtaler at afklare hvordan familiens liv 

hænger sammen lige her og nu: Hvordan forældrene oplever den smertefulde situation, 

hvordan ser det ud på hjemmefronten, hvad med arbejde, hvordan med netværk og 

andre familiemedlemmer, så de sundhedsprofessionelle kan hjælpe forældrene med at 

overskue den kaotiske situation og eventuelt hjælpe med problemløsning. Det vil også 
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være vigtigt at få afdækket om der er behov for inddragelse af andre tværfaglige 

samarbejdspartnere – f.eks. socialrådgiver, psykolog, sundhedsplejerske eller andre.  

I afdelingens målsætninger om kontinuitet og samarbejde med forældre (Tværfaglig 

målsætning 1999, Standard for kontaktsygeplejerske 2005) anføres, at 

kontaktsygeplejersken holder en indlæggelsessamtale med forældrene indenfor 48 - 72 

timer. I afdelingens vejledning ”Guide for indlæggelsessamtale” beskrives, at det er en 

struktureret samtale, hvor forældrenes forventninger til plejeforløb afklares og der 

skabes en god kontakt mellem forældre og sygeplejerske. Derudover indsamler 

sygeplejersken oplysninger om familiemæssige forhold, informerer om sundheds – og 

sygepleje til barnet samt om praktiske forhold i afdelingen ud fra en checkliste (Guide 

for indlæggelsessamtale 2005). I praksis er det dog ofte sådan, at hovedfokus for 

samtalen bliver en gennemgang af de praktiske informationspunker på checklisten og 

samtalen som sådan ikke får karakter af en omsorgssamtale. Det ser altså ud til at 

intensionen beskrevet i målsætninger og vejledninger er godt overensstemmende med 

forældrenes behov, men at disse målsætninger og vejledninger ikke i tilstrækkelig grad 

virkeliggøres i praksis.  

Med udgangspunkt i guide for indlæggelsessamtale udvikles et støttepapir (Bilag 4), 

hvor begge forældre skal have et ark hver. Spørgsmål i støttepapirer er formuleret ud fra 

forskellige grupper af spørgsmålstyper – lineære, cirkulære og refleksive - da hensigten 

med spørgsmålene har karakter af at være udforskende med henblik på opnåelse af 

personspecifik viden, afdækning af konkrete problemer, opnåelse af viden til 

dataindsamling samt påbegyndelse af en refleksionsproces (Hermansen 2004). Ud fra de 

formulerede spørgsmål kan forældrene forberede sig til indlæggelsessamtalen.  

Ved samtalen tages udgangspunkt i forældrenes nedskrevne besvarelse af spørgsmål – 

eventuelt i stikord. Intensionen er, at det, der er vigtigt i den konkrete situation, er 

styrende for, hvad der bliver talt om ved samtalen – alt afhængig af hvor uddybende en 

samtale forældrene har behov for. Derudover er det vigtigt at lægge op til, at der ved 

jævnlige samtaler vil blive samlet op på denne indledende samtale, så det, parterne ikke 

taler om i første omgang, kan ske ved en senere samtale. Ved samtalens slutning lægges 

op til at kontaktsygeplejersken aftaler tid for opfølgende samtale med forældrene. 

Herved sikres, at der følges op på omsorgssamtalen med henblik på at etablere 

relationer med kontaktpersoner, som forældrene har tillid til og et forum, hvor de kan 
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italesætte deres tanker, tvivl og frustration, så dette ikke overses ud fra en forestilling 

om at forældrenes behov tilgodeses ved de samtaler om, hvordan barnet har det, der 

finder sted i forbindelse med stuegang og i plejesituationer.  

 

6.2.2.2 Den almene neonatale fase – støttepapir ”Ufuldendte sætninger” 
Den intensive akutte fase kan strække sig over kortere eller længere tid. Men efter ca. 2 

– 3 uger vil barnets tilstand ofte være mere stabil og forløbet kan betegnes som værende 

i en mere almen neonatal fase. Barnet er fortsat overvåget med teknisk udstyr, kan have 

behov for behandling, der understøtter vejrtrækningen, men den mest fremtrædende 

problemstilling er ofte barnets tilvækst og ernæring.  

I denne fase var forældrene oftest kommet igennem den akutte krise. De havde fået en 

stor viden om deres barn og forældrene kunne gøre mere selv. Det var vigtigt for dem at 

opnå kontrol, føle at de var forældre, at de respekteredes i denne rolle og at de traf 

beslutninger for deres barn. Men de oplevede også fortsat stor afhængighed af de 

professionelle. De forsøgte til en vis grad at normalisere deres hverdag, samtidig med at 

de fortsat var plaget af tvivl, usikkerhed og bekymring for, hvordan det ville gå deres 

barn, såvel på kort som på langt sigt. De får altså mere tid til at ”mærke”, hvad de 

egentlig har været igennem og kan ofte have et stort behov for at tale om dette.  

På grund af angst for at blive stemplede som ”besværlige forældre” kunne nogle 

forældre føle at de måtte lægge bånd på sig selv og gav ikke altid udtryk for, hvis der 

var noget de var utilfredse med men tilpassede sig i stedet til den rolle, de forventedes at 

indtage. Der kunne dog være ting, som forældrene lagde særlig vægt på, hvor de 

udfordrede og eventuelt formulerede en kritik af de professionelle.  

Det ser ud til, at i denne mindre intensivt prægede fase aftog frekvensen af samtaler med 

professionelle samtidig med at forældrene oplevede et øget behov for at tale om aktuelle 

såvel som tidligere og fremtidige problemstillinger(Pehrsson 2002). Forældrene fik ikke 

mulighed for at sætte ord på deres følelser, ønsker og behov, de støttedes ikke i 

relationel problemløsning samtidig med at de ikke fik hjælp til at starte bearbejdelsen af 

psykiske reaktioner på forløbet inden udskrivelsen. Dette er også beskrevet i en dansk 

rapport, hvor en mor f.eks. giver udtryk for at ”hun savnede, at en erfaren sygeplejerske 

ind i mellem kom forbi og hørte til, hvordan det gik og for eksempel tilbød lidt psykisk 

opbakning og vejledning omkring ammeetablering. Hun fortæller: ”Man lærer at hægte 

 59



sig på, når der var en sygeplejerske på stuen.””(Mai 2001). Dette kan måske medføre, 

at professionelle og forældre går skævt af hinanden og konflikter opstår.  

Det er således særligt i denne almene neonatale fase, at der kræves øget opmærksomhed 

på hjælp til at løse de problemer, som trænger sig mest på her og nu gennem jævnlige 

samtaler. Der er behov for et instrument, som lægger op til samtale mellem forældre og 

professionelle på det personspecifikke niveau med henblik på at styrke forældrenes 

mulighed for at træffe beslutninger og valg om barnets pleje og behandling. Samtidig er 

der i det fortsatte forløb behov for fokus på forældrenes følelsesmæssige tilstand og 

mulighed for at støtte forældrene og eventuelt afdække, om de har behov for yderligere 

støtte i det tværfaglige kollektiv. Derudover er der behov for et mønsterbrud i 

relationerne mellem forældre og professionelle med etablering af et samarbejde, hvor 

forældrene føler sig trygge til at give feedback til personalet om, hvad de kunne tænke 

sig mere af/mindre af ved at give udtryk for deres ønsker og hvad de måske ikke har 

været så tilfredse med, bekymringer de gør sig osv. Ved samtaler ud fra en åben 

kommunikation bliver det muligt at rette op på misforståelser og løse eventuelle 

konflikter. 

Støttepapiret Ufuldendte sætninger (Bilag 5) er udviklet til at kunne fokusere behov for 

relationel problemløsning af de ovenfor nævnte problemstillinger ud fra forældrenes 

perspektiv. De lægger op til at tale om det, som det kan være svært at tale om, uden at 

det opleves som skræmmende (Zoffmann 2004). Ved at nedskrive refleksioner i fred og 

ro væk fra afdelingen er det hensigten, at forældrene når frem til erkendelse af, hvad de 

oplever som vanskeligt lige nu og hvad de oplever som vigtigt. Indenfor rammerne af 

den tidligere præsenterede Invitation til samarbejde er hensigten med dette støttepapir, 

at den professionelle hurtigt kan danne sig et overblik over, hvad der lige nu er 

vanskeligt for den enkelte forælder og gennem åben kommunikation hjælpe forældrene 

med at få øje på egne og indbyrdes relationer, handlinger, følelser og tanker i forhold til 

hinanden og barnet og gennem det styrke deres egen evne til at tage vare på barnet. 

Disse refleksioner og den deraf afledte problemløsning kan være afgørende for 

forældrenes evne til og mulighed for at ”springe ud som forældre”.  

Der lægges også i dette støttepapir op til, at nogle punkter kan udsættes til en 

opfølgende samtale, at forældrene er med til at træffe beslutninger om barnets pleje, at 
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forældrene er med til at beslutte hvilke oplysninger og aftaler der skrives i barnets 

journal og der aftales tid for en opfølgende samtale. Hensigten er at sikre,  at forældrene 

får mulighed for støtte til bearbejdelse af den psykiske reaktion på for tidlig fødsel og 

indlæggelse tillige med andre vanskeligheder ved i hele forløbet at holde disse planlagte 

samtaler i fred og ro (Eg 2006, Sandén-Eriksson 2005). Målet med dette er at 

forældrene er empowered’ hvilket vil sige har nok viden til at træffe rationelle 

beslutninger, kontrol, ressourcer til at udføre beslutninger og erfaring til at vurdere 

effektivitet af handlinger (Zoffmann 2004, Feste 1995). 

 

6.3 Delkonklusion 

Resultatet af tredje fase var udvikling af metoden GFO inspireret af GEB til at guide 

samarbejdet mellem professionelle og forældre til for tidligt fødte børn, som er 

langtidsindlagte i en intensiv neonatalafdeling. Formålet med udvikling af støttepapirer 

var at overvinde barrierer i praksis for opfyldelse af intentioner med principper for 

familiecentreret pleje og empowerment. Det kunne se ud til, at familiecentreret 

kommunikation, hvor forældre får mulighed for at få det første ord gennem forberedelse 

til samtaler, kunne dække behovet for virkeliggørelse af principper for familiecentreret 

praksis. 

GEB er en omfattende model – i samarbejdet mellem forældre og professionelle i 

neonatalafdelingen var der behov for en mere enkel og let tilgængelig model. Målet var 

at sikre, at der blev taget hånd om forældrenes følelsesmæssige oplevelse af og reaktion 

på for tidlig fødsel og indlæggelse i neonatalafdeling, at sikre støtte til løsning af de 

umiddelbart oplevede problemer – også af praktisk art. Derudover i hele forløbet at have 

fokus på det, der aktuelt var vanskeligt for forældrene og støtte til relationel 

problemløsning.  

Der blev teoretisk argumenteret for en opdeling af indlæggelsestiden i to faser – en 

intensiv og en almen neonatal fase. Opdelingen blev foretaget ud fra forskel i kendetegn 

på barnets tilstand, karakteren af de mellemmenneskelige relationer og behov for 

kommunikation. 

Ud fra teoretisk argumentation udvikledes tre støttepapirer, som metoden GFO kunne 

trække på: ”Invitation til samarbejde”, hvor samarbejdet gennem jævnlige samtaler 

introduceres til forældrene. Derudover udvikledes to støttepapirer til at guide samtaler 
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fokuseret på udvikling af en støttende relation tilpasset de forskellige behov i de to 

faser: ”Indlæggelsessamtale” og ”Ufuldendte sætninger”. 

 

7. Fase 4: Pilot-testning af støttepapirer – præsentation og fund 
Resultatet af tredje fase blev udvikling af tre støttepapirer til anvendelse i metoden 

Guidet Familiecentreret Omsorg funderet på teoretiske argumenter og beskrivelser. Med 

henblik på at få et umiddelbart indtryk af anvendeligheden af de udviklede støttepapirer 

blev en pilot-testning af støttepapirer foretaget i fjerde fase.  

 
7.1 Metode i fjerde fase 

7.1.1 Formål og mål med pilot-testning 

Det overordnede formål med pilot-testning var at få et indtryk af, om anvendelse af de 

udviklede støttepapirer i praksis så ud til at være velegnede som instrumenter i en  

metode til at virkeliggøre intensionerne om et gensidigt samarbejde som afspejlet i 

principper for familiecentreret pleje. Endvidere at få et indtryk af, hvad der ville skulle 

til i form af introduktion, undervisning, træning og feed-back i et fortsat samarbejde 

med justering og evaluering af implementering af metoden. 

Målet for afprøvning var derfor at: 

• få et indtryk af personale og forældres umiddelbare reaktion på anvendelse af 

støttepapirer i forbindelse med forberedelse til og afholdelse af en samtale 

• få feed-back på udformning af støttepapirer 

• få indtryk af om resultatet af samtalerne indfrier mål for anvendelse af 

støttepapirer  

7.1.2 Pilot-testning metode 

Dette forventedes opnået gennem en dialog med personalet, systematisk opsamling af 

forældres og deltagende sygeplejerskers umiddelbare kommentarer i forhold til 

anvendelse af støttepapirer som forberedelse til og afholdelse af en samtale, indsamling 

af udfyldte støttepapirer samt overværelse af en samtale ud fra støttepapirer. 

Pilotafprøvningen skulle omfatte to indlæggelsessamtaler med forældre til nyindlagte 

børn og to opfølgende samtaler med forældre til børn, der havde været indlagt i 4-5 

uger. Det var ikke afgørende, hvordan det enkelte forløb havde været – det var dog 

vigtigt, at forældrene havde overskud til at deltage i afprøvningsfasen (se etiske 
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overvejelser nedenfor). I alt skulle således rekrutteres fire familier og fire sygeplejersker 

til at afprøve papirer i en samtale.  

Afprøvningen blev planlagt til at strække sig over ca. 7 - 10 dage i slutningen af april – 

starten af maj 2006.  

Sygeplejeledergruppen i de tre team blev kontaktet med henblik på at informere om 

afprøvningen og for at opnå tilsagn om at deltage i afprøvningen. Udkast til 

støttepapirer og breve om informeret samtykke blev udleveret til ledergruppen med 

henblik på feed-back og en sidste justering inden afprøvning. Enkelte sproglige rettelser 

blev foretaget og enkelte spørgsmål i ”Indlæggelsessamtale” omformuleredes, så der var 

overensstemmelse mellem hensigt med spørgsmål og spørgsmålstype (Hermansen 

2004). Der justeredes også lidt i arket med ”Ufuldendte sætninger”, så der var en bedre 

balance mellem mulighed for refleksion i forhold til oplevelse af ressourcer og styrke 

såvel som det, der var vanskeligt.  

 

7.1.3 Etiske overvejelser 

Det er en meget stressende og belastende situation at være forældre til et for tidligt født 

barn indlagt i neonatalafdeling. Etiske overvejelser inspireret af Kvales (1997) etiske 

spørgsmål til de syv forskningsstadier i det kvalitative interview dannede baggrund for 

valg i planlægning af afprøvning. Formålet med undersøgelsen betragtedes som 

værende af værdi for den menneskelige situation, der blev udforsket (Kvale 1997). 

Deltagelse i pilottestning vurderedes ikke til at have nogle negative konsekvenser for 

forældrene  – måske tværtimod. Alligevel fravalgtes familier i en særlig sårbar eller 

usikker situation, hvor forældrene måske havde et meget lille overskud til andet end at 

klare dagen og vejen.  

Potentielle familier til deltagelse blev udvalgt i samarbejde med kontaktpersoner til 

familierne. Kontaktsygeplejersken skulle indhente tilladelse fra forældrene til, at 

undersøger måtte kontakte dem for at informere om afprøvningen og indhente tilsagn 

om deltagelse. Såvel deltagende sygeplejersker som forældre skulle afgive skriftligt 

informeret samtykke til deltagelse (Bilag 6abcd). Specifik viden om de enkelte familier 

indsamledes ikke, da disse data ikke havde betydning for pilottestningen. Med det 

informerede samtykke gav deltagerne tilladelse til, at kommentarer og eventuelt 

udfyldte støttepapirer måtte indgå som datamateriale i opgaven. Det fremgik, at alle data 
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anonymiseredes samt at deltagere til hver en tid kunne trække tilsagn om deltagelse 

tilbage.  

 

7.1.4 Information af personale og deltagere 

Ved sygeplejekonferencer i de deltagende team skulle formål med anvendelse af 

støttepapirer præsenteres ud fra en kort gennemgang af GEB samt teorierne bag. De 

udviklede støttepapirer introduceres samt plan for afprøvning.  

Alle deltagende sygeplejersker skulle introduceres hver for sig og have udleveret et 

komplet sæt af de udviklede papirer. Forældrepar skulle introduceres sammen og have 

udleveret relevante papirer for den type af samtale, de skulle deltage i (Invitation til 

samarbejde (Bilag 3) og Indlæggelsessamtale (Bilag 4) eller Invitation til samarbejde og 

Ufuldendte sætninger (Bilag 5). 

