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Resumé 

Formålet med min undersøgelse blev at finde ud af hvilke oplevelser, der kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit (PICU). Via systematisk søgning fremkom 

16 artikler, som ud fra appraising blev reduceret til 10 artikler, der kunne inkluderes i min 

undersøgelse. Herudfra blev kvalitative forskningsfund syntetiseret via abstrahering, udregning af 

effect sizes og konstant målrettet sammenligning som beskrevet af Sandelowski og Barroso. Ud fra 

nævnte fremkom ny viden, som viser, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU, i høj grad er individuelle, komplekse og modsætningsfyldte. Desuden 

kan disse oplevelser være mangeartede, og nogle oplevelser er hyppigere end andre. Herudover kan 

de være forskellige fra de oplevelser, der kan påvirke andre grupper af voksne pårørende til 

intensivpatienter. Samlet kan konkluderes, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU, i høj grad er individuelle, komplekse, modsætningsfyldte, 

mangeartede med forskellige hyppighedsgrader og ikke kan siges at være komplet identiske med 

nogen anden pårørendegruppes indenfor hospitalsregi.  
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Title  

Parents' experience of symptoms of stress in pediatric intensive care units  

- a qualitative metasynthesis 

 

 

Summary 

The purpose of my study became to examine which experiences may affect parents' experience of 

symptoms of stress in pediatric intensive care units (PICU). 16 reports of qualitative studies were 

found through a systematic search. These were reduced through appraising to 10 reports which 

could be included in my study. From these reports I synthesized the findings by abstracting 

findings, calculating effect sizes and composing a constant targeted comparison as described by 

Sandelowski and Barroso. New synthesized knowledge emerged suggesting that experiences that 

may affect parents' experience of symptoms of stress in PICU are highly individual, complex and 

contrasting. In addition, these experiences can be diverse and some experiences are more frequent 

than others. Furthermore they may differ from experiences that can affect other groups of adult 

relatives of critically ill patients. In conclusion: The experiences that may affect parents' experience 

of symptoms of stress in PICU are highly individual, complex, contrasting, diverse with various 

degrees of frequency and cannot be said to be completely identical with the experiences of any 

other group of relatives in hospitals.  
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1.0 Indledning 

Forældre til børn indlagt i børneintensive afsnit
1
 (PICU) opfordres til at opholde sig stort set 

kontinuerligt hos deres indlagte børn. Dette har sammenhæng med, at der siden 1950’erne er forsket 

i indlagte børns behov for forældretilstedeværelse, og at det via denne forskning er 

veldokumenteret, at indlagte børn har behov for, at deres forældre er hos dem så meget som muligt 

(Hall 2007b, Stenbak, Brøgger 1986, Robertson 1973, s. 8). Desuden findes der på Danske 

Regioners hjemmeside et oplæg fra formandsskabet fra et pressemøde afholdt i 2011, hvori der står, 

at patienter såvel som pårørende skal være omdrejningspunkt i sundhedsvæsnet
2
. Danske Regioner 

er den overordnede arbejdsgiver for sygeplejersker ansat i PICU i Danmark, hvilket betyder, at 

sygeplejersker er forpligtigede til at varetage forældres behov i PICU. Som sygeplejerske
3
 i PICU 

har jeg pga. førnævnte ofte reflekteret over forældres behov i PICU. Disse refleksioner har 

medvirket til, at jeg søgte ind på kandidatuddannelsen i sygepleje mhp. at blive i stand til at finde 

evidensbaseret viden samt kvalitetsvurdere publiceringer i relation til forældres behov i PICU. I 

forbindelse med min sidste eksamensopgave fandt jeg, at en del forældre i PICU påvirkes af 

symptomer på stress. Dette fik mig til at reflektere over, hvilke oplevelser der kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU, hvilket jeg i forbindelse med dette speciale således fandt 

interessant at undersøge nærmere.  

 

2.0 Baggrund   

For at jeg kunne undersøge ovennævnte var det nødvendigt at tilegne mig en dybdegående viden 

derom, hvilket var muligt ud fra talrige publikationer om bl.a. stress, symptomer på stress og 

forældre i PICU. Herunder præsenteres specialets baggrundsafsnit, hvori der refereres til de 

adskillige publikationer. 