I det følgende beskrives forløbet af pilot-testning af støttepapirer i forberedelse til samt 

afholdelse af samtaler mellem forældre og sygeplejersker. Pilot-testningssituationer 

skildres og fund præsenteres i forhold til mål for pilot-testning som beskrevet i 

metodeafsnit. Herefter konkluderes ud fra overordnet formål med pilot-testning. 

Indledningsvis argumenteres for valg af afdeling, hvor samarbejde omkring udvikling af 

papirer og pilot afprøvning finder sted og afdelingen præsenteres. 

 

7.2 Argumentation for valg af afdeling 

Pilottestning af støttepapirer udførtes i den afdeling, hvor jeg er ansat, da jeg oplevede 

en del lighedstræk mellem egne erfaringer og oplevelser i denne praksis og fund i 

litteraturstudie. Derudover er det mit håb, at jeg i samarbejde med mine kolleger kan 

udvikle et instrument, som kan anvendes i afdelingen fremover med henblik på at 

virkeliggøre afdelingens tværfaglige målsætning om familiecentreret pleje (Tværfaglig 

målsætning 1999).  

Samtidig var det intensionen at udvikle et instrument, som kunne anvendes i en praksis 

med højt arbejdstempo og med forskelligartede komplekse plejeforløb, hvilket i høj 

grad er fremtrædende ved denne afdeling.  

Endelig havde jeg kun begrænset tid til min rådighed, hvorfor jeg forestillede mig, at det 

ville være mindre tidskrævende, da jeg ikke først skulle gøre mig bekendt med og blive 
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kendt af en ny afdeling. At det ikke nødvendigvis var helt så enkelt, vil fremgå i 

beskrivelse af pilot-testning, hvor afprøvning og hvad der kom ud af det præsenteres.  

 
7.3 Præsentation af afdelingen 

Denne beskrivelse medtages, da jeg oplever denne kontekst for samarbejdet som 

rummende mange udfordringer, der har indflydelse på samarbejdet mellem forældrene 

og professionelle – igen noget jeg også oplevede i forbindelse med pilottestning af 

støttepapirer. Afdelingen er en stor intensiv afdeling på et dansk universitetssygehus. 

Afdelingen varetager behandling af nyfødte på lands- og landsdelsniveau og har også en 

lokalfunktion. De væsentligste opgaver er behandling af ekstremt tidligt fødte børn, 

intensiv behandling af syge nyfødte, samt præ- og postoperativ behandling af nyfødte 

børn med misdannelser til børnekirurgisk, neurokirurgisk eller hjertekirurgisk 

behandling og intensiv behandling af børn op til 1 års alder. 

Afdelingen er organiseret i 3 tværfaglige kliniske team til varetagelse af hele 

patientforløb, som består af en afdelingssygeplejerske, en assisterende 

afdelingssygeplejerske, en sygeplejevejleder, omkring 40 sygeplejestillinger, 1 team-

overlæge, 2 speciallæger, 2 reservelæger, 1 sekretær og 1 bioanalytiker. De fleste 

patientgrupper er fælles for alle team – herunder de for tidligt fødte børn - , men hvert 

team har også et fagligt speciale: pleje og behandling af børn med neurologiske 

sygdomme (f.eks. svær asfyksi, kramper, hydrocephalus og myelomeningocele), børn 

med kirurgiske lidelser (f.eks. øsofagusatresi, diafragmahernie og nekrotiserende 

enterokolitis), og børn med hjertesygdomme.  

Omgivelserne i neonatalafdelingen er åbent miljø, hvor der er plads til 4 –6 børn på hver 

stue. Hvert team råder dog også over en stue, hvor der er plads til to børn - hver med en 

medindlagt forælder. Børnene er omgivet af og tilsluttet diverse apparater og 

overvågningsudstyr, hvorfra der ofte kommer lyde og alarmer. Der er meget personale 

som kommer og går, snakker med hinanden og har travlt med opgaver. Plejepersonale 

er konstant til stede på stuerne ved børnene og har kontakt med forældrene hver gang, 

de er i afdelingen. I hele forløbet foregår der i dette miljø et tæt samarbejde mellem 

forældre og professionelle, hvor forældrene må diskutere og afklare problemer i relation 

til barnets pleje og behandling. I afdelingen modtages det meget lille/syge barn på en 

stue forbeholdt børn med behov for højintensiv pleje og behandling. I forløbet flyttes 

barnet til en stue, hvor overvågnings- og behandlingsniveauet er lidt mindre. I den sidste 
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fase af indlæggelsen, hvor barnets fysiske pleje og behandlingsniveau oftest er 

yderligere reduceret, flyttes barnet til en lille stue, hvor en af forældrene har en plads 

ved siden af barnet og hvor forældre i høj grad selv varetager plejen af barnet.  

I de første dage efter barnets fødsel er moderen fortsat indlagt på barselsgangen – og 

hvis det er muligt har faderen også en plads der. Efter 4-5 dage – eller når moderens 

tilstand er stabil - udskrives moderen fra barselsgang. Neonatalafdelingen råder over to 

værelser, hvor der er plads til to mødre på hvert. Derudover er der til hospitalet 

tilknyttet et McDonald hus (et hjem udenfor hjemmet), hvor familier kan få et værelse, 

hvis der er plads. Nogle forældre vælger at sove hjemme, måske for også at få en 

hverdag eventuelt med andre børn til at hænge sammen. Sidste udvej er at få en plads til 

forældre på patienthotellet eller i et gæsteværelse, som ligger et godt stykke væk fra 

afdelingen. 

 

7.4 Gennemførelse af pilot-testning 

7.4.1 Rekruttering af deltagere og forløb i pilot-testning af støttepapirer 

En afdelingssygeplejerske responderede positivt, at hendes team meget gerne ville 

deltage i pilot-testning (hvor hun senere fik en ret betydelig rolle). I dette team var der 

dog ingen nyindlagte for tidligt fødte børn, så her rekrutteredes sygeplejersker og 

familier til testning af støttepapirer med ufuldendte sætninger i en opfølgende samtale. 

Ud fra afdelingens indlæggelsesprotokol fandt jeg frem til en familie, der rekrutteredes 

til afprøvning af støttepapirer ved en indlæggelsessamtale – efter dog at have afventet et 

par dage med at kontakte forældrene, da barnets tilstand var noget ustabil de første dage. 

Oversigt over deltagere og forløb i pilot-testning fremgår af tabel (Fig.3). 

Da det viste sig særlig vanskeligt at rekruttere familier til at teste papirer i forbindelse 

med afholdelse af indlæggelsessamtale, udførtes kun en enkelt pilot-testning af 

indlæggelsessamtalepapirer. Hensigten med dette støttepapir var ikke så forskellig fra 

den guide, der i forvejen er for disse samtaler. I forhold til afholdelse af 

indlæggelsessamtaler er det interessant at se, om anvendelse af støttepapirer vil betyde, 

at der afholdes flere indlæggelsessamtaler og om indholdet i samtalerne i højere grad 

fokuseres på forældrenes oplevelse af det, der lige nu er vanskeligt. Dette ville i så fald 

opfylde det, som også nu er hensigten med indlæggelsessamtalen.  
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Tidspunktet for pilot-testning viste sig at være en meget travl periode i afdelingen. Der 

var desværre ingen mulighed for at udskyde afprøvningen, og i erkendelse af, at 

vilkårene i afdelingen ofte er sådan, sås det snarere som en ekstra udfordring at skabe 

interesse for testning og at få tilbagemelding fra deltagere. Pilot-testning kom således til 

at strække sig over 17 dage med nogen ændringer under vejs. 

Forældre og deltagende sygeplejersker informeredes og afgav informeret samtykke som 

beskrevet i metode afsnit. I to tilfælde var det dog ikke muligt mundtligt at informere 

faderen inden samtalen. I disse tilfælde påtog mødrene sig at informere faderen ud fra 

de udleverede papirer. Forældrene blev opfordret til at ringe eller bede personalet om at 

ringe til undersøger, hvis de havde brug for mere information. Det blev ej heller muligt 

at få direkte feed-back fra alle deltagere i samtalerne. (Dette beskriver med al ønskelig 

tydelighed, hvor uforudsigelig hverdagen er for forældre til et for tidligt født barn 

indlagt i neonatalafdeling: Barnets tilstand ændrer sig hurtigt – forværres eller bedres, så 

det, der er i fokus, kan ændres fra den ene dag til den anden. Forældre kan også hurtigt 

ændre planer, hvis f.eks. lejligheden byder sig og de kan være lidt væk fra afdelingen). 

I de to forløb med opfølgende samtaler skete der desværre det, at samtaler først måtte 

udsættes på grund af travlhed eller forældrene ændrede planer og tog lidt væk fra 

afdelingen, dernæst at kontaktsygeplejersken blev syg og ikke havde mulighed for at 

afholde en samtale indenfor overskuelig tidsramme pga. sygdom, fridage, nattevagter, 

kursusdage. Det var ikke muligt at træffe aftale med andre af familiens 

kontaktsygeplejersker, hvorfor afdelingssygeplejersken blev spurgt om hun ville 

afprøve papirerne i en samtale med forældrene - først til den ene samtale og derefter til 

den anden. Først blev situationen forklaret for forældrene og de blev spurgt, om de så 

det som en mulighed at holde samtalen med afdelingssygeplejersken, hvilket de syntes 

var helt i orden.  

Afdelingssygeplejersken blev spurgt, da hun har føling med alle forløb i sit team. Hun 

er meget rutineret i at holde samtaler med forældre, så jeg forestillede mig, at 

forældrene ville opleve det som en god samtale. Jeg var nysgerrig på, hvordan sådan en 

samtale virkede i praksis og fik tilladelse til at overvære en samtale (forløb 3).  
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Fig. 3 Oversigt over  deltagere og forløb i pilot-testning af støttepapirer 
 

Deltager  
Samtale  Sygeplejerske Mor Far  

Indlæggel-
sessamtale Sygeplejerske 1 Mor 1 Far 1 Kommentar 

Information 
af deltager – 
hvor og 
hvornår 

Dagen før planlagt 
indlæggelsessamtale 
 

På barselsgang 
dagen før planlagt 
samtale. 
To sæt papirer 
udleveres.  

Ej til stede – er 
hjemme hos andre 
børn (syge). Mor 
vil informere samt 
give papirer til 
far.  

Ikke muligt for 
US at informere 
far inden samtale, 
da det er uvist 
hvornår i afdeling. 

Deltagelse i 
samtale 

Afholder samtale 
som planlagt 

Deltager i samtale Deltager i samtale  

Feed-back til 
undersøger 
(US) 

Dagen efter afholdt 
samtale 

Dagen efter 
afholdt samtale 

Ej til stede – 
udfyldt papir skal 
lægges i journal. 
Forsøger kontakt 
senere. 

Da barnets 
tilstand forværres 
afstås fra 
yderligere 
kontakt. 

Opfølgende  
samtale  Sygeplejerske 2 Mor 2 Far 2 Kommentar 

Information 
af deltager – 
hvor og 
hvornår 

I afdeling. Tid for 
samtale ej planlagt, 
men forventes 
afholdt i løbet af de 
næste par dage. 

På McDonald hus. 
To sæt papirer 
udleveres.   

Ej til stede – på 
arbejde. Mor vil 
informere samt 
give papirer til 
far, så de kan nå 
at udfylde papirer 
inden samtale. 

Ikke muligt for 
US at nå at 
informere far 
inden samtale, da 
forældre tager 
hjem 1 døgns tid. 

Deltagelse i 
samtale 

Afdelingssyge-
plejersken, som 
kender forløb og er 
rutineret i afholdelse 
af samtaler, afholder 
samtale efter aftale 
med forældre. 

Deltager i samtale Deltager i samtale Kontaktsyge-
plejerske får ikke 
aftalt og afholdt 
samtale pga. 
travlhed – er 
herefter 
sygemeldt.  

Feed-back til 
undersøger 

Pr. telefon 3 dage 
efter samtale 

I afdelingen 3 
dage efter 
samtale. Mor 2 
refererer også til 
far 2’s oplevelse 

Ej til stede – 
udfyldte papirer 
indsamles. US 
afstår fra 
yderligere 
kontakt. 

Barn overflyttes 
til lokalsygehus 
næste dag (lidt 
overrumplende for 
forældre).  

Opfølgende 
samtale * Sygeplejerske 3 Mor 3 Far 3 Kommentar 

Information 
af deltager- 
hvor og 
hvornår 

I afdeling. Tid for 
samtale ej planlagt 
men forventes i 
løbet af et par dage 

Ved børnenes 
plads sammen 
med far 

Ved børnenes 
plads sammen 
med mor 

Forældre giver 
umiddelbar feed-
back ved 
information. 

Deltagelse i 
samtale – 
*Undersøger 
overværer 
samtale 

Afdelingssyge-
plejersken afholder 
samtale – 
begrundelse som 
forløb 2. 

Deltager i 
samtale. Foreslår 
far 3 at trække 
sig, da han oftest 
ikke prioriterer 
sådanne ting. 

Deltager ikke i 
samtale.  
Vælger deltagelse 
i afprøvning fra. 

Samtale afholdes 
ikke som 
forventet, da 
forældre tager 
væk et 1½ døgn. 
Herefter er spl. 
sygemeldt 

Feed-back til 
undersøger 

Umiddelbart efter 
samtale 

Umiddelbart efter 
samtale 

%  
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Ved sygeplejekonferencer blev de udviklede papirer samt baggrunden for at udvikle 

disse præsenteret for sygeplejerskerne i de to deltagende team. Ud fra en kort 

præsentation af fund i litteraturstudie om forældres oplevelser af og ønsker til 

samarbejdet præsenteredes de groundede teorier, som danner baggrund for GEB i store 

træk (Zoffmann 2004).  

Pointer fra dialog med personalet, forældres og deltagende sygeplejerskers umiddelbare 

kommentarer i forhold til anvendelse af støttepapirer som forberedelse til og afholdelse 

af en samtale samt indtryk af overværelse af samtale blev nedskrevet umiddelbart efter 

samtaler. Kopier af udfyldte støttepapirer blev indsamlet.   

Disse kilder indgår som datamateriale i den videre fremstilling. I fremstillingen 

benævnes deltagende sygeplejersker i pilot-testning sygeplejerske 1 samt 2 ( da den ene 

sygeplejerske afholder to samtaler). Andre sygeplejersker benævnes teamsygeplejerske. 

Forældre benævnes mor 1, 2 og 3 respektive far 1, 2 og 3.   

 

7.4.2 Præsentation og diskussion af fund i forhold til formål og mål for pilot-

testning 

7.4.2.1 Personalets og forældres  umiddelbare reaktion før anvendelse af 
støttepapirer  
Forældre og sygeplejersker var overvejende positive overfor intensionen med 

anvendelse af støttepapirer som formuleret i ”Invitation til samarbejde” (Bilag 3), at det 

igennem skrevne invitationer blev tydeliggjort, hvordan samarbejdet skulle være 

(sygeplejerske 1, sygeplejerske 2, teamsygeplejersker, mor 1, mor 2) Støttepapirerne 

kunne guide til at stille de gode spørgsmål (sygeplejerske 1), der blev lagt op til mere 

balance i samtalen ved at anvende støttepapirerne (Bilag 4 og 5) (teamsygeplejersker, 

sygeplejerske 1, sygeplejerske 2, egne observationer)  og der blev fokuseret på det, som 

var vigtigt for den enkelte forælder, hvilket også kunne hjælpe forældrene til at få 

snakket med hinanden om, hvordan de har det (sygeplejerske 1, sygeplejerske 2, 

teamsygeplejersker, mor 1, mor 2, egne observationer). Ud fra tidligere erfaring som 

mor til for tidligt fødte børn havde en mor oplevet at have et individuelt behov for et 

”frikvarter” i hverdagen, som der ikke blev taget hensyn til ud fra en forståelse af, hvad 

det betød for hende. Hun havde følt sig mødt med en opfattelse hos de professionelle, at 

nu var hun jo mor og måtte blive hos sine børn (mor 1).  
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Anvendelse af støttepapirer og ugentlige samtaler kunne dog opfattes lidt overvældende 

af forældre, der ikke oplevede problemer i samarbejdet eller med at give udtryk for, 

hvordan de gerne ville have tingene (mor 3, far 3).  

Teamsygeplejerskerne udtrykte nogen bekymring for, hvad vi lukker op for hos 

forældrene ved en samtale med anvendelse af støttepapirer ”Ufuldendte sætninger”, og 

om sygeplejerskerne ville kunne håndtere det, der blev lukket op for? Om vi lagde op til 

at kunne hjælpe med at løse nogle problemer, som vi ikke kan? (Teamsygeplejersker) 

En anden overvejelse var, om det var ok, at vi som professionelle viser følelser 

(teamsygeplejersker). 

 
7.4.2.2 Feed-back på udformning af støttepapirer  
Det lod ikke til, at formuleringer i de udarbejdede papirer var uforståelige. Af ændringer 

blev foreslået, at papirerne forenkledes ved at minimere mængden af tekst, så papirerne 

var så tilgængelige som muligt (mor 3). Forældre har særligt i starten af indlæggelsen 

meget lille overskud til at sætte sig ind i skriftligt materiale – de havde selv prioriteret 

kun at læse det mest nødvendige (mor 3). Desuden efterlystes mere plads til at skrive på 

arket med ufuldendte sætninger (far 2). 

 
7.4.2.3 Hvad kommer der ud af at anvende støttepapirer i en samtale ?  
Anvendelse af støttepapirer blev anset som værende guidende for samtalen. De 

formulerede spørgsmål i ”Indlæggelsessamtale” lagde op til, at forældre i en sårbar og 

kaotisk situation også blev inviteret til at sætte ord på og reflektere over, hvordan de 

oplevede situationen og herigennem erkende, hvilke muligheder og ressourcer de havde 

– at de som forældre var gode til at støtte hinanden (mor 1, sygeplejerske 1). ”[Denne  

far] var primært fokuseret på at få så meget at vide om sit barn som muligt – men han 

kom også med omkring det mere følelsesmæssige” (sygeplejerske 1).  

Figur 4a og figur 4b  er eksempler på udfyldte ark med ufuldendte sætninger. 

Forældrene oplevede det meget positivt, at de fik mulighed for at reflektere over deres 

situation og at have en samtale i fred og ro med sygeplejersken (mor 2). Forældrene 

havde allerede inden samtalen med sygeplejersken oplevet det som positivt at tale om 

disse ting med hinanden efter at have læst hinandens udfyldte papirer (mor 2). I forløbet 

fokuseredes en vanskelighed med at udvikle livsdygtighed som forældre til et for tidligt 

født barn. Forældrene havde mange besøgende og faderen havde et ønske om at dette 
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begrænsedes, hvor moderen havde svært ved at sige nej til besøgende på trods af at det 

betød, at hun ikke kunne være så meget hos sit barn, som hun gerne ville. Det kunne se 

ud til, at moderen havde svært ved at integrere dét at være mor til et for tidligt født barn 

i sit liv. Forældrene havde haft et skænderi om dette, hvilket fyldte meget for moderen – 

men det var faderen ikke klar over. Forældrene fik ved samtalen lavet en aftale om, 

hvordan de kunne tackle situationen ved at fordele nogle roller, hvor faderen skar mere 

igennem for at støtte mor i at passe mere på sig selv og de kunne værne om deres 

sparsomme familieliv (Sygeplejerske 2). Sygeplejersken hjalp dem til at finde en vej til 

at formidle dette til venner og familie uden at støde dem fra sig, da de satte meget stor 

pris på den omsorg, de fik fra venner og familie. Dette var højst sandsynligt en 

problemstilling, som sygeplejersken ikke havde fået indblik i og dermed mulighed for at 

støtte problemløsning gennem jeg-du-sorteret relation, hvis ikke de udfyldte ark havde 

guidet samtalen (sygeplejerske 2). Forældrene gav udtryk for, at de var varsomme med 

hvilken feed-back, de ville give til personalet, da de var bange for, hvordan relationerne 

ville være efterfølgende og hvordan deres barn ville blive passet (mor 2).  

Et andet eksempel var en mors oplevelse af ikke i samme grad at have samtaler med 

læger og sygeplejersker efter at familien havde fået plads på en lille stue sammen med 

deres børn. Hun bekymrede sig meget for sine børns fremtid og havde et stykke tid følt 

behov for en uddybende samtale. Samtidig oplevede hun, at hun nemt fik en 

koordinerende rolle mellem diverse speciallæger og familiens kontaktlæger, hvilket 

oplevedes som frustrerende (mor 3). Ved at få fokus på dette kunne det afhjælpes 

gennem planlægning af samtaler, så moderen kunne fokusere på sit liv med sine børn. I 

en tryg samtalerelation blev det også muligt for forældrene at sætte ord på nogle ting de 

ikke var tilfredse med og få lavet aftale med sygeplejersken om, hvordan de skulle 

tackle dette (sygeplejerske 2, mor 2). Der var ingen eksempler på, at det havde været 

svært at håndtere samtalerne og at der blev lukket op for mere end sygeplejerskerne 

kunne håndtere.  
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Figur 4a: Mors udfyldte ark med ufuldendte sætninger 
 
Ufuldendte sætninger – om værdier, erfaringer og behov 
 
Det værste ved at have født for tidligt er …hvis [mit barn] ikke får et godt helbred og får for 
mange mén 
 
Jeg vil gerne vide noget mere om… fremtiden og bivirkninger på alt det [mit barn]får af 
medizin 
 
Bare jeg kunne… gå rundt med [mit barn] i barnevogn, ligge i sengen og kigge på hende, hjælpe 
hende noget mere. Få mere overskud til at have [hendes storesøster] her også 
 
Jeg har svært ved at… være væk fra [mit barn] i lang tid. Jeg gør det, men bliver lige pludselig 
vildt ked af det 
Det var godt at…vi kom på rigshospitalet..og at [mit barn]  overlevede 
 
Jeg kan ikke holde ud når… [min mand] og jeg er lidt uvenner, så føler jeg mig ½ psykisk stærk. 
bliver rigtig svag eller når [mit barn] har smerter 
 
Den lykkeligste oplevelse jeg har haft var da…. vi fandt ud af at jeg var gravid. Og [mit 
barn] blev en måned. Sygeplejerskerne havde sat flag op, pyntet [mit barn], taget billeder 
 
Den tristeste oplevelse var da… vandet gik og jeg fik veer.  
Jeg blev bedt om at pakke og flytte stue igen - jeg var rigtig dårlig med diarré, og skulle over på 
patienthotellet. Og det var vildt trist da [mit barn] skulle i respirator. 
 
Jeg oplever at jeg har styr på tingene når… Jeg er i ok humør. Og har brugt mange timer hos 
[mit barn] 
Jeg føler mig som forælder når…jeg sidder med [mit barn], eller pusler om hende eller når jeg 
snakker om hende og bliver helt varm i hjertet 
 
Jeg oplever, at samarbejdet med personalet… er ok, det er bare ikke altid så rart når der tit 
kommer nye sygeplejersker til at passe hende 
 
Jeg bliver glad når…jeg kan mærke jeg er tryg ved den der passer [mit barn]. når jeg tænker på de 
gode forhold vi bor i. Når [mit barn] er stabil, har det godt, smiler. 
 
Noget, der kan give problemer derhjemme, er…økonomi, fordi jeg er selvstændig. Og dårlig 
planlægning ang. gæster… Og [”storesøsters”] mor. 
 
Jeg synes at min familie/venner…er rigtig go’e til at hjælpe os. Vi har mange venner. 
 
Når vi taler sammen derhjemme….er vi go’e til at snakke om både godt og dårligt… 
 
Jeg får god støtte af…min mand og venner familie… 
 
Jeg kunne godt tænke mig at få mere støtte af…kommunen, har slet ikke snakket med dem 
endnu. Psykolog kan mærke at der sidder noget og trykker mig 
Det, jeg ønsker mig allermest, er… at [mit barn] er rask og vi snart får hende med hjem 
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Figur 4b.: Fars udfyldte ark med ufuldendte sætninger 
 
Ufuldendte sætninger – om værdier, erfaringer og behov 
 
Det værste ved at have født for tidligt er …  Tænker om [mit barns] fremtid såsom 
hendes helbred og indlæring 
 
Jeg vil gerne vide noget mere om…  Hvorfor man stort set kun i Dk benytter C-PAP. 
 
Bare jeg kunne… 
 
Jeg har svært ved at…  der er så mange forskellige sygeplejersker som passer [mit barn] 
 
Det var godt at…  vi kom på neonatalafdelingen på ”riget” for så kunne vi bo på McDonald 
huset 
 
Jeg kan ikke holde ud når…  jeg syntes ikke der noget jeg ”ikke kan holde ud” men vil jo 
gerne snart hjem med [mit barn] 
 
Den lykkeligste oplevelse jeg har haft var da…. Vi fik plads på McD huset 
 
Den tristeste oplevelse var da…   [mit barn] skulle i respirator (Det var en underlig dag 
rent følelsesmæssigt, det var samme dag som McD huset) 
 
Jeg oplever at jeg har styr på tingene når…   Vi selv skifter hende/vasker hende 
 
Jeg føler mig som forælder når…    Vi skifter/vasker hende eller sidder med hende 
 
Jeg oplever, at samarbejdet med personalet…er godt, specielt [kontaktsygeplejersken]
er vi glade for. Hun kommer snart hjem fra ferie og det bliver fedt at få hende igen. 

 

”

 
Jeg bliver glad når…[ mit barn] tager på i vægt og det går fremad med hende og når [min 
kone] og jeg laver nogle ting uden for Riget” (Bio, tur i fælledparken o.s.v.) 
 
Noget, der kan give problemer derhjemme, er…    når der kommer alt for mange 
gæster, der er [min kone] og jeg lidt uenige 
 
Jeg synes at min familie/venner…    er super til at hjælpe med alting. Vi har en voldsom 
stor omgangskreds og de har alle støttet os. 
 
Når vi taler sammen derhjemme….    er vi gode til at lytte og forstå hinanden 
 
Jeg får god støtte af…    Mit arbejde, har lige meddelt at jeg skal have 4 mdr. barsel 3 
uger senere bliver jeg forfremmet. Min kone og venner. 
 
Jeg kunne godt tænke mig at få mere støtte af…    det offentlige. [min kone] er 
selvstændig så noget omkring økonomisk hjælp i sådan en situation ville være dejligt. 
 
Det, jeg ønsker mig allermest, er…    at få en rask og sund datter med hjem, og at der 
måske var lidt mere plads at skrive på ☺ 
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7.4.2.4 Diskussion i forhold til formål for pilottestning 
Det overordnede formål med pilottestning var at få et indtryk af, om anvendelse af de 

udviklede støttepapirer i praksis så ud til at være et velegnet instrument, som metoden 

Guidet Familiecentreret Omsorg kan trække på med henblik på virkeliggørelse af 

intensioner om et gensidigt samarbejde som afspejlet i principper for familiecentreret 

pleje. Endvidere at få et indtryk af, hvad der skulle til i form af introduktion, 

undervisning, træning og feed-back i et fortsat samarbejde med justering og evaluering 

af tiltaget. 

 

7.4.2.5 Anvendelse af støttepapirer inspireret af GEB   
På trods af at den første tid er kaotisk og det ikke kan forventes, at en egentlig 

følelsesmæssig bearbejdning er mulig (Sandén-Eriksson 2006) så det ud til, at 

anvendelse af støttepapirer kunne hjælpe til, at der fra starten blev taget hul på mere 

følelsesmæssige emner i etablering af en tryg relation. Gennem situationel refleksion 

kan forældrene støttes i også at erkende deres ressourcer samtidig med at de sætter ord 

på det, de har det svært med.  

Det så ud til at papirerne var konsistente med en metode, hvor forældrene støttedes i at 

prioritere såvel liv som sygdom – så deres egne behov og problemer i livet ikke blot 

blev sat til side (Flacking 2005, Lupton 2001, Heermann 2005). Det så også ud til at der 

blev skabt mere balance i samtalen, så intensionen om at give ordet til patienten 

(forældrene) støttedes ved at de fik mulighed for at forberede sig til samtaler. Således 

levede samtalen i højere grad op til krav til kvalitet i de mellemmenneskelige relationer 

(Amtsrådsforeningen 2003) ved at forældrene blev klædt på til at kunne indgå i 

relationen (Harrington 2004, Epstein 2005).  

Det viste sig dog, at det i den intensive fase kunne være vanskeligt for forældrene at 

finde tid til at udfylde papirerne på et tidspunkt, hvor det, der fyldte mest, var at få viden 

om deres barn – et behov det bestemt er vigtigt at opfylde også med henblik på 

empowerment. I nogle tilfælde kan det være en god idé , at samtalerne planlægges 

umiddelbart i forlængelse af hinanden, således at en samtale, hvor der gives 

informationer om barnet, udmunder i en samtale om det, forældrene har det svært med 

ud fra de udfyldte papirer. På denne måde oplever forældre ikke, at deres umiddelbare 

behov for information tilsidesættes. I andre tilfælde vil det være bedre, at disse samtaler 

holdes adskilt, da omsorgssamtalen tjener et særligt formål i relation til det, der 
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kendetegner sygeplejens selvstændige område med fokus på det følelsesmæssige og 

medmenneskelige engagement i patienter og pårørende. Planlægning af samtaler vil 

kræve opmærksomhed i implementeringen, da der kan være en risiko for at samtalerne 

ikke bliver planlagt og afholdt, med mindre sygeplejerskerne udvikler self-efficacy i 

forhold til at afholde omsorgssamtaler.  

Ved opfølgende samtaler lagde de udfyldte papirer op til at tage udgangspunkt i noget, 

der aktuelt var vanskeligt i livet som forældre til et for til et for tidligt født barn – det vil 

således være forskelligt, hvad der ”popper op”, når sætningerne i arket ”Ufuldendte 

sætninger” skal fuldføres, afhængig af hvornår i forløbet papirerne udfyldes. De temaer, 

der trådte frem ved samtalen, kan ses som et eksempel på, at det kan være svært at 

integrere liv og sygdom, men at en situationel refleksion med en åben kommunikation 

fremmer muligheden for at støtte denne integrering. Ved at sætte ord på indtryk, tanker 

og følelser som baggrund for reaktion (at f.eks. skænderiet skyldtes faderens ønske om 

at passe på sin kone og sin familie og at moderen var mere væk end hun ønskede, fordi 

hun ikke kunne sige fra til besøgende) blev det muligt at komme frem til en løsning i 

situationen. Forældrenes udveksling af papirer inden samtalen kan ses som en 

anvendelse af de udfyldte ark til situationel refleksion på niveau 4.  

I min kontakt med nogle sygeplejersker fornemmede jeg, at de oplevede, at det var ret 

uforudsigeligt, hvornår denne mor var hos sit barn – men årsagen til dette var ikke 

afklaret. I en sådan situation er der en risiko for, at nogle sygeplejersker kan udvikle en 

opfattelse af, at moderen ikke helt lever op til deres definition af en god mor. Fund i 

litteraturstudiet pegede på, at det er et tema, det er vigtigt at være opmærksom på (Hurst 

2001, Lupton 2001, Heermann 2005, Flacking 2006), da denne tilgang kan ses som 

udtryk for en forståelse, hvor den professionelle ser sig selv som eksperten, som skal 

undervise forældrene ud fra egne forestillinger om, hvad der er på spil – og således altså 

ikke en ligeværdig relation, hvor forældrene har ressourcer og er problemløsere. Som 

professionel skal man passe på ikke at undervurdere forældres kapacitet til at tackle 

situationen, ud fra en forestilling om dem som skrøbelige, i shock og for bekymrede til 

at kunne tænke klart (Hall 2006). Ifølge Orlando er den mellemmenneskelige 

interaktion en væsentlig faktor i sygeplejeprocessen. Den mellemmenneskelige 

interaktion beskrives på følgende måde: Det enkelte individs handlings-proces består af 

fire elementer: (1) Personen opfatter ”noget” med sine sanser, (2) perceptionen 

 75



stimulerer til automatiske tanker, (3) hver tanke stimulerer til automatiske følelser, (4) 

personen handler på baggrund af dette (Orlando 1972). De første tre elementer i 

processen sker i den enkelte og er således skjult for andre. De betegnes som personens 

reaktion. Det er kun det sidste element – handlingen, som også omfatter udsagn, mimik, 

kropsholdning, betoning osv. – det er muligt for den anden at opfatte med sine sanser. 

Den andens opfattelse af handlingen sætter på samme måde reaktionsprocessen i gang 

førende til en handling. Så længe der ikke er sat ord på, hvad der ligger til grund for 

handlinger, kan den anden kun tolke ud fra sin egen forforståelse – hvilket let kan føre 

til misforståelser. Men det er muligt at gøre reaktionen synlig for den anden ved at  

sætte ord på hele eller dele af reaktionen (perception, tanker og følelser) i handlingen 

(ibid). 

Et andet tema, der trådte frem, var forældrenes oplevelse af, at der var nogle ting, de 

ikke var helt tilfredse med. Dette var de ikke så meget for at udtale sig om, da de ikke 

ønskede at blive stemplede som besværlige jævnfør fund i litteraturstudie (Lupton 2001, 

Hurst 2001, Fenwick 2001b, Bialoskurski 2002). Måske ville det være lettere at give 

denne form for feed-back, hvis der inviteres til det i jævnlige samtaler, inden 

problemerne når at hobe sig op. – En del problemer kan måske forebygges, hvis 

samtalerne afsluttes med, at aftaler om forældrenes ønsker til hvad og hvordan i forhold 

til barnet skrives i barnets sygeplejejournal – sådan som det er hensigten i anvendelsen 

af støttepapirerne. Forældrenes feed-back skal ikke ses som en evaluering af forløbet, 

men snarere en mulighed for i hverdagen at leve op til principper for familiecentreret 

pleje og empowerment ved at respektere forældrenes oplevelse af, hvad der hjælper dem 

bedst og hvad der hæmmer deres samvær med barn og det at være forældre.  