 

2.1 Om stress og symptomer på stress 

Selye er beskrevet som ”stressteoriens far” og som den første, der brugte begrebet stress til at 

beskrive en række fysiske og psykologiske reaktioner, som kan udløses af betingelser eller 

påvirkninger. Selyes første værk om stress udkom i 1936, og siden udgav han en række værker frem 

til 1980’erne. Selye beskrev udover stress også undertyperne distress og eustress (Fevre et al. 2003, 

Ekman et al. 2006, kap. 1). Fevre et al. skriver, at: “Stress, as defined by Selye, is an inevitable 

consequence of living. Distress occurs when the demands placed on the body (…that includes both 

                                                           
1 Herefter blot referereret til som PICU, der er en forkortelse for pediatric intensive care unit. 
2 http://regioner.dk/Sundhed/Kvalitet+og+forskning/Kvalitet+i+sundhedsv%C3%A6senet.aspx [fundet: 2/3 2013]. 
3 Jeg er intensivspecialsygeplejerske, men har valgt kun at referere til sygeplejersker i PICU som ”sygeplejersker”, da traditionen i 

Danmark er at man også kan arbejde i PICU uden at være uddannet til intensivspecialsygeplejerske. 

http://regioner.dk/Sundhed/Kvalitet+og+forskning/Kvalitet+i+sundhedsv%C3%A6senet.aspx
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the physiological and the psychological aspects) exceed its capacity to expend energy in 

maintaining homeostasis” (Fevre et al. 2003, s. 729). Stress beskrives således som en uundgåelig 

konsekvens af at være i live, mens distress opstår, når kravene til kroppen overstiger evnen til at 

opretholde homeostase. Fevre et al. (2003, 2006) har publiceret 2 artikler, hvori de bl.a. skriver, at 

der er uenighed blandt forskere og andre fagfolk i relation til definitioner på stress, distress og 

eustress. De skriver dog også, at der på nogle områder er enighed:  

 

“The point these authors hold in common is that eustress is primarily a result of 

positive perception of the stressors, and that distress, therefore, is a result of negative 

perception of the stressors. Whether a particular stressor represents eustress or 

distress is determined not only by the individual’s perception of the amount of demand 

it represents, but also by their perception of its other characteristics such as its 

source, timing, the degree to which they have control over it, and the degree to which 

they consider it desirable” (Fevre et al. 2006, s. 551). 

  

Ud fra nævnte citat er det tydeligt, at individuelle faktorer spiller en stor rolle i sammenhæng med, 

om en stresspåvirkning ender med at repræsentere eustress eller distress for det enkelte menneske.  

Det beskrives ud fra kvantitative studier, at typiske symptomer på stress hos forældre i 

PICU kan være at have ubehagelige tanker, let ved at blive irriteret, lavt energiniveau, nedsat 

appetit, let til gråd, tendens til overbekymring, tendens til nedtrykthed, problemer med at falde i 

søvn og hovedpine (Board, Ryan-Wenger 2003, Board 2004). Aldridge (2005) skriver på baggrund 

af et litteraturreview, at symptomer på stress hos forældre i PICU fx kan være nedsat 

koncentrationsevne, nedsat evne til at stille spørgsmål og glemsomhed. Yderligere skriver 

Ugreninov og Ryste (2008) ud fra et litteraturstudie, at forældre i PICU kan opleve symptomer på 

stress såsom frygt, angst, uro, en følelse af overvældelse, en oplevelse af tab af kontrol samt en 

oplevelse af hjælpeløshed. Se skemaet herunder: 
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2.2 Stress kan være uhensigtsmæssig for forældre i PICU 

Der er publiceret en del forskningsartikler, hvori der beskrives, at forældre påvirkes af stress i PICU 

(Board, Ryan-Wenger 2002, Board, Ryan-Wenger 2003, Board 2004, Balluffi et al. 2004, Bronner 

et al. 2008, Bronner et al. 2010, Jee et al. 2012). Ud fra nævnte artikler kan bl.a. læses, at Balluffi et 

al. (2004) via kvantitative målinger har fundet, at 32 % af forældre i PICU påvirkes af stress, og at 

21 % af forældre i PICU udvikler post-traumatisk stress
4
 (PTSD). Desuden kan læses, at en høj grad 

af stress hos forældre i PICU kan resultere i høj risiko for udvikling af PTSD (Board, Ryan-Wenger 