Fund i pilot-testningen bekræftede også tendensen til, at i den sidste del at forløbet, hvor 

forældrene kunne have bekymringer i forhold til, hvordan det ville gå deres barn i 

fremtiden og hvordan de skulle tackle at komme hjem, aftog samtaler med 

professionelle (Pehrsson 2002, Eg 2006, Mai 2002, Brødsgaard 2001). På det tidspunkt, 

hvor forældrene kan det meste selv og så småt er ved at indstille sig på at komme hjem, 

er det vigtigt at de føler sig sikre i forældrerollen og at de stadig for støtte til at få løst de 

problemer, de har det svært med.  
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7.4.2.6 Hvad skal der til for at lykkes? 
For at søge at opnå en fælles forståelse i personalegruppen som baggrund for 

anvendelse og deltagelse i udvikling af metoden må alle sygeplejersker nødvendigvis 

introduceres til teorierne, der danner udgangspunkt for GEB, de udviklede støttepapirer 

inspireret af GEB samt anvendelse af dem. Ved præsentation i personalegruppen var der 

stor interesse for dialog omkring dette. Det vil være vigtigt at sætte god tid af til dette, 

således at hele potentialet i metoden udfoldes og personalets overvejelser, bekymringer 

og kommentarer medtænkes i den videre proces.  

Det er vigtigt at skabe en forståelse for, at det primært er forældrene, der skal arbejde i 

samtalen (Stelter 2005), hvor de professionelle støtter forældrene i dette. Det er ikke 

dem, der som eksperter skal komme med de færdige løsninger. Det kan være svært at 

være tæt på mennesker, der lider – tårernes land er et gådefuldt rige (De Saint-Exupery 

1994 ) - og det kan være fristende at trøste og søge at lægge låg på – anvende en jeg-du 

sløret sympati - da man ikke kan fjerne smerten. Derfor kan der være et behov for 

supervision og refleksion i personalegruppen med henblik på at kunne rumme dette. 

Det ser ud til, at der er barrierer for at få truffet aftaler om at holde samtaler. I de to 

forløb med opfølgende samtaler var det lidt løst, hvornår sygeplejersken ville få 

mulighed for at afholde samtalen – men indenfor et par dage. Dette tydede på, at disse 

samtaler ikke prioriteredes i samme grad som andre tiltag i omsorgen for familien. I 

forbindelse med en videreudvikling af metoden vil et indsatsområde være en støtte til 

sygeplejerskerne, så de får lavet faste aftaler om samtaler samt en fokusering på disse 

aftaler i prioritering af de samlede opgaver i teamet, så det bliver muligt at finde tid til at 

holde samtalen som aftalt.  

En anden mulig årsag til, at samtalerne ikke prioriteredes, kunne være sygeplejerskens 

bekymring for, hvad hun fik lukket op for. Sygeplejerskens forestilling om, hvordan hun 

kan håndtere samtalen, kan måske styrkes ved træning i enkle kommunikationsmetoder 

som aktiv lytning og spejling. Men det mest afgørende element er at være nærværende, 

lyttende og guidende ud fra forældrenes formulering af værdier, vanskeligheder og 

ønsker – at hun kan være ægte til stede ud fra en modtagende og den-sig-med-tingende-

forbindende forholdsmåde (Scheel 2005).  
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7.5 Delkonklusion 

Det overordnede formål med pilottestning var at få et indtryk af, om de udviklede 

støttepapirer var anvendelige og så ud til at være konsistente med en metode, hvor 

samarbejdet mellem forældre og professionelle guides, så intensionerne om et gensidigt 

samarbejde, som afspejlet i principper for familiecentreret pleje, virkeliggøres. 

Endvidere var formålet at få et indtryk af, hvad der skulle til i form af introduktion, 

undervisning, træning og feed-back i et fortsat samarbejde med personalet omkring 

justering og evaluering af interventionen.  

Det umiddelbare indtryk var, at papirerne så ud til at tjene deres formål. I samtaler blev 

der afdækket vanskeligheder, som forældrene aktuelt oplevede og det blev muligt for 

forældrene at tale med hinanden om disse vanskeligheder og finde løsninger. 

Sygeplejerskerne fik indblik i noget, der oplevedes som problematisk for forældrene og 

fik dermed mulighed for at yde støtte i relationel problemløsning. Forældrene oplevede 

det dog vanskeligt at give feed-back til sygeplejerskerne om, hvad de kunne tænke sig 

mere eller mindre af, da de ikke ønskede at blive stemplet som besværlige (mor 2).  

Det så ud til, at selve det at lave aftaler om samtale var vanskeligt for sygeplejersken. 

Det så ud til, at disse samtaler ikke prioriteredes i samme grad som instrumentelle 

handlinger og samarbejde med forældre i den konkrete fysiske pleje. Dette er et område, 

der vil kræve opmærksomhed i en implementeringsfase. Bekymringer, som 

sygeplejersker havde udtrykt i forhold til, om de kunne håndtere at støtte forældrene, 

når der blev ”lukket op for posen” , så ikke i denne pilottestning ud til at volde 

problemer.  

 
8. Afsluttende diskussion  
I den indledende argumentation og præcisering af problemfelt blev der peget på, at det 

kunne se ud til, at der er behov for udvikling af en metode, der kunne medvirke til at 

sikre en virkeliggørelse af principper for familiecentreret omsorg i praksis. Jævnlige 

opfølgende samtaler mellem forældre og professionelle kunne være et vigtigt element i 

samarbejdet, men disse samtaler afholdes ikke i tilstrækkeligt omfang.  

Fund udledt gennem det systematiske litteraturstudie af forskning om forældres 

oplevelse af deres for tidligt fødte barns indlæggelse i neonatalafdeling viste, at 

kommunikation og relationer mellem forældre og professionelle kunne være støttende 
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såvel som barriere-skabende for forældrenes konstruktion og udøvelse af forældrerollen. 

I mødet mellem sundhedsprofessionelle og forældre til for tidligt fødte børn kunne det 

se ud til, at der var uoverensstemmelser mellem det, forældrene oplevede som vigtigt at 

få hjælp til for at kunne klare den nye situation og den professionelle mere medicinske 

dimension, hvor fokus overvejende var på barnets tilstand. Det var et sjældent fund, at 

der fandt samtaler sted mellem professionelle og forældre om, hvordan forældre 

oplevede situationen og hvor de blev støttet i problemløsning.  

Gennem litteraturstudiet udledtes fire temaer som betydningsfulde i relation til 

forældres konstruktion og udførelse af forældrerollen: 1. At blive inviteret indenfor – 

som et menneske, der er betydningsfuldt. 2. Anerkendelse som mor/far - som afgørende 

vigtige personer i forhold til barn. 3. Udvikling og opnåelse kontrol – varetagelse af 

forældrerollen. 4. Følelse af velvære/trivsel er en væsentlig faktor for den generelle 

oplevelse af kvalitet i forløbet samt for udvikling af tilknytning og handlekraft. 

Forældrenes oplevelse af behov for støttende kommunikation og relationer med 

professionelle var overensstemmende med intentioner i principper for familiecentreret 

pleje og empowerment.  

Den professionelles viden om forældrenes oplevelser, som beskrives i de 

fremanalyserede temaer, er betydningsfuld for udvikling af en praksis, der i højere grad 

lever op til mål og værdier i interaktionel sygeplejepraksis, principper for 

familiecentreret pleje og empowerment. Med en medicinsk tilgang til at hjælpe påtager 

de professionelle sig rollen som dem, der vurderer og kontrollerer interventioner, 

hvilket kan føre til en undertrykkende pleje, som igen kan føre til en afmagtsfølelse hos 

forældrene.  

I mange tilfælde trækker indlæggelse af det for tidligt fødte barn ud over uger eller 

måneder. I nogle tilfælde vil der også i mange år fremover være behov for udvidet 

kontakt til sundhedsvæsnet, hvis barnet udvikler handicap som følge af for tidlig fødsel. 

Så opgaven med at håndtere situationen for familien kan være langvarig – måske 

livslang. I familie centreret pleje og empowerment er målet at yde støtte til øget kontrol 

og handlekraft gennem at hjælpe den enkelte til at opdage og udvikle evner og til at 

kunne stå inde for beslutninger relateret til eget liv og sundhed. Hermed støttes også 

muligheden af at komme styrket igennem forløbet ved bearbejdelse af den stressfulde 

oplevelse. 
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Nøglen til realisering af principperne i familiecentreret pleje er sygeplejerske-forældre 

relationen, da det i høj grad er gennem sygeplejersken at forældre får mulighed for 

kontakt og samspil med deres barn. Gennem det frigørende potentiale i den 

interaktionelle sygeplejepraksis, hvor sygeplejersken med kognitivt-instrumentelle, 

æstetisk-ekspressive og moralsk-praktiske kompetencer samarbejder med forældrene, 

støttes forældrene i at føle sig ”empowered” og opleve velvære. Sygeplejersken må 

være indstillet på en balanceret anvendelse af den aktivt indgribende forholdsmåde og 

den modtagende forholden sig. Det kan se ud til at der er behov for et mønsterbrud i 

samarbejdet mellem forældre og professionelle, så de gode intentioner om 

empowerment og familiecentreret praksis virkeliggøres.  

Gennem fortolkning af teorierne om interaktion mellem patient og professionel, der 

ligger til grund for udvikling af metoden Guidet Egen-Beslutning, blev det undersøgt, 

om disse teorier også så ud til at kunne forklare problemer i interaktionen mellem 

forældre og professionelle. Såvel forskel i perspektiv hos forældre og professionelle på 

liv og sygdom som karakteren af forældre-professionel relationer så ud til at have stor 

betydning for forældrene. En  invitation til jeg-du sorteret gensidighed med fælles 

problemløsning og personspecifik kommunikation og refleksion kunne have positiv 

betydning for forældres udvikling og udførelse af forældrerollen. Udvikling af en 

metode inspireret af GEB så således ud til at være en mulighed. GEB retter sig mod at 

nedbryde barrierer i samarbejdsrelationen mellem patient og professionel ved at lette en 

meningsfuld og effektiv problemløsning gennem anvendelse af semistrukturerede 

arbejdspapirer. Målet med GEB er patientens udvikling af livsdygtighed med en given 

tilstand, hvilket er overensstemmende med målet for et velfungerende forældre-

professionel samarbejde ud fra principper for familiecentreret pleje.  

GEB er udviklet til anvendelse i en sammenhæng, hvor patienten formodes at have tid 

nok til at reflektere over egen situation gennem udfyldelse af arbejdspapirer under 

indlæggelse eller i hverdagen mellem ambulante kontroller. Anderledes tegner billedet 

sig for forældre til et for tidligt født barn indlagt i neonatalafdeling, hvor stress, 

følelsesmæssig belastning samt udfordringen i at få livet til at hænge sammen præger 

hverdagen. Målet for udvikling af en metode til at styrke kommunikation og refleksion i 

den mellemmenneskelige relation mellem sygeplejersken og et forældrepar til et 

langtidsindlagt for tidligt født barn blev derfor, at dette instrument måtte være enkelt og 
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tilgængeligt. GEB sigter mod at forandre dele af patientens adfærd, for at han kan få det 

bedre. Denne dynamiske problemløsningsmodel fravalgtes, da denne problemstilling 

ikke var den mest fremtrædende i forældrenes situation. I denne kontekst skulle 

støttepapirerne snarere rette sig mod familiens vanskeligheder med at håndtere livet i en 

smertefuld og krævende situation. Hvad det enkelte forældrepar måtte have brug for, vil 

den professionelle kun kunne finde ud af ved at vise en ægte interesse for netop denne 

familie. Udviklingen af en skriftlig invitation til samarbejde skulle medvirke til, at det 

for begge parter blev gjort klart, hvad samarbejdet drejer sig om, hvad det er samtalerne 

kan dreje sig om. Hermed ville det blive åbenbart for forældrene og ikke blot en 

underforstået værdi, den professionelle søger at handle ud fra i en kompleks praksis. 

Forældrene ville få mulighed for at forberede sig og dermed kunne indgå mere på lige 

fod som partnere. 

Når fund i litteraturstudie pegede på, at forældrenes behov for støtte ændredes i løbet af 

indlæggelsen, blev der behov for at udvikle støttepapirer til at guide samarbejdet i de 

forskellige faser. Afholdelse af jævnlige samtaler i forløbet er ikke fremtrædende i 

dagens praksis. I den intensive fase afholdes en del samtaler som fokuserer på at give 

information om pleje og behandling af barnet. I den almene neonatale fase aftager 

samtale frekvensen i takt med at forældrene kan mere og mere selv. En årsag til at 

samtaler ikke afholdes kan måske være det meget medicinske fokus i den intensive pleje 

og behandling. Sygeplejersken kan føle sig usikker på, hvordan hun skal håndtere det at 

lukke op for forældrenes følelser uden at være den, der skal løse problemerne. 

Anvendelse af støttepapirer kunne måske være en hjælp til at forsøge at overvinde 

barrierer for at holde samtaler med forældrene, da de måske kan medvirke til at styrke 

sygeplejerskens self-efficacy – det vil sige tiltro til egne evner i forhold til at kunne løse 

opgaven tilfredsstillende - for at holde samtaler. Sygeplejersken oplever, at hun selv har 

noget at byde på, så hun ikke føler, at indholdet i disse samtaler er mindre vigtigt end 

indhold i samtaler om barnets tilstand.   

Pilottestningen gav et fingerpeg om, at anvendelse af støttepapirer i samtalen guider 

forældre til for tidligt fødte børn og professionelle på en måde, som er  

overensstemmende med formål for at anvende GEB og at barrierer i konteksten kan 

overvindes. Men der er behov for yderligere intervention og afprøvning og stringent 

evaluering med en større gruppe af deltagere for klart at kunne vurdere anvendeligheden 
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og effekten af Guidet Familiecentreret Omsorg. Ved at tage udgangspunkt i de udfyldte 

ark med ufuldendte sætninger, sås i pilottestningen elementer af personspecifik 

kommunikation og gensidig refleksion såvel imellem forældrene indbyrdes som 

imellem forældre og  sygeplejersken.  

På trods af det lille materiale i pilottestningen, som i sig selv ikke lægger op til 

konklusioner om forældrenes oplevelser, var det tankevækkende, at flere temaer i 

forældrenes tilbagemeldinger bekræftede fund i litteraturstudiet. Dette kunne tyde på, at 

der er et potentiale for udvikling af kvaliteten i samarbejdet mellem professionelle og 

forældre ved anvendelse af støttepapirer.  

Ved at gennemlæse de udfyldte støttepapirer skemaer, fås et indtryk af, at de har 

potentiale til at guide samtalen i retning af, hvad der aktuelt er vanskeligt for forældrene 

og hvad der betyder noget og dermed kan være velegnede instrumenter i metoden 

Guidet Familiecentreret Omsorg. Indlæggelsen og særligt den første tid kan være 

kaotisk og uforudsigelig, hvor barnets tilstand hurtigt kan svinge og det kan være svært 

for forældrene at finde tid og overskud til at udfylde papirer. Hvis papirerne 

introduceres ved en ”forsamtale” og forældrene oplever, at det er en metode, der 

anvendes i afdelingen, vil det være realistisk, at de fleste forældre vil finde tid til og få 

glæde af at udfylde disse papirer inden samtalen. Samtidig forventes det også, at 

papirerne kan anvendes som udgangspunkt for flere samtaler – alt efter forældrenes 

behov. Dette må selvfølgelig følges tæt i forbindelse med en yderligere intervention og 

afprøvning. 

 

9. Metodekritik 
Det kan ses som en svaghed ved undersøgelsen, at der ikke er opnået viden om 

forældres oplevelser i den konkrete praksis gennem interview. Det ville dog ikke være 

muligt indenfor denne opgaves rammer såvel at beskrive og analysere en sådan 

undersøgelse og samtidig beskrive, analysere og diskutere udvikling og pilottestning af 

en metode. Valget faldt således på at undersøge forældres oplevelse gennem et 

systematisk litteraturstudie med tematisering af problemstillinger som baggrund for 

udvikling af metode. De empiriske studier, som indgik i litteraturstudiet var foretaget i 

skandinaviske eller engelsktalende lande. På trods af, at der er kulturforskelle, ansås der 

dog for at være en basis af fælles træk og værdier kulturerne imellem, hvorfor fund 
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betragtedes som til en vis grad dækkende danske forældres oplevelser. De udledte 

temaer viste sig også til en vis grad at være overensstemmende med mine egne 

erfaringer og resultater af pilottestning. Dette bekræftede mig i, at der også i min praksis 

var behov for en metode til at guide samarbejdet mellem forældre og professionelle.  

 

Udviklingen af GEB tager udgangspunkt i samarbejdet mellem patienter  med en 

kronisk lidelse (diabetespatienter ) og sundhedsprofessionelle. I deres liv møder 

patienterne de sundhedsprofessionelle i forbindelse med ambulant kontrol eller eventuel 

indlæggelse til regulering af sygdommen. Patienterne har således fastsatte tidspunkter, 

hvor de mødes med de professionelle og hvor kommunikation finder sted. De kan tage 

sig tid til at arbejde med de udviklede papirer hjemme eller under indlæggelse, hvis de 

er motiverede til dette (Zoffmann 2004). Anderledes forholder situationen sig for 

forældre til for tidligt fødte børn indlagt i neonatalafdeling. Deres liv er præget af kaos, 

uoverskuelighed og manglende tid. Alligevel ser jeg en metode inspireret af GEB som 

velegnet, da de grundlæggende teorier for GEB også kan anvendes som 

forståelsesramme for samarbejdet mellem forældre og professionelle.  

 

Metoden Guidet Familiecentreret Omsorg (GFO) sigter mod en styrkelse af samarbejdet 

mellem forældre og professionelle gennem jævnlige samtaler i hele forløbet, hvor der i 

kommunikationen blandt andet trækkes på anvendelse af de udviklede støttepapirer. I 

pilot-testning af GFO fokuseredes udelukkende på anvendelse af de udviklede 

støttepapirer i enkelte samtaler. Papirerne kunne med fordel have været anvendt over tid 

i to forløb. Dette blev dog fravalgt af tidsmæssige årsager. Det er derfor ikke muligt at 

vise effekten af metoden GFO – for at gøre dette vil det være nødvendigt med en 

intervention, hvor GFO anvendes i flere forløb som evalueres. Der konkluderes således 

ikke på den udviklede metode men udelukkende på anvendelighed af støttepapirer. 

Pilot-testning af støttepapirer ses som dog spæde fingerpeg om metodens 

anvendelighed. 

 

10. Konklusion 
Ud fra det opstillede formål og problemformulering kan det konkluderes: 
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Fund i systematisk litteraturstudie præciserer et behov for styrkelse af forældres 

indflydelse og involvering samt genoprettelse af autonomi i familien med et for tidligt 

født barn gennem et gensidigt samarbejde med professionelle. Principper for 

familiecentreret pleje og empowerment stemmer godt overens med forældrenes behov, 

men der er brug for at disse principper i højere grad realiseres i praksis.  

 

En udviklet metode kaldet Guidet Familiecentreret Omsorg inspireret af metoden 

Guidet Egen-Beslutning ser ud til at kunne dække et behov for realisering af principper 

for familiecentreret pleje og empowerment i praksis. Anvendelse af udviklede 

støttepapirer tyder i en pilot-testning på at kunne styrke en frigørende og dynamisk 

kommunikation i den mellemmenneskelige relation mellem forældre og 

neonatalsygeplejerske. 

 

Der kan dog ikke konkluderes på effekten af metoden i forhold til bevarelse og fremme 

af familiens evne til selvbestemmelse samt udvikling af tilknytning, da pilot-testningen 

udelukkende fokuserede på anvendelse af de enkelte papirer. Der er således behov for 

yderligere intervention og evaluering for endeligt at kunne vurdere effekt af metoden. 

 

11. Perspektivering 
Som udgangspunkt for anvendelse af metoden vil det være vigtigt, at de professionelle 

oplever, at værdigrundlag funderet i principper for familiecentreret pleje og 

empowerment er en meningsfuld ramme for praksis. Ud fra et ønske om at virkeliggøre 

de grundlæggende værdier respekt, værdighed og anerkendelse af den anden må 

refleksion og diskussion i personalegruppen være en del af daglig praksis f.eks. ved 

sygeplejekonferencer. En øget bevidsthed om principper for familiecentreret praksis og 

betydningen af praktisering af disse principper for forældres udvikling og udøvelse af 

forældrerollen kan medvirke til, at den enkelte oplever det som en tvingende 

nødvendighed at implementere principperne i praksis. Dette vil således være en 

væsentlig motivationsfaktor for den enkeltes målrettede indsats i en 

implementeringsproces. Det vil være af afgørende betydning at alle kan gå ind for disse 

værdier, så det vil også være relevant at udfordre den enkeltes æstetisk-ekspressive 

kompetence i en selvrefleksion f.eks. som forberedelse til en 
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medarbejderudviklingssamtale, hvor sygeplejersken italesætter, hvordan hun oplever, at 

hun udviser disse grundlæggende værdier i praksis.  

En familiecentreret tilgang til pleje og behandling optimeres ved tværfaglig konsensus, 

således at praksis kan organiseres konsistent med de overordnede principper. 

Sygeplejersken har en central rolle i operationalisering af disse principper, men det er 

også betydningsfuldt at tværfaglige samarbejdspartnere i deres praksis søger at 

virkeliggøre disse værdier. Derfor kan tværfaglige temaaftner med debat om fælles 

værdigrundlag være en måde at opnå konsensus om, hvordan en praksis funderet i 

værdier overensstemmende med empowerment og familiecentreret pleje ser ud. Hermed 

kan også argumenteres for og skabes konsensus om, at omsorgssamtaler med fokus på 

forældrenes oplevelse prioriteres på lige fod med andre tiltag i omsorgen for barnet og 

familien.  

I anbefalinger om de mellemmenneskelige relationer står, at afdelingen må prioritere 

kontinuerlig supervision, vejledning, træning og uddannelse af sundhedspersonalets 

kommunikationsfærdigheder (Amtsrådsforeningen 2003). Det betones ligeledes af 

Zoffmann (2004) at udvidet kommunikativ kompetence kvalificerer anvendelsen af 

metoden GEB. Grundlæggende træning i kommunikation og spørgeteknik, så som 

refleksiv udspørgen (Tomm 1992) samt aktiv lytning og spejling (Latour 2001) kan 

være en hjælp. Men lige så vigtigt er det, at sygeplejersken tør være autentisk til stede, 

tør lytte og fokusere på at støtte forældrene i deres egen problemløsning snarere en at 

søge at løse problemerne for forældrene ud fra et ønske om at trøste og hjælpe. Det kan 

godt være en udfordring for hende at lægge en aktiv spørge- og informationstilgang til 

side og i stedet indtage en modtagende forholdsmåde, hvor de i støttepapirerne 

formulerede sætninger taler for sig selv. Denne tilgang til samtalen kan trænes i 

sygeplejefaglig vejledning, hvor den professionelle gennem øvelser og ved at lære af 

vejlederens adfærd kan udvikle kommunikativ kompetence.  

Styrkelse af sygeplejerskens self-efficacy kan ligeledes være betydningsfuld. Denne 

styrkelse finder blandt andet sted gennem oplevelsen af succes med gennemførte 

præstationer. Anvendelse af støttepapirer kan være en hjælp for den professionelles 

oplevelse af succes, så barrierer for at afholde jævnlige samtaler nedbrydes, da der er en 

tæt sammenhæng mellem stigning i self-efficacy og den enkeltes adfærd og 

kompetencer (Gist 1992). 
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Det er vigtigt i såvel en implementeringsproces som måling og vurdering af kvalitet i 

praksis at evaluere patientperspektivet. Præcisering af indikatorområder er vejledende 

for hvilken evalueringsmetode, der anvendes. For eksempel findes flere validerede 

måleinstrumenter til vurdering af forældres oplevelse af stress og vurdering af forældre-

barn samspil (Clark 1985, Franck 2005). Såvel spørgeskemaundersøgelser som enkelt- 

eller fokusgruppe interview kan anvendes. Derudover er audit over forløb, hvor 

fagpersoner systematisk vurderer patientforløb for at afdække tilfredsstillende eller ikke 

tilfredsstillende forhold ud fra kvalitetsmål af stor værdi (Amtsrådsforeningen 2003). 
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13. Bilag 



Bilag 1: Fund i systematisk litteraturstudie 

Systematisk litteraturgennemgang 
Mødres oplevelse af samarbejde med professionelle1

 
Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 

forældre og professionelle 
Andre fund 

Cox, Carol.L. & 
Bialoskurski, 
M. :  

Neonatal 
intensive care: 
Communication 
and attachment 

2001 

 

mor, far, 
familier 

Interview 
familier = 10 

Interview 
mødre – 25 

Fokusgruppe 
mødre = 4 + 3 

spørgeskema: 
familie = 109, 
mødre 100 

1 afdeling, 
England 

kvalitative: 
observation – 
deltagende og 
ikke deltagende, 
kvalitative 
interview, 
fokusgruppeinter
view 

kvantitative – 
tillægsdata: 
spørgeskema 

Explorativt studie, 
der belyser faktorer 
der letter/hindrer 
tilknytning mellem 
barn og forældre som 
adskilles pga. for 
tidlig fødsel eller 
andre problemer der 
kræver at barnet 
indlægges i NICU 
efter fødslen. 

Særligt fokus på 
faktorer relateret til 
kommunikation 

Behov for støtte fra de professionelle 
for at tilknytning finder sted. 

God to-vejs kommunikation med frit 
flow af informationer i en symmetrisk 
relation mellem forældre og 
professionelle medvirker til at fremme 
forældres oplevelse af at være eksperter 
hvorved tilknytning til barnet udvikles. 
Omvendt hæmmes denne udvikling i en 
asymmetrisk relation, hvor relationen 
opleves som distancerende og hvor 
forældre og professionelle ikke er 
ligeværdige. 

Det at føle sig som forældre hænger 
sammen med følelsen af at være den, der 
kender barnet bedst og føle sig anerkendt i 
den rolle.  

Vigtigst er så megen information om 
barnet som muligt. 

Hen ad vejen søger forældrene at 
”normalisere” barnet, hvorved de kan 
trække på deres medfødte menneskelige 
ressourcer som forældre. – Plejepersonale 
fortsætter med at fokusere på, at det er en 
særlig situation, hvor forældrene har 
behov for undervisning og vejledning og 
barnet har behov for beskyttelse 

Bialoskurski, 
M.M. et al: 

en del af den 
tidligere 

Kvantitativ Vise arten af mødres 
behov og bedømme i 

Information om barnet og støttende 
kommunikation fra hospitalets 

Tilfredsstillelse af mødrenes behov 
fremmer opnåelsen af velvære/trivsel hos 

                                                 
1 I det systematiske litteraturstudie, fremtrækkes fund relateret til mødres/fædres oplevelse af samarbejdet med professionelle – hvilken betydning det har for  udvikling 
af tilknytning, forældrerollen og deres oplevelse af indlæggelse. Andre fund, der kun sekundært er relateret til samarbejdet, er medtaget i en selvstændig kolonne. Dog 
er det sådan, at disse andre fund er en del af konteksten og derfor også betydningsfulde for samarbejdet, da det er i den kontekst samarbejdet foregår. Formålet med 
litteraturstudiet er at foretage en samlende meningskondensering af fund i de enkelte studier. Nogle artikler tager udgangspunkt i samme studie, men præsenterer 
forskellige fund og er derfor medtaget; dette gælder for artiklerne ”Neonatal intensive care: Communication and attachment (Cox 2001) og The relationship between 
maternal needs and priorities in a neonatal intensive care environment (Bialoskurski 2002) samt They’ve forgotten that I’m the mum’:construction and practicing 
motherhood in special care nurseries (Lupton 2001), ”Chatting”: an important clinical tool in facilitating mothering in neonatal nurseries (Fenwick 2001a) og 
Struggling to Mother: a Consequence of Inhibitive Nursing Interactions in the Neonatal Nursery (Fenwick 2001b). 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

The relationship 
between 
maternal needs 
and priorities in 
a neonatal 
intensive care 
environment 

20022

nævnte 
undersøgelse – 
skal den så 
med? 

209 mødre 

1 afdeling, 
England 

spørgeskema hvor høj grad mødre 
skelner mellem 
aspekter ved behov. 
Derudover af 
undersøge 
organisering/ 
rækkefølge / 
prioritering af mødres 
behov 

professionelle var klart højeste prioritet 
for mødrene.  

Snakke med den samme sygeplejerske 
jævnligt og med lægen hver dag 

både mor og barn 

Orientering til miljø vigtigt 

Flacking, Renée 
et al.: 

Trustful bonds: 
A key to 
”becoming a 
mother” and to 
reciprocal 
breastfeeding.  

2005 

25 mødre 

7 neonatal-
afdelinger i 
Sverige 

kvalitativ 
interview 

beskrivelse af mødres 
oplevelse af at blive 
mor til et meget for 
tidligt født barn og 
hvordan barrierer og 
støtte for 
ammeetablering 
opleves 
følelsesmæssigt i 
denne situation 

Støttende og tillidsfulde relationer med 
professionelle, hvor moderen ses som 
mor. Udgangspunkt i moderens egen 
forståelse eller ønsker afgørende 
betydning for udvikling af moderens 
følelse af selvværd og stolthed i 
moderrollen – hjælper moderen til at 
blive den der handler ”the doer”. 
Modsat kan moderens oplevelse af 
manglende respekt, udøvelse af 
dominans og mistillid i relationen 
medføre følelse af usikkerhed, 
ydmyghed og skam*. Amning som en 
intim gensidig proces støtter 
tilknytning. 

* følelse af at blive afvist, være 
utilstrækkelig og værdiløs 

Følelsesmæssigt kaos forbundet med for 
tidlig fødsel og adskillelse umiddelbart 
efter fødsel medfører følelse af 
ubetydelighed som person og som mor – 
svært at definere rollen som mor. 

Livet sættes i venteposition.  

Kontekst (plejerutiner og omgivelser) kan 
hæmme udvikling af sociale relationer 
hvilket igen påvirker udvikling af 
moderfølelsen 

vigtigt med sociale bånd til barn, far og 
andre mødre i afdeling for at føle sig som 
mor 

Mødrene kæmper for at føle sig som 
mødre fysisk og følelsesmæssigt. 

Van Riper, M.: 55 mødre Kvalitativt og Beskrive mødres Der findes en sammenhæng mellem En tilgang til plejen ud fra principper i 

                                                                                                                                                                                                                                 
2 Siger noget om, at information om barnet er det vigtigste lige her og nu – men ikke noget om, at udgangspunkt i forældrenes egne behov og ønsker ikke er lige så 
vigtig på sigt for at opnå handlerum 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

Family-provider 
relationships 
and well-being 
in families with 
preterm infants 
in the NICU 

2001 

 

 

5 Neonatal-
afdelinger i 
midtvest USA 

kvantitativt 
spørgeskema 
samt åbne 
spørgsmål 

oplevelse af familie-
professionel 
relationer i NICU 
samt undersøge 
sammenhænge 
mellem mødrenes 
oplevelse af 
relationen og 
familiens 
velvære/trivsel  

familie-sundhedsproffesionel relationer 
og familiernes oplevelse af 
velvære/trivsel i familier med for tidligt 
fødte børn. Mødre som beskriver deres 
relationer med barnets primær 
kontaktpersoner i NICU som positive 
og familiecentrerede var mere tilfredse 
med plejen og der var større 
sandsynlighed for at de søgte hjælp hos 
sundhedspersonale.  

familiecentreret pleje medfører oplevelse 
af højere grad af psykologisk 
veltilpashed/trivsel. 

Lupton, D. & 
Fenwick, J.: 

They’ve 
forgotten that 
I’m the mum’: 
construction and 
practicing 
motherhood in 
special care 
nurseries 

20013

31 mødre og 
20 
sygeplejersker 
fra 2 australske 
hospitaler 

Grounded theory 
studie: 
kvalitative 
interview 

observationer, 
uformelle 
samtaler og 
detaljerede 
feldnoter 

båndoptagelser 
af interaktion 
mellem forældre 
og sygeplejerske 
ved vuggen 

Hvordan påvirkes 
mor-barn og mor-
sygeplejerske 
interaktion af 
omgivelser og rutiner 
i neonatalafdelingen? 

Hvordan definerer 
mødre og 
sygeplejersker dét at 
være en god mor?  

Af hvilken art er 
magtrelationen 
mellem mor og 
sygeplejerskerne?  

Hvordan påvirker alle 
disse aspekter 
moderens 
konstruktion og 

Relationer mellem mor og 
sygeplejerske yderst vigtige for 
moderens konstruktion og udøvelse af 
moderrollen.  

I en god relation facilliteres moderens 
kontakt med barnet hvorved moderen 
udvikler kompetence, føler sig mere 
forberedt på livet hjemme med barnet 
og føler sig mere knyttet til sit barn.  