2003, Balluffi et al. 2004, Board 2004, Bronner et al. 2008, Bronner et al. 2010). At PTSD og 

dermed stress hos forældre i PICU er uhensigtsmæssigt, kan bl.a. forstås ud fra ”Hvidbog om 

mentalt helbred, sygefravær og tilbagevenden til arbejde”, hvori det er beskrevet, at PTSD kan føre 

til langtidssygemeldinger (Borg et al. 2010). Desuden skriver Videbech, som er ledende overlæge 

og professor, at mennesker med PTSD kan opleve komplikationer såsom depression, misbrug samt 

selvmordsforsøg (Videbech 2011). Jeg vurderer derfor, at stress hos forældre i PICU kan være 

uhensigtsmæssigt både individuelt såvel som samfundsmæssigt.   

Forskning viser, at også andre grupper af forældre til børn med forskellige sygdomme 

fx diabetes, cerebral parese og epilepsi kan påvirkes af stress (Chiou, Hsieh 2008, Vargus-Adams 

2011, Helgeson et al. 2012). Jeg anerkender derfor, at stresspåvirkning ikke er et fænomen, som er 

enestående for forældre i PICU, men dette ændrer ikke på, at stress kan være uhensigtsmæssigt for 

forældre i PICU. Samtidig viser kvantitative fund, at småbørnsmødre i PICU påvirkes i signifikant 

højere grad af stress end småbørnsmødre i stamafsnit for børn (Board, Ryan-Wenger 2002). Således 

vurderer jeg, at det i forhold til forældre i PICU må være særligt relevant at forebygge stress.  

 

2.3 Kan sygeplejersker påvirke forældres oplevelse af stress i PICU? 

I 2 artikler fra henholdsvis USA og Norge beskrives, at sygeplejersker kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU. I den ene artikel skriver Aldridge, at ”many interventions 

that nurses thought were helpful in reducing parents’ stress were, according to the parents, not 

helpful. These findings suggest that a gap exists between how many PICU nurses practice and what 

the evidence shows may be helpful for parents” (Aldridge 2005, s. 40). For at forsøge at ændre 

nævnte har Aldridge (2005) udviklet en algoritme med det formål at guide sygeplejersker mhp. at 

kunne reducere forældres oplevelse af stress i PICU. Algoritmen er afprøvet i PICU og har vist sig 

at være hensigtsmæssig. Algoritmen er dog kun afprøvet i en enkelt PICU og de publiceringer 

                                                           
4 Herefter blot refereret til som PTSD, der er en forkortelse for post-traumatic stress disorder. 
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Aldridge refererer til er op til 29 år gamle. Dette betyder, at Aldridge refererer til publiceringer fra 

en periode, hvor forældres vilkår i PICU var anderledes end i nutiden, da forældre i 1980’erne 

stadig ikke alle steder fik lov til at være kontinuerligt hos deres indlagte børn (Hall 2007a, s. 6, 

Nilsson 1989, s. 11-12, 29, Grønseth, Markestad 2005, s. 59, Robertson 1973, s. 8, Nordmark 2009, 

s. 9-10). I den anden artikel skriver Ugreninov og Ryste, at ”Vi ønsker… å sette fokus på hvordan 

intensivsykepleieren kan ivareta foreldrene…gjennom å forebygge stressudvikling” (Ugreninov, 

Ryste 2008, s. 22). Senere i artiklen beskriver Ugreninov og Ryste (2008) forslag til, hvorledes 

sygeplejersker kan forebygge stress hos forældre i PICU. De skriver, at de har inddraget deres egne 

erfaringer i relation til deres anbefalinger, men skriver ikke om de har evalueret deres anbefalinger.  

På baggrund af de 2 ovennævnte artikler er det tydeligt, at der eksisterer artikler med 

forslag til, hvorledes sygeplejersker kan forsøge at reducere stress hos forældre i PICU. Referencer, 

som er brugt i den ene artikel, hæmmer dog muligheden for overførbarhed til nutidig praksis, og de 

anbefalinger, som præsenteres i den anden artikel, er ikke evalueret i relation til praksis. De nævnte 

artikler kan således ud fra et nutidigt fokus ikke svare fyldestgørende på, om sygeplejersker kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU eller hvilke specifikke oplevelser, der 

kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. Derfor fandt jeg det 

hensigtsmæssigt at foretage min egen undersøgelse i relation til, hvilke oplevelser der i nutiden kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU.   