At få et negativt stempel betyder 
dårlige relationer mellem sygeplejerske 
og mor. Dette medfører forringet pleje, 
da sygeplejersken trækker sig i 
relationen - og dermed betydning for 
mødrenes oplevelse af at være tilpas i 
afdelingen, deres udvikling af 
kompetence og tilknytning til barnet. 

Forskelle i mødrenes og 

Relation til barn: Mødre har i starten svært 
ved at føle sig som ”mor”. Oplever 
fremmedgjorthed, fortvivlelse, sorg og 
følelse af ikke at være klar – påvirkes af 
omgivelser, apparatur, risiko for barnet, 
ikke muligt initialt selv at tilgodese 
barnets fysiske behov eller frit røre og 
interagere med barnet. Oplever ikke et 
bånd af kærlighed til deres barn. Oplever 
adskillelse fra barn som meget svært – 
skaber afstand. Oplever de skal have 
tilladelse til at røre deres børn. Føler sig 
overvågede og at de må indpasse sig efter 
afdelingens rutiner.  

Efterhånden udvikles behov for at hævde 
sig i rollen som mor og opnå kontrol 
gennem: At få så megen information om 
barnet som muligt for at være den der 
kender barnet bedst. At have fysisk 

                                                 
3 Undersøgelsen inkluderer også interview af i alt 20 sygeplejersker på de to hospitaler. Data omkring dette anvendes i diskussion. 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

udøvelse af 
moderrollen? 

sygeplejerskernes definition af 
situationen påvirkede mødrenes 
følelsesmæssige veltilpashed og plejen 
af børnene. 

Grundig information om barnet af 
afgørende betydning for moderens 
udvikling af moderrollen 

Mødre har behov for indflydelse – 
ønsker at lave aftaler om barnets pleje 
og være delagtige i beslutninger  

Bange for at blive stemplede som 
besværlige eller påtrængende af 
sygeplejerskerne. Mødrene søger at 
opretholde gode relationer gennem at 
være søde ved sygeplejerskerne, hvilket 
medførte at de ikke altid satte ord på 
ting de var utilfredse med.  

kontakt så ofte som muligt. 30 af mødrene 
ønskede at etablere amning så hurtigt som 
muligt. Få viden om barnet ved at ringe til 
afdelingen når det er nødvendigt at være 
væk, for at høre hvordan det går med 
deres barn. At udføre rutine pleje.  

Opnår efterhånden så megen viden og 
erfaring at de kan udfordre rutiner og 
foreslå ændringer i barnets pleje. 

Enkelte mødre fulgte ikke ovennævnte 
strategi - følte, plejepersonalet måtte have 
kontrol så længe barnet var indlagt. 

 

Fenwick, J., 
Barclay, L. & 
Schmied, V.: 

“Chatting”: an 
important 
clinical tool in 
facilitating 
mothering in 
neonatal  

28 mødre og 
20 
sygeplejersker 
fra 2 australske 
hospitaler 

Grounded theory 
studie: 
kvalitative 
interview 

observationer, 
uformelle 
samtaler og 
detaljerede 
feldnoter 

Forstå kvindens 
oplevelse af 
moderrollen i 
neonatalafdelingen 
og hvordan social 
interaktion og 
ordveksling med 
sygeplejersken 
påvirker denne 
oplevelse med 
henblik på at forbedre 

Interaktionsmønstre kan enten hæmme 
eller fremme mødres udvikling af 
tilknytning og moderrolle. 
Sygeplejerskens sprog er et magtfuldt 
klinisk værktøj som kan anvendes til at 
hjælpe forældrene med at opnå 
selvtillid i omsorgen for deres barn og 
for forældrenes tilknytning til barnet 
indlagt i neonatalafdeling. Fremmes af 
et sprogbrug der udtrykker omsorg, 
støtte og interesse. Gensidig dialog 

Sproget er både kontekst og metode for 
udøvelse af sygeplejen.  
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

nurseries 

2001a4

 

398 bånd-
optagelser af 
interaktion 
mellem forældre 
og sygeplejerske 
ved vuggen 

den kliniske pleje 
familierne ydes. 

svingende mellem et generelt plan, et 
personligt plan og et dybere plan om 
den aktuelt problematiske situation 
giver mulighed for at identificere 
moderens behov og ønsker. 

 

Fenwick, J., 
Barclay, L. & 
Schmied, V.:  

Struggling to 
Mother: a 
Consequence of 
Inhibitive 
Nursing 
Interactions in 
the Neonatal 
Nursery 

2001b 

28 mødre og 
20 
sygeplejersker 
fra 2 australske 
hospitaler 
(flere familier 
overflyttet 
mellem 
hospitaler i 
forløbene, så i 
alt har familier 
haft kontakt 
med 8 
neonatalafdeli
nger) 

Grounded theory 
studie: 
kvalitative 
interview 

observationer, 
uformelle 
samtaler og 
detaljerede 
feldnoter 

398 bånd-
optagelser af 
interaktion 
mellem forældre 
og sygeplejerske 
ved vuggen 

At beskrive og 
forklare kvinders 
oplevelse af at være 
mor til et barn indlagt 
i intensiv 
neonatalafdeling med 
fokus konsekvenser 
af sygeplejerskers 
barriereskabende 
handlinger som 
medfører en 
oplevelse af ”at 
skulle kæmpe for at 
være mor” 

Relationer mellem sygeplejersker og 
mødre har potentiale til signifikant at 
påvirke hvordan kvinder oplever 
moderrollen. Konsekvenser af 
sygeplejerskers interaktion med mødre 
kan være af en karakter som hæmmer 
mødres involvering i plejen af deres 
barn. Dette kan medføre negativ 
følelsesmæssig oplevelse hos mødrene 
som føler sig betydningsløse i forhold 
til deres barns udvikling. 

At skulle kæmpe for at være mor får 
betydning for kvindens selvtillid, 
oplevelse af kompetence og tilknytning sit 
barn. Mødre har behov for at opleve 
kontrol, at blive hørt, at blive anerkendt 
som mor – den der kender barnet bedst, at 
have fysisk kontakt med sit barn. 

Cescutti-Butler, 
L. & Galvin, K.: 

Parents’ 

8 forældrepar 

1 afdeling 

Kvalitativt 
interview 

Explorativt studie 
med henblik på at 
beskrive forældres 

Forældre føler, at de ikke hører til i 
afdelingen og passer på at rette sig efter 
personalet og rutiner. (er gæster) 

Kompetence drejer sig ikke udelukkende 
om færdigheder og evnen til at udføre 
opgaver. Omsorgsfuld adfærd er lige så 

                                                 
4 Er det sådan, at der finder andre samtaler sted en dem der foregår ved kuvøsen? Er det sådan, at de enkelte samtaler med sygeplejersker kan adskilles på den måde i 
”klare” kategorier? OBS: risiko ved chatting: går ikke i dybden, overdriver lighedspunkter – hvad med dem der ikke ligner? OBS god model - indsættes 
5 Forsker kender afdeling – kan påvirke forældrenes udtalelser – beskriver selv, at hun indimellem forfaldt til at diskutere og indtage et fagligt standpunkt. Artikel 
indeholder også bred litteraturgennemgang 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

perceptions of 
staff 
competency in a 
neonatal 
intensive care 
unit 

20035

 

 

 

 

England    oplevelse af
personalet som 
kompetente i en 
neonatal intensiv 
afdeling. 

Mangler kontrol og oplever, at 
personalet kontrollerer deres 
interaktioner med barnet. Føler sig ikke 
som ligeværdige partnere. Manglende 
kontrol kan give en følelse af at det 
ikke rigtig er deres barn. 

Oplever positive relationer når 
personalet er engagerede og ægte 
optagede af dem og deres barn 

Den største del af kommunikation er 
med sygeplejersker. Kommunikation 
opleves overvejende som god, men 
mere udgangspunkt i den enkelte 
families spørgsmål efterlyses. 

vigtig, hvor personalet deler ansvaret med 
familierne. Nøglepunkter: 

Forældrene integreres i afdelingen så de 
ikke føler sig som en byrde 

Forældrene har kontrollen når de er i 
afdelingen 

Forældre har god kommunikation med det 
tværfaglige team  

Forældrene kan vælge at sige fra overfor 
observationer og handlinger med deres 
barn hvis de ønsker 

Lundquist, P. & 
Jakobsson, L.: 

Swedish Men’s 
Experiences of 
Becoming 
Fathers to Their 
Preterm Infants 

20036

8 fædre Kvalitativt 
interview 

Beskrive svenske 
fædres oplevelse af at 
blive far til et for 
tidligt født barn 

Bevare kontrol kræver: Støtte – fra 
familie, venner, fædre i lignende 
situation og professionelle. Sikkerhed – 
information om mor og barn, 
komplikationer, teknologisk udstyr og 
procedurer. Lykke – positive følelser 
for barnet. Styrkes ved tidlig kontakt, 
hud mod hud og deltagelse i pleje. 

Oplevelsen af at føle sig som en out-
sider og at andre træffer beslutninger 
gør oplevelsen af faderrollen vag. 

Begreberne kontrol – ikke kontrol 
relevante for studiet. 

At opleve kontrol påvirker faderens 
oplevelse af at være far til det for tidligt 
fødte barn og giver ham mulighed for at 
kunne håndtere den uvante situation. 

Tab af kontrol forstærkes af : Bekymring - 
for hvordan mor og barn har det. Stress – 
vanskeligheder med at honorere krav i den 
nye situation samtidig med at klare 
dagligdags rutiner. Hjælpeløshed – 
sårbarhed relateret til manglende evne til 
at kunne tage sig af og beskytte sin familie 
– særligt hvis det er i sammenhæng med 

                                                 
6 interviews udført meget tidligt i forløb – 3 – 5 dage efter barns fødsel. 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

mangel på støtte, sikkerhed og lykke. 

Bruns, D. A. & 
McCullum, J. 
A.:  

Partnership 
Between 
Mothers and 
Professionals in 
the NICU: 
Caregiving, 
Information 
Exchange and 
Relationsships 

20027

Mødre: 55 = 
35% af 
udsendte 
skemaer 

Læger: 18 = 
72% af 
udsendte 
skemaer 

Sygeplejersker
: 123 = 65% af 
udsendte 
skemaer 

6 afdelinger, 
midtvest USA 

Kvantitativt og 
kvalitativt 
spørgeskema 

Undersøge mødres, 
sygeplejerskers og 
lægers perspektiver 
på vigtighed og 
implementering af 
praksis i 
neonatalafdelingen i 
forhold til pleje, 
udveksling af 
informationer og 
udvikling af 
relationer i en 
kontekst af 
familiecentreret pleje. 

En individualiseret tilgang kan give 
forældrene større selvtillid og kan 
hjælpe dem med at udvikle praktiske 
strategier til at tage hånd om deres for 
tidligt fødte, helbredsmæssigt 
skrøbelige barn og for at interagere 
med professionelle i neonatalafdeling. 

Peger på, at udvikling af positive 
forældre-professionel relationer bedres, 
når mødre føler anerkendelse af deres 
plejemæssige evner, information gives 
på den måde forældrene foretrækker og 
der er opmærksomhed på deres 
følelsesmæssige behov. 

Generelt vurderer alle informanter ensartet 
højt(over 4 på en 5-punktsskala) indenfor 
de tre områder i forhold til vigtighed af og 
grad af implementering. Mødre og 
sygeplejersker vurderer implementering af 
pleje signifikant højere end læger. Læger 
giver dog også udtryk for, at de ikke som 
sådan demonstrerer plejehandlinger. 

Vurdering af grad af implementering af 
udveksling af informationer og udvikling 
af relationer lavere end vurdering af 
vigtighed. Dette kan tyde på, er der er et 
gab mellem teori og praksis i konteksten 
af familiecentreret pleje.  

Heermann, J. 
A., Wilson, M. 
E. & Wilhelm, 
P. A.: 

Mothers in the 
NICU: Outsider 
to Partner 

2005 

15 mødre 

1 afdeling, 
midtvest USA 

Kvalitative 
interviews 

Undersøge og 
beskrive mødres 
oplevelse af at blive 
mor når deres barn 
havde behov for pleje 
i en neonatal 
intensivafdeling 

Processen fra ”outsider” til engageret 
forælder kan finde sted uafhængig af 
sygeplejerskens intervention. Men 
sygeplejersken har en vigtig rolle i at 
støtte og lette denne udvikling. Det 
sidste stadie i udvikling af 
forældrerollen, hvor mødre og 
sygeplejersker arbejder sammen som 
partnere om at planlægge og udføre 
barnets pleje er det endelige mål for 

Moderen udvikler sig fra ”outsider” til 
engageret forælder indenfor fire domæner, 
hvor udviklingen følger et kontinuum: 
Fokus: fra omgivelserne til barnet, 
”Ejerskab”: fra deres barn til mit barn, 
Pleje: fra passiv til aktiv og Stemme: fra 
stilhed til at forsvare barn. 

                                                 
7 Muligvis har overvejende tilfredse mødre besvaret? Muligvis overvejende personale, som er særligt opmærksomme på udførelse af familiecentreret pleje besvaret? 
Men besvarelsen bekræfter tidligere fund, at principper i familiecentreret pleje understøtter familiers tilknytning og hjælper til genoprettelse af autonomi i familie. – og 
er jo som sådan ikke en tilfredshedsundersøgelse, så resultatet siger ikke noget om i hvor høj grad afdelingen lever op til principperne. 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

familiecentreret pleje. Dette stadie kan 
ikke nås uden aktiv deltagelse fra 
sygeplejersken. 

Hurst, I.: 

Vigilant 
Watching Over: 
Mothers’ 
Actions to 
Safeguard Their 
Premature 
Babies in the 
Newborn 
Intensive Care 
Nursery 

2001 

12 mødre  

1 afdeling, 
Californien 

Kritisk 
etnografisk 

448 timers 
deltagende 
observation med 
interviews i 
situationen 

At forstå hvordan 
mødre beskriver og 
forstår deres 
oplevelse af at have 
et hospitaliseret for 
tidligt født barn 
inklusiv mødrenes 
handlinger og 
betingelser, der 
påvirker deres 
beskrivelser, 
fortolkninger og 
handlinger. 

Afgørende udfordring for mødrene at 
bevare og øge autoritet i deres position 
i forhold til professionelle så de kan 
beskytte deres barn. Er påpasselige med 
hvornår de udfordrer de professionelle 
af angst for at blive stemplet som 
besværlige – og dermed risiko for en 
dårligere pleje til barnet. 

Kontinuitet vigtigt for at opbygge 
relationer med professionelle. 

Professionelle kan let mistolke 
mødrenes handlinger hvilken kan skabe 
barrierer for at opnå familiecentreret 
pleje. 

Mødrene benytter sig af et repertoire af 
handlinger for at beskytte deres barn8. 
Blandt andet at opnå så megen viden som 
muligt og bevare gode relationer med 
professionelle så dette er muligt. 

Såvel strukturelle betingelser for 
omsorgen i neonatalafdelingen som 
professionelles mangel på forståelse for 
målet med mødrenes handlinger påvirker 
en effektiv implementering af 
familiecentreret pleje i 
neonatalafdelingen. 

Bahnsen, I.B.: 

Medindlagte 
fædres og 
sygeplejerskers 
oplevelser og 
refleksioner 
over 
spædbarnsfader
skab på et 
neonatalafsnit 

2 fædre og 2 
sygeplejersker 
ved 1 
neonatal-
afdeling 

kvalitative 
interviews 

Hvcrledes opleves og 
reflekteres 
spædbarnsfaderskab 
hos henholdsvis 
medindlagte fædre og 
sygeplejersker på et 
neonatalafsnit? 

Spædbarnsfaderskabet på en 
neonatalafdeling knytter an til temaerne 
”at være til stede” og ”at blive mødt” 

Sygeplejerskens perspektiv ser ud til at 
svare til diskursen om en fraværende 
far som varetager en støttefunktion for 
moderen. Med dette som udgangspunkt 
kan sygeplejersken skabe barrierer for 
udvikling af fader-barn relationen og 
dermed det frigørende potentiale for 

Fædres omsorgspraksis i forhold til ”at 
være til stede” repræsenteres af to 
forskellige perspektiver: Den nærværende 
far er karakteriseret ved en kvantitativ 
såvel som kvalitativ tilstedeværelse, hvor 
faderen udvikler et emotionelt bånd til 
barnet og en behovsorienteret 
omsorgspraksis ud fra tolkning af barnets 
signaler udvikles. Mængden af tid 
sammen med barnet fremmer fædrenes 
modning af omsorgspraksis. Den 

                                                 
8 Metoder til at beskytte barn kan samtidig ses som metoder til at opnå kontrol 
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Forfatter Informanter Metode Fokus Fund: Relationer og kommunikation, 
forældre og professionelle 

Andre fund 

Speciale, 
cand.curr. 
studiet 

2005 

 

familien. Moderen kan ved at indtage 
en oversyn-position også se ud til at 
påvirke faderens udvikling af relationer 
og faderrolle.  