 

3.0 Valg af metode til og formål med specialet 

Jeg valgte udelukkende at inkludere kvalitative fund i min undersøgelse i forbindelse med dette 

speciale, idet jeg ønskede at undersøge forældres oplevelser. Dette skal ses i sammenhæng med, at 

Polit og Beck skriver, at kvalitative studier kan hjælpe sygeplejersker til at forstå patienters 

oplevelser (Polit, Beck 2010, s. 79-80).  

Jeg ønskede samtidigt at vælge en metode, som kunne give mig en større forståelse for 

kvalitative fund i forhold til mit interesseområde. Bondas og Hall skriver, at det via en metasyntese 

er muligt at opnå større forståelse i relation til kvalitative fund og at målet er ”a new, integrated, 

and more complete interpretation of findings that offers greater understanding in depth and breadth 

than the findings from individual studies” (Bondas, Hall 2007, s. 115). Desuden skriver Bondas og 

Hall (2007), at der eksisterer talrige studier om forældres oplevelser i PICU, men at ingen tidligere 

har syntetiseret disse, på trods af at dette vil kunne resultere i større forståelse. Jeg valgte derfor i 

forbindelse med dette speciale at syntetisere kvalitative forskningsfund via en kvalitativ 
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metasyntese
5
 (metasyntese). Bondas og Hall (2007) skriver udover nævnte, at der findes forskellige 

syn på, hvordan en metasyntese skal udarbejdes, men jeg valgte en metode som beskrives af 

Sandelowski og Barroso. Årsagen til dette valg er, at Sandelowski og Barroso er sygeplejeforskere, 

som har beskrevet metoder til syntetisering af kvalitative forskningsfund, der, ifølge dem selv, 

specielt er brugbare i relation til sundhedsvæsnet samt praksisdiscipliner (Sandelowski, Barroso 

2007, s. vii). En metasyntese er en integrering af kvalitative fund, som tilbyder en nyfortolkning af 

forskningsfund. En metasyntese er således mere end summen af de dele, som er en del af en 

metasyntese. En metasyntese kan bruges til at samle ”små øer af viden”, der findes som individuelle 

kvalitative studier indenfor et interesseområde og skabe fornyet fokus på disse studier. Jeg valgte i 

relation til metasyntesen herudover at udarbejde et kvalitativt metasummary
6
 (metasummery), idet 

et metasummary kan øge validiteten af en metasyntese (ibid., s. 3, 17-18, 151, 199). 

 

Formålet med specialet blev således via syntetisering af kvalitative forskningsfund i form af 

et kvalitativt metasummary og en kvalitativ metasyntese at undersøge, hvilke oplevelser der 

kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i børneintensive afsnit. 

 

Uddybende i relation til formålet kan suppleres med, at formuleringen: ”at undersøge, hvilke 

oplevelser der kan påvirke” refererer til, hvorvidt forældres oplevelse af fx omgivelserne eller 

sygeplejerskers adfærd i PICU kan påvirke deres oplevelse af symptomer på stress. 

 

4.0 Metode 

Følgende beskrives min indledende søgning, systematiske søgning og hvorledes jeg valgte at 

syntetisere kvalitative forskningsfund mhp. metasummary og metasyntese. 

 

4.1 Indledende søgning  

For at finde litteratur til indlednings- og baggrundafsnittet foretog jeg en indledende søgning på 

statsbiblioteket.dk og bibliotek.dk, hvor jeg søgte via fritekst på udvalgte søgeord, som jeg 

vurderede ville kunne resultere i at relevant litteratur fremkom. De søgeord jeg søgte på var: 

”Stress”, ”forældre”, ”parents”, ”PICU”, ”pediatric intensive care unit” og ”børneintensive afsnit”. 

Søgeordene søgte jeg på i forskellige kombinationer. Litteratur, der fremkom, blev sorteret ud fra 

overskrifter og abstracts. Samlet fandt jeg herved en del litteratur, som kunne benyttes.   