Den måde der bliver taget hånd om 
faderen på ved indlæggelsen samt 
oplevelsen af der er er rum til ham har 
betydning for etablering af 
tillidsforhold til de professionelle.  

konfliktfyldte tilstedeværelse præget af 
serier af kortvarige oplevelser 
repræsenterer opfyldelse af to forskellige 
roller – såvel den nærværende som den 
fraværende far, hvor faderens fokus 
primært er på varetagelse af støttefunktion 
over for mor og forsørgerrollen men også 
varetager en rolle i forhold til særlige 
omsorgsfunktioner hos barnet.    

Pehrsson, G. & 
Sandén-
Eriksson, B.: 
Reaktioner och 
psykocociala 
konsekvenser 
hos föräldrar till 
mycket för 
tidigt födda 
barn.  

2002 

47 forældrepar 
til børn født 
før udgangen 
af 28. 
graviditetsuge. 
På 
undersøgelses-
tidspunkt var 
børnene 8, 5 
respektiv 2 år. 

Børn havde 
alle været 
indlagt på den 
samme 
neonatalafde-
ling, Sverige 

Spørgeskema: 
spørgsmål med 
svarmuligheder 
samt åbne 
spørgsmål.  

Denne studie 
bygger på 
kvalitativ 
analyse af 7 åbne 
spørgsmål 
beskvaret af 41 
forældrepar. 

Uddybe forståelsen 
for forældrenes 
reaktioner og 
psykosociale 
konsekvenser når et 
barn fødes meget for 
tidligt. Mål endvidere 
at søge efter hvordan 
behandling kan 
omfatte psykosocial 
omsorg.  

Vigtigt at få psykosocial støtte af 
hinanden, familie, andre i samme 
situation samt personalet. I støtte fra 
personalet indgik information om 
barnets tilstand og forældes deltagelse i 
pleje. 

Ved behov for hjælp til bearbejdelse af 
psykologiske problemer  søgte 
forældrene primært hjælp og støtte hos 
personalet. 

Antal af samtaler mellem forældre og 
professionelle aftager væsentligt når 
barnets intensive forløb er overstået. 

Peger på, at psykosocial støtte bør 
forbedres og systematiseres under den 
sidste del af barnets indlæggelse og 
efter barnets udskrivelse. 

Hovedtemaer: liv og død, længsel og 
venten samt spor i sjælen. Under hvert 
hovedtema kategorier: reaktioner, 
konsekvenser og støttende faktorer.  

For nogle familier har oplevelsen medført 
bestående mén som problemer med at 
bearbejde hændelsen.  
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Systematisk litteraturgennemgang - Interventionsstudier 
 

Forfatter     Informanter/
Metode 

Formål Intervention Fund

Pearson, J. & 
Andersen, K.: 

Evaluation of a 
program to promote 
positive parenting in 
the neonatal 
intensive care unit. 

20019

 

 

 

 

104 forældre – 59 
mødre og 45 fædre  

44 professionelle – 
40 sygeplejersker, 
2 neonatologer, 1 
nurse practitioner, 
1 medhjælper 

Kvalitative 
spørgeskema 

Evaluering af et 
forældreundervisnings-
program med det 
formål at fremme 
positiv oplevelse af 
forældrerollen i 
neontalafdelingen 

Parent’s Circle – 90 minutters 
interventionsprogram med henblik på at 
undervise og støtte forældre til for tidligt 
fødte børn gennem at dele oplevelser med 
andre forældre samt information om barnets 
udvikling, barnets kompetencer, barnets tegn 
og evne til at vise styrker og svagheder, 
påbegyndelse af udarbejdelse af individuel 
plan for barnet, information om mulige 
ressourcer der kan være til støtte for 
forældrene under indlæggelse eller efter 
udskrivelse. 

Forældre får mulighed for at fokusere på 
barnet som person og ikke kun den 
medicinske tilstand samt på dem selv som 
forældre. Dette ser ud til at fremme positive 
relationer mellem forældre og barn. 
Værdifuldt at dele oplevelser med andre 
forældre. Efter deltagelse fremmes dialog 
mellem forældre og professionelle.  

Penticuff, J. H. & 
Arheart, K. L.: 

Effectiveness of an 
intervention to 
improve parent-
professional 

forældrepar til 154 
børn, 77 før/77 
efter intervention  

børns journaldata 

2 afdelinger, Texas 

Intervention med 
henblik på at styrke 
forældre-professionel 
samarbejde ved at øge 
nøjagtigheden af 
forældres forståelse af 
medicinsk relevant 

Vejledning af forældre i anvendelse af Infant 
Progress Chart samt afholdelse af 3 pleje og 
behandlings-planlægningsmøder mellem 
læge, sygeplejerske og forældre – samt 
forskningsassistent. I interventionsgruppen 
udfyldes spørgeskemaer umiddelbart efter 

Statistisk signifikant ændring blev fundet i 6 
ud af 9 anvendt til at måle samarbejde og 
nøjagtigheden af forældres forståelse: 
Interventionsgruppen havde færre urealistiske 
bekymringer (P=.018), mindre usikkerhed i 
forhold til helbredstilstand (P=.003), mindre 
beslutningskonflikt (P≤.001), mere tilfredse 

                                                 
9 Noget vag evaluering – få spørgsmål forældre og professionelle skal svare på. Resultat styrker fund angående behov for netværk med andre forældre i samme 
situation – forældre føler sig mere normale. Måske er det sådan, at med en accept af deres egne følelser og en følelse af at være ”normal” giver mere plads for at 
forholde sig til og forstå hvordan de kan tolke barnets signaler og indgå i plejen. Jeg kunne være bekymret for at det kunne skabe lidt modstand eller konflikt, at 
forældrene kommer tilbage og sætter en individuel plan op hos barnet. Hvorfor er det ikke det faste personale der informerer forældre, hører deres historie og opfordrer 
til, at de udarbejder en plan? Jeg tror, det er vigtigt, at de faste kontaktpersoner har dette samarbejde med forældrene og skal hjælpes til at varetage denne rolle. Men 
derudover er det også en god idé med netværk med andre forældre og et andet forum, hvor der kan undervises – gives informationer. 
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Forfatter Informanter/ 
Metode 

Formål Intervention Fund 

 

collaboration in 
neonatal intensive 
care. 

200510

 

 

 

 

I denne artikel 
anvendes kun 
mødres besvarelser 

kvantiative 
spørgeskema – 
spørger ind til grad 
af kvalitet? 

information og sikre 
forældre-professionelle 
møder for at planlægge 
barnets pleje og 
behandling 

planlægningsmøder med processen med hvordan medicinske 
beslutninger blev truffet (P=.012), med den 
indflydelse de havde på beslutninger (P=.058) 
og rapporterede større grad af delt 
beslutningstagning med professionelle 
(P=.010). Ingen statistisk forskel med hensyn 
til tilfredshed med barnets pleje, relationer 
med læger og sygeplejersker og tilfredshed 
med beslutninger om barnets behandling. 
Interventionen var særlig effektiv for mødre 
der var unge, med lav indkomst samt 
repræsenterende minoritetsgrupper. 

Sandén-Eriksson, B. 
& Pehrsson, G. : 
Utvärdering av ett 
psykosocialt 
stödprogram för 
föräldrar til mycket 
för tidigt födda barn. 

2006 

 

 

 

 

9 forældrepar til 
børn som er 3 – 3½ 
år gamle, som har 
været indlagt i 
samme 
neonatalafdeling, 
Sverige. 

Spørgeskema med 
kvalitative og 
kvantitative 
spørgsmål. Studie 
sammenlignes med 
tidligere udført 
studie11

Undersøge og vurdere 
et struktureret 
psykosocialt 
støtteprogram for 
forældre til meget 
tidligt fødte børn 

Forældre tilbydes samtaler med team 
bestående af læge, sygeplejerske og ”kurator” 
(socialrådgiver) en gang om ugen i hele 
forløbet. Fokus for samtaler: Medicinsk 
information om barnets situation, hjælp til at 
løse praktiske og sociale problemer, mulighed 
for tale om følelser som vækkes af at have 
fået et meget tidligt født barn samt støtte i at 
deltage i plejen af barnet.  

Struktur, kontinuitet og regelmæssighed i den 
psykosociale støtte i hele forløbet vurderes 
som havende en positiv effekt. Den form for 
støtte forældrene har brug for ændres i 
forløbet. Forældrene giver i højere grad udtryk 
for, at personalet er vigtige støttepersoner.  

Færre forældre giver udtryk for langvarige 
psykologiske problemer som følge af for tidlig 
fødsel. Flere forældre angav, at de var 
kommet stærkere ud af hændelsen. 

                                                                                                                                                                                                                                 
10 Siger noget om at det er vigtigt med information om barnet – hvilket også er det forældrene prioriterer højest – men det på virker ikke forældrenes relationer med de 
professionelle og siger som sådan ikke noget om hvordan forældrene klarer hele situationen og er i stand til at bearbejde deres egen situation. 
11 kritik: Ikke en randomiseret undersøgelse. Sammenligner med en flere år gammel undersøgelse. Sammenlignelighed i grupperne, men mange andre faktorer kan 
spille ind på positivt resultat. Men undersøgelsen bakkes op af Cochrane review. 



Person-specific kommunikations- og refleksionsmodel 
En grounded theory udviklet i vanskelig diabetesomsorg 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                       
 
 
 

Refleksions 
niveauer 

 
Sundhedsprofessionelles (SHP) bidrag. 

 
Patientens

 
0 Har bemærket tegn på person-specifikke vanskelig-

heder, men reflekterer ikke over dem på en situationel 
måde.  

Kender ikke SHP’s overvejelse

I Reflekterer selv over iagttagelige tegn på person-
specifikke vanskeligheder.  

Kender ikke og ikke involvere

II Reflekterer selv over iagttagelige og ikke-iagttagelige 
aspekter af person-specifikke vanskeligheder. Indhenter 
information hos patienten, men opsøger ikke patientens 
bedømmelse af disse vanskeligheder. Formodninger 
forbliver uverificerede. 

Leverer information men ikke 
refleksion eller bedt om at veri
formodede vanskeligheder. 

III Er involveret i gensidig refleksion med patienten, idet de 
udveksler tanker og ideer om vanskeligheder relateret til 
patientens respons på det at leve med sygdommen. 
Formodninger verificeres og viden om person-specifikke 
vanskeligheder skabes i fællesskab; betydning, årsager, 
mening mulige løsninger afklares.  

Er involveret i gensidig refleks
verificerer og udveksler tanker
vanskeligheder relateret til live
om betydning, årsager, mening
vanskelighederne skabes i fæll
professionelle.  

IV Selvom de ikke deltager i refleksionen selv, motiverer 
SHP patienter til at reflektere uafhængigt ved f.eks. at 
stille værdiafklarende spørgsmål eller påpege mulig 
inkonsistens i patientresponsen på sygdommen.  

Reflekterer uafhængigt, udfors
respons på og holdning til egne

 Sygdoms-orienteret 
dimension 
 

Ikke-situational 
refleksion 

 

r 

 

Bilag 2: Personspecifik kommunikations. og refleksionsmodel/Vibeke Zoffmann 
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Livs-orienteret
dimension 
                                         

 

Situationel refleksion
 
 
 
 
 

Kommunikationszone 1- 5.      1: Omhandler uspecifikke emner. 4: Omhandler emner, der er relateret til  
2: Omhandler sundhedsrelaterede emner     patienten, men ikke aktuelt vanskelige. 
    generelt.    5: Omhandler emner, der aktuelt er         
3: Omhandler emner af generel      vanskelige for patienten. 
    betydning for patientgruppen.       
Zoner
Niveaue
 bidrag. 

r. 

t i SHP’s refleksion. 

involveret i HCP’s 
ficere eller bedømme de 

ion med SHP, der 
 og ideer om 
t med sygdommen. Viden 
 og mulige løsninger på 
esskab med den 

ker og revurderer egen 
 særlige vanskeligheder.  



Bilag 3: Støttepapir: Invitation til samarbejde 

Invitation til samarbejde 
 
 
 
 
Kære forælder 
 
Til lykke med den lille ny.  
Du kan nok opleve det som en ret kaotisk situation at være blevet forælder før tid. Pludselig 
skal du finde dine fødder i denne rolle under meget anderledes omstændigheder end forventet 
i ukendte og måske lidt skræmmende omgivelser.  
 
I denne situation ønsker vi - læger og sygeplejersker som er omkring dig og din familie - at 
give den bedst mulige støtte i et gensidigt samarbejde. En vigtig del af dette samarbejde er 
jævnlige samtaler – ca. en gang om ugen eller efter behov - hvor vi informerer hinanden og i 
fællesskab kan træffe beslutninger om dit barns pleje og behandling. Samtalerne er et 
supplement til det, vi hen ad vejen taler om ved stuegang og når dit barn skal pusles.  
 
Det vi skal samarbejde om er 

• noget af det, der lige nu er vanskeligt i livet som familie med et for tidligt født barn for 
dig og din partner 

 
I samarbejdet har vi hver vores roller hvor 

• kun du kender din oplevelse af forløbet, dine følelser, bekymringer, behov, 
forventninger og ønsker  

• både din, din partners og personalets viden og erfaring er nødvendig  
• noget af tiden vil vi arbejde hver for sig og noget af tiden vil vi arbejde sammen 

 
I samarbejdet er det nødvendigt, at vi kender hinandens opfattelser. Der rum for 

• at du, din partner og personalet ser forskelligt på situationen 
• at vi er uenige 
• at vi har og viser vores følelser 

 
Ved nogle samtaler vil vi bruge hjælpepapirer, som    

• du kan bruge til i fred og ro at tænke over situationen og forberede dig til samtaler 
• vi sammen kan bruge til at få overblik over, hvad der er vigtigt for dig i situationen 
• kan gøre det lettere at snakke om dét, der ellers kan være svært at snakke om 
• kan hjælpe til at beslutninger, der tages, passer for dit barn, dig og din partner 
• kan bruges til at sætte ord på, om der er noget, du tænker, personalet kan gøre mere 

eller mindre af for at støtte dig i denne situation 
• kan hjælpe os alle til at holde kursen undervejs 

 
 
Vi håber, at vi herigennem i fællesskab kan udvikle et godt og tillidsfuldt samarbejde, så 
forløbet bliver så godt som muligt under de givne omstændigheder. 
 
Hilsen 
 
 
 
Kontaktsygeplejerske 

 107



Bilag 4: Støttepapir: Indlæggelsessamtale 
Indlæggelsessamtale 

 
 
Kære  
 
Som aftalt holder vi en indlæggelsessamtale d.    kl.  
 
Indlæggelsessamtalen vil vare ca. en time afhængig af, hvor uddybende en samtale, du og din 
partner har behov for lige nu. De ting, vi ikke får talt om i første omgang, kan vi tage op ved 
en senere samtale. Du vil få informationer om afdelingen og rutiner i hverdagen, som er 
vigtige for dit barns pleje og for at du kan føle dig ”hjemme” i afdelingen.  
Men først og fremmest tager vi udgangspunkt i dine og din partners personlige svar på 
følgende spørgsmål (du kan eventuelt blot skrive nogle stikord): 
 
Hvordan har du det lige nu – hvilke tanker og overvejelser gør du dig? 
 
 
 
Hvordan har du oplevet graviditet, dit barns for tidlige fødsel og indlæggelse i 
neonatalafdeling? 
 
 
 
Hvem støtter dig? - Er der nogen, du kunne have brug for at få støtte af? 
 
 
 
Er der noget i forhold til dit barns pleje og behandling du har brug for at få mere at vide om 
lige nu? 
 
 
 
Er der noget der volder særlige problemer – f.eks. familiesituation, arbejdssituation, barsel, 
økonomiske problemer i forbindelse med indlæggelse, bolig? 
 
 
 
Hvordan og hvor meget ønsker du lige nu at deltage i dit barns pleje? 
 
 
 
Vi afslutter med at aftale 

• hvilke oplysninger og aftaler, som skrives i journalen 
• hvor meget og hvad kan og vil du gerne selv lige nu 
• hvordan kan personalet bedst støtte dig i denne situation 
• tidspunkt for næste samtale  

 
 
Hilsen 
 
 
 
Kontaktsygeplejerske 
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Bilag 5: Introduktion til arket ”ufuldendte sætninger” 
 

Introduktion til arket ”Ufuldendte sætninger” 
 

 
 
 
Kære 
 
Dit barn har nu været indlagt noget tid i neonatalafdelingen. Du har sikkert fået styr på mange 
ting omkring dit barns pleje. Der sker knap så mange pludselige ændringer i, hvordan dit barn 
har det og i den behandling der er brug for. Måske har du og din familie også fundet en rytme i 
hverdagen, så du både kan være hos dit indlagte barn, har noget tid sammen med eventuelle 
søskende, kan få ordnet praktiske ting og eventuelt passe arbejde.  
 