                                                           
5 Herefter blot refereret til som metasyntese. 
6 Herefter blot refereret til som metasummery. 
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Udarbejdelse af en metasyntese bør ifølge Sandelowski og Barroso være en iterativ 

proces (Sandelowski, Barroso 2007, s. xv). Derfor fandt jeg det acceptabelt udover nævnte at 

inkludere relevante artikler i baggrundsafsnittet, som fremkom via min systematiske søgning, men 

som ikke kunne bruges i relation til syntetisering af kvalitative forskningsfund i min undersøgelse.  

 

4.2 Systematisk søgning 

I forbindelse med systematisk søgning gjorde jeg mig overvejelser om valg af udvælgelseskriterier, 

databaser, søgemodel og søgeord. Mine overvejelser er beskrevet i forskellige afsnit herunder.  

 

4.2.1 Udvælgelseskriterier 

Jeg fravalgte, inden jeg beskrev udvælgelseskriterier i relation til min systematiske søgning, at 

inkludere litteratur i min undersøgelse, der ikke kan findes via søgning i databaser, da jeg vurderede 

det som for tidskrævende at skulle finde anden litteratur. Dette valg traf jeg trods det faktum, at 

Sandelowski og Barroso skriver, at det kan resultere i, at relevant litteratur overses (Sandelowski, 

Barroso 2007, kap. 3).  

Ifølge Sandelowski og Barroso er det, før man søger, betydningsfuldt at beslutte, 

hvilke udvælgelseskriterier man vil bruge i forbindelse med søgning, og de parametre man bør 

bestemme sig for er henholdsvis: Emne, population, tid og metode (ibid., kap. 3). De valgte 

parametre benyttede jeg til, ud fra overskrifter eller abstracts, at vurdere hvilke artikler, der var 

muligt relevante at inkludere i min undersøgelse.     

 

Emne:  

Artikler blev kun inkluderet, hvis de beskriver forældres oplevelser i PICU. Jeg valgte desuden, at 

artikler kun kunne inkluderes, hvis ordet stress eller afarter deraf nævntes i artiklen, da jeg 

vurderede at der med stor sandsynlighed ville fremkomme et meget stort antal artikler, hvis jeg 

yderligere inkluderede alle artikler, der indeholdt blot ét af samtlige mulige symptomer på stress. 

Dette valg blev truffet ud fra viden om, at et for stort antal inkluderede artikler ifølge Sandelowski 

og Barroso kan mindske overblik og derved true validitet (Sandelowski, Barroso 2007, s. 23). 

 

Population:  

Artikler blev kun inkluderet, hvis de beskriver studier udført i vestlige lande, hvor der er forhold i 

PICU, som er sammenlignelige med forhold i PICU i Danmark. Dette blev valgt, da jeg i 

forbindelse med specialet ønskede, at mine fund potentielt ville kunne få betydning for praksis i 

PICU i Danmark. 
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Tid:  

Jeg valgte kun at inkludere artikler, som er publiceret indenfor de sidste 10 år. Grænsen på 10 år 

blev sat, fordi forældre som tidligere nævnt i 1980’erne stadig ikke fik lov til at være kontinuerligt 

hos deres indlagte børn alle steder, mens dette er reglen frem for undtagelsen i nutiden. Dette valg 

traf jeg mhp. at øge muligheden for overførbarhed af mine undersøgelsesfund til nutidig praksis.   

 

Metode:  

Jeg valgte overordnet kun at inkludere artikler, der beskriver kvalitative undersøgelser, da 

(kvalitative) metasynteser kun kan udarbejdes ud fra kvalitative fund (Sandelowski, Barroso 2007). 

Herudover blev fx begrebsanalyser og reviews fravalgt, da jeg ikke ønskede at inkludere fund i min 

undersøgelse, som var endnu længere ”fjernet” fra data end højst 3 gange (ibid., s. xvi).  

 

4.2.2 Valg af databaser, søgemodel og søgeord 

Den største trussel mod validitet i forbindelse med syntetisering af kvalitative forskningsfund er 

ifølge Sandelowski og Barroso mangel på en tilstrækkeligt udtømmende søgning. Derfor bør der 

ved systematisk søgning lægges vægt på ”recall”, som er procenten af relevante dokumenter i en 

database, der fremkommer ved søgning. De anbefaler desuden, at man mhp. at sikre en 

udtømmende søgning konsulterer med en bibliotekar med specialistviden derom (Sandelowski, 

Barroso 2007, kap. 3, 8). Derfor valgte jeg inden min systematiske søgning at konsultere med en 

bibliotekar
7
.  