 
Midt i alt dette kan det være vanskeligt at finde plads til at sætte ord på det, der er svært for 
dig, hvordan du oplever hele situationen, hvilke tanker og bekymringer du gør dig og hvilke 
behov og ønsker du har.  
Ved næste samtale vil vi bruge et hjælpepapir med ufuldendte sætninger. Vi tager 
udgangspunkt i hvad du og din partner hver for sig har skrevet.  
 
 
Hvad var det nu hjælpepapirer kunne bruges til? 

• du kan bruge dem til i fred og ro at tænke over situationen og forberede dig til samtaler 
• vi kan bruge dem til at få overblik over, hvad der er vigtigt for dig i situationen 
• de kan gøre det lettere at snakke om dét, der ellers kan være svært at snakke om 
• de kan hjælpe til at beslutninger, der tages, passer for dit barn, dig og din partner 
• de kan bruges til at sætte ord på, om der er noget, du tænker, personalet kan gøre 

mere eller mindre af for at støtte dig i denne situation 
• de kan hjælpe os til at holde kursen undervejs 

 
 
Vi afslutter med at aftale 

• hvilke oplysninger og aftaler, som skrives i journalen 
• hvor meget og hvad kan og vil du gerne selv lige nu 
• hvordan kan personalet bedst støtte dig i denne situation 
• tidspunkt for næste samtale  

 
 
 
 
Hilsen 
 
 
 
Kontaktsygeplejerske 
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Bilag 5a: Støttepapir ”Ufuldendte sætninger” 

Ufuldendte sætninger – om værdier, erfaringer og behov 

Det værste ved at have født for tidligt er … 
 
 
Jeg vil gerne vide noget mere om… 
 
 
Bare jeg kunne… 
 
 
Jeg har svært ved at… 
 
 
Det var godt at… 
 
 
Jeg kan ikke holde ud når… 
 
 
Den lykkeligste oplevelse jeg har haft var da…. 
 
 
Den tristeste oplevelse var da… 
 
 
Jeg oplever at jeg har styr på tingene når… 
 
 
Jeg føler mig som forælder når… 
 
 
Jeg oplever, at samarbejdet med personalet… 
 
 
Jeg bliver glad når… 
 
 
Noget, der kan give problemer derhjemme, er… 
 
 
Jeg synes at min familie/venner… 
 
 
Når vi taler sammen derhjemme…. 
 
 
Jeg får god støtte af… 
 
 
Jeg kunne godt tænke mig at få mere støtte af… 
 
Det, jeg ønsker mig allermest, er… 
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Bilag 6a: Brev med information og samtykkeerklæring, sygeplejerske, indlæggelsessamtale 
 
 
Kære kollega 
 
For øjeblikket skriver jeg speciale som stud.curr. ved Århus Universitet. Her har jeg 
valgt at sætte fokus på kvaliteten i samarbejdet mellem sygeplejersker, læger og 
forældre til for tidligt fødte børn – et område som jeg altid har interesseret mig for. I 
dette samarbejde er samtaler mellem parterne en vigtig del. Jeg har udarbejdet nogle 
papirer, som kan bruges til at styrke samarbejdet gennem jævnlige samtaler, hvilket 
er overensstemmende med Neonatalklinikkens overordnede og tværfaglige 
målsætning.  
Disse papirer vil jeg gerne prøve af i nogle samtaler mellem forældre og 
sygeplejersker og jeg vil spørge dig, om du vil deltage i denne afprøvning. 
 
De papirer, jeg gerne vil bede dig prøve af ved en indlæggelsessamtale med 
forældrene, er ”Invitation til samarbejde” og ”Indlæggelsessamtale”. Du får et sæt 
papirer, som også er udleveret til begge forældre. Efter samtalen vil jeg gerne høre, 
hvad din umiddelbare reaktion er på at bruge papirerne: 
 

• Er der noget, der er svært at forstå meningen med?  
• Er der noget, du tænker kunne være anderledes?  
• Oplevede du, at papirerne var en hjælp?  

 
Jeg vil også gerne bede om tilladelse til eventuelt at bruge dine kommentarer i 
opgaven. Deltagelse er anonym og eventuelle citater, som anvendes i opgaven, bliver 
formuleret, så ingen forløb eller personer kan genkendes.  
Hvis du har brug for mere information vil jeg meget gerne snakke med dig. 
  
Tusind tak for din hjælp. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Weis 
Klinisk oversygeplejerske, Neonatalklinikken 
Tlf. 4585 9177 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
Samtykkeerklæring: 
 
Jeg indvilger hermed i at afprøve Invitation til samarbejde samt hjælpepapiret 
Indlæggelsessamtale i en samtale med en forælder/et forældrepar. Jeg har modtaget 
og forstået information om afprøvningen og at mine kommentarer eventuelt citeres i 
opgaven. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage og at jeg til hver en tid kan trække 
tilsagn om at deltage tilbage. 
 
Dato:   Underskrift: 
        ---------------                       ----------------------------------------- 
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Bilag 6b: Brev med information og samtykkeerklæring, forældre, indlæggelsessamtale 
 
Kære forældre 
 
Jeg er sygeplejerske og har i mange år arbejdet på neonatalafdeling. Jeg har især 
interesseret mig for samarbejdet mellem sygeplejersker, læger og forældre til for 
tidligt fødte børn, hvor jævnlige samtaler er en vigtig del af dette samarbejde. For 
øjeblikket er jeg studerende ved Århus Universitet. I den afsluttende opgave har jeg 
valgt at sætte fokus på kvaliteten i samarbejdet og hvordan det eventuelt kan 
forbedres. Jeg har udarbejdet nogle papirer, som er tænkt til at kunne styrke 
samarbejdet gennem jævnlige samtaler. Disse papirer vil jeg gerne prøve af i nogle 
samtaler mellem forældre og sygeplejersker og jeg vil gerne spørge dig, om du vil 
deltage i denne afprøvning. 
 
De papirer, jeg gerne vil bede dig prøve af ved indlæggelsessamtalen med 
kontaktsygeplejersken, er ”Invitation til samarbejde” og ”Indlæggelsessamtale”. Du 
får et sæt papirer, som du kan bruge, når du forbereder dig til samtalen. Efter 
samtalen vil jeg gerne høre, hvad din umiddelbare reaktion er på at bruge papirerne: 
 

• Er der noget, der er svært at forstå meningen med?  
• Er der noget, du tænker kunne være anderledes?  
• Oplevede du, at papirerne var en hjælp?  

 
Jeg vil også gerne bede om tilladelse til eventuelt at bruge dine kommentarer i opgaven. 
Deltagelse er anonym og eventuelle citater, som anvendes i opgaven, bliver formuleret, så 
ingen forløb eller personer kan genkendes.  
Hvis du har brug for mere information vil jeg meget gerne snakke med dig. 
  
Tusind tak for din hjælp. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Weis 
Klinisk oversygeplejerske, Neonatalklinikken 
Tlf. 4585 9177 
 
 
Samtykkeerklæring: 

 
Jeg indvilger hermed i at afprøve hjælpe-papirer i en samtale med en sygeplejerske. 
Jeg har modtaget og forstået information om afprøvningen og at mine kommentarer 
eventuelt citeres i opgaven. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage og at deltagelse ikke 
vil påvirke mit barns nuværende eller fremtidige pleje og behandling. Jeg kan til en 
hver tid trække tilsagn om at deltage tilbage. 
 
Dato:     Underskrift: 
        ---------------                       ----------------------------------------- 
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Bilag 6c: Brev med information og samtykkeerklæring, sygeplejerske, opfølgende samtale 

 
Kære kollega 
 
For øjeblikket skriver jeg speciale som stud.curr. ved Århus Universitet. Her har jeg 
valgt at sætte fokus på kvaliteten i samarbejdet mellem sygeplejersker, læger og 
forældre til for tidligt fødte børn – et område som jeg altid har interesseret mig for. I 
dette samarbejde er samtaler mellem parterne en vigtig del. Jeg har udarbejdet nogle 
papirer, som kan bruges til at styrke samarbejdet gennem jævnlige samtaler, hvilket 
er overensstemmende med Neonatalklinikkens overordnede og tværfaglige 
målsætning.  
Disse papirer vil jeg gerne prøve af i nogle samtaler mellem forældre og 
sygeplejersker og jeg vil spørge dig, om du vil deltage i denne afprøvning. 
 
De papirer, jeg gerne vil bede dig prøve af ved en opfølgende samtale med 
forældrene, er ”Invitation til samarbejde” og ”Ufuldendte sætninger”. Du får et sæt 
papirer, som også er udleveret til begge forældre. Efter samtalen vil jeg gerne høre, 
hvad din umiddelbare reaktion er på at bruge papirerne: 
 

• Er der noget, der er svært at forstå meningen med?  
• Er der noget, du tænker kunne være anderledes?  
• Oplevede du, at papirerne var en hjælp?  

 
Jeg vil også gerne bede om tilladelse til eventuelt at bruge dine kommentarer i 
opgaven. Deltagelse er anonym og eventuelle citater, som anvendes i opgaven, bliver 
formuleret, så ingen forløb eller personer kan genkendes.  
Hvis du har brug for mere information vil jeg meget gerne snakke med dig. 
  
Tusind tak for din hjælp. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Weis 
Klinisk oversygeplejerske, Neonatalklinikken 
Tlf. 4585 9177 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samtykkeerklæring: 

Jeg indvilger hermed i at afprøve Invitation til samarbejde samt hjælpepapiret 
Ufuldendte sætninger i en samtale med en forælder/et forældrepar. Jeg har modtaget 
og forstået information om afprøvningen og at mine kommentarer eventuelt citeres i 
opgaven. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage og at jeg til hver en tid kan trække 
tilsagn om at deltage tilbage. 
 
Dato:   Underskrift: 
        ---------------                       ----------------------------------------- 
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Bilag 6d: Brev med information og samtykkeerklæring, forældre, opfølgende samtale 

 
Kære forældre 
 
Jeg er sygeplejerske og har i mange år arbejdet på neonatalafdeling. Jeg har især 
interesseret mig for samarbejdet mellem sygeplejersker, læger og forældre til for 
tidligt fødte børn, hvor jævnlige samtaler er en vigtig del af dette samarbejde. For 
øjeblikket er jeg studerende ved Århus Universitet. I den afsluttende opgave har jeg 
valgt at sætte fokus på kvaliteten i samarbejdet og hvordan det eventuelt kan 
forbedres. Jeg har udarbejdet nogle papirer, som er tænkt til at kunne styrke 
samarbejdet gennem jævnlige samtaler. Disse papirer vil jeg gerne prøve af i nogle 
samtaler mellem forældre og sygeplejersker og jeg vil gerne spørge dig, om du vil 
deltage i denne afprøvning. 
 
De papirer, jeg gerne vil bede dig prøve af ved en samtale med 
kontaktsygeplejersken, er ”Invitation til samarbejde” og ”Ufuldendte sætninger”. Du 
får et sæt papirer, som du kan bruge, når du forbereder dig til samtalen. Efter 
samtalen vil jeg gerne høre, hvad din umiddelbare reaktion er på at bruge papirerne: 
 

• Er der noget, der er svært at forstå meningen med?  
• Er der noget, du tænker kunne være anderledes?  
• Oplevede du, at papirerne var en hjælp?  

 
Jeg vil også gerne bede om tilladelse til eventuelt at bruge udfyldte støttepapirer eller 
dine kommentarer i opgaven. Deltagelse er anonym og eventuelle citater, som 
anvendes i opgaven, bliver formuleret, så ingen forløb eller personer kan genkendes.  
Hvis du har brug for mere information vil jeg meget gerne snakke med dig. 
  
Tusind tak for din hjælp. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Janne Weis 
Klinisk oversygeplejerske, Neonatalklinikken 
Tlf. 4585 9177 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Samtykkeerklæring: 

Jeg indvilger hermed i at afprøve hjælpe-papirer i en samtale med en sygeplejerske. 
Jeg har modtaget og forstået information om afprøvningen og at mine kommentarer 
eventuelt citeres i opgaven. Jeg ved, at det er frivilligt at deltage og at deltagelse ikke 
vil påvirke mit barns nuværende eller fremtidige pleje og behandling. Jeg kan til en 
hver tid trække tilsagn om at deltage tilbage. 
 
Dato:   Underskrift: 
        ---------------                       ----------------------------------------- 

 114


	forside 3.pdf
	Kandidatuddannelsen i sygepleje
	Familiecentreret pleje i en højintensiv neonatalafdeling
	–  udvikling af en metode til at styrke samarbejdet
	mellem forældre til for tidligt fødte børn og professionelle


	udgave til udgivelse.pdf
	Dansk resumé
	English Summary
	1. Indledning
	1.1 Præsentation af og argumentation for problemområde
	1.1.1 For tidlig fødsel
	1.1.2 Risiko ved for tidlig fødsel
	1.1.3 Tilknytning
	1.1.4 At blive forældre for tidligt
	1.1.5 Samarbejde mellem forældre og professionelle
	1.1.6 Kvalitet i de mellemmenneskelige relationer

	1.2 Problemfelt
	1.2.1Præcisering af problemfelt, problemformulering og defin
	1.2.2 Formål med opgaven
	1.2.3 Problemformulering
	1.2.4 Definition af nøglebegreber
	Forældre-professionel relationer
	Autonomi i familien
	En sund familie
	Metode






	2. Valg af teoretisk referenceramme
	2.1 Interaktionel sygeplejepraksis
	2.2 Familiecentreret pleje
	2.3 Empowerment

	3. Design og metode
	3.1 Metodeudviklingsstudie i kommunikation mellem forældre o
	3.2 Omsorgsteoretisk ståsted

	4. Fase 1: Præcisering af behov for metodeudvikling gennem s
	4.1 Metode i første fase
	4.1.1 Søgning og udvælgelse af litteratur
	4.1.2 Systematisk litteratur studie

	4.2 Fund i systematisk litteraturstudie
	4.3 Diskussion af fund i litteraturstudie – Relationer der s
	4.3.1 At blive inviteret indenfor – som et menneske der er b
	4.3.2 Anerkendelse som mor og far
	4.3.3 Udvikling og opnåelse af kontrol – varetagelse af foræ
	4.3.4 Følelse af velvære

	4.4 Delkonklusion
	4.5 Hvilken betydning har disse fund for praksis?

	5. Fase 2: Guidet egen-beslutning – en mulig metode?
	5.1 Metode i anden fase
	5.1.1 Valg af GEB som mulig metode
	5.1.2 Analyse af GEB i forhold til fund i litteraturstudie

	5.2 Beskrivelse af Guidet Egen-Beslutning
	5.2.1 Liv versus sygdom konflikt
	5.2.2 Relationsbetinget forandringspotentiale
	5.2.3 Person-specifik kommunikations- og refleksionsmodel
	5.2.4 Udvikling af metoden Guidet Egen-Beslutning

	5.3 Diskussion af GEB i forhold til forældres oplevelser
	5.3.1 Diskussion: Liv versus sygdom konflikt
	5.3.2 Diskussion: Relationsbetinget forandringspotentiale
	5.3.3 Diskussion: Person-specifik kommunikations- og refleks

	5.4 Delkonklusion - En metode inspireret af GEB en mulighed

	6. Fase 3: Udvikling af metoden Guidet Familiecentreret Omso
	6.1 Metode i tredje fase
	6.2 Beskrivelse af metodeudvikling – Guidet Familiecentreret
	6.2.1 Udvikling af støttepapir ”Invitation til samarbejde”
	6.2.2 En indlæggelse – flere faser
	6.2.2.1 Den indledende intensive fase – støttepapir ”Indlægg
	6.2.2.2 Den almene neonatale fase – støttepapir ”Ufuldendte 


	6.3 Delkonklusion

	7. Fase 4: Pilot-testning af støttepapirer – præsentation og
	7.1 Metode i fjerde fase
	7.1.1 Formål og mål med pilot-testning
	7.1.2 Pilot-testning metode
	7.1.3 Etiske overvejelser
	7.1.4 Information af personale og deltagere

	7.2 Argumentation for valg af afdeling
	7.3 Præsentation af afdelingen
	7.4 Gennemførelse af pilot-testning
	7.4.1 Rekruttering af deltagere og forløb i pilot-testning a
	7.4.2 Præsentation og diskussion af fund i forhold til formå
	7.4.2.1 Personalets og forældres  umiddelbare reaktion før a
	7.4.2.2 Feed-back på udformning af støttepapirer
	7.4.2.3 Hvad kommer der ud af at anvende støttepapirer i en 
	7.4.2.4 Diskussion i forhold til formål for pilottestning
	7.4.2.5 Anvendelse af støttepapirer inspireret af GEB
	7.4.2.6 Hvad skal der til for at lykkes?


	7.5 Delkonklusion

	8. Afsluttende diskussion
	9. Metodekritik
	10. Konklusion
	11. Perspektivering
	12. Referencer
	13. Bilag
	Person-specific kommunikations- og refleksionsmodel