Bibliotekaren anbefalede mig kun at søge i PubMed, Cinahl samt SveMed. Da nævnte 

bibliotekar har specialistviden i relation til søgning valgte jeg at stole på, at søgning i nævnte 

databaser
8
 ville være nok mhp. at finde alle relevante artikler i relation til mit interesseområde. I 

forhold til valg af søgemodel oplyste bibliotekaren mig om, at Medicinsk Bibliotek anbefaler en 

søgemodel
9
, som er inspireret af PICO-modellen mhp. fokusering af søgninger. Jeg valgte at bruge 

denne søgemodel, da den giver mulighed for at tilføje flere facetter i relation til en søgning end den 

traditionelle PICO-model. I forhold til søgeord anbefalede bibliotekaren bl.a. at jeg søgte på nurs* 

(med trunkering) fremfor mere specifikt, da hun vurderede at dette ville resultere i et for snævert 

søgeresultat. Desuden opfordrede bibliotekaren til fravalg af at søge på ”oplevelse” (experience, 

perception), da hun mente, at denne tilføjelse til søgeblokkene ville kunne resultere i, at relevante 
                                                           
7 En bibliotekar med specialistviden om søgning i databaser, som er ansat ved Medicinsk Bibliotek på Aalborg Universitetshospital. 
8 Information om disse databaser kan findes på statsbiblioteket.dk under menuen ”Databaser” ved at vælge fx Cinahl og klikke på 

ikonet ”Info”. 
9 Den søgemodel som Medicinsk Bibliotek anbefaler, kan findes på medbib.rn.dk ved at vælge ”For fagfolk”, herefter vælge 

”Manualer og vejledninger” og følgende vælge ”Quickguide til valg af søgetermer”. 
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artikler ikke blev fundet. I forbindelse med søgninger anbefaler Sandelowski og Barroso, at man 

udover at søge på søgeord også søger på ”metode” fx kvalitativ metode, grounded theory, etnografi 

osv. (ibid., kap. 3). Dette mente bibliotekaren dog ville indsnævre antallet af hits for meget, hvorfor 

jeg fravalgte at søge på ”metode”. For at kunne søge i de valgte databaser blev søgeord indenfor 

hvert facet oversat til engelsk. Se søgemodellen med mine danske og engelske søgeord herunder: 

 

 

 

4.2.3 Fælles for systematisk søgning i PubMed, Cinahl og SveMed 

For at kunne søge i databaser er det af betydning at kende databasernes muligheder og at have 

erfaring med søgeteknikker (Sandelowski, Barroso 2007, s. 45). I forbindelse med mit 

kandidatstudie har jeg deltaget i undervisning samt opøvet min evne til at søge i databaser og har på 

denne måde opnået en vis erfaring. Desuden har jeg som nævnt konsulteret med en bibliotekar, og 

jeg har nærlæst Sandelowski og Barrosos anbefalinger vedrørende søgning, hvor de bl.a. beskriver 

forhold i relation til PubMed og Cinahl (ibid., s. 44-49).  

Sandelowski og Barroso skriver, at artikler ikke bør fravælges, trods de er på et andet 

sprog end fx engelsk, da dette kan resultere i at relevante artikler ekskluderes (ibid., s. 47). Jeg har 

dog fravalgt at inkludere artikler skrevet på andre sprog end nordisk og engelsk, da jeg ikke kan 

læse andre sprog flydende nok til at kunne forstå alle nuancer. Jeg valgte herudover kun at 

inkludere artikler med tilgængelige abstract i databasen. Dette valg blev truffet ud fra overvejelser 

om, at det risikerede at blive for tidskrævende at skulle hjemskaffe et stort antal artikler, hvoraf 

mange ville vise sig ikke at være relevante. Jeg anerkender dog, at dette valg kan have betydet, at 

relevante artikler blev overset. I databaserne søgte jeg konsistent via kontrollerede emneord, 

fritekstsøgninger, trunkering og bloksøgning (Buus et al. 2008, Willman et al. 2007, s. 77-101). 

Fritekstsøgninger blev foretaget mhp. at sikre, at de nyeste artikler, der endnu ikke havde fået tildelt 
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kontrollerede emneord, fremkom. Bloksøgninger blev udført på baggrund af den valgte søgemodel. 

Artikler fundet via systematisk søgning, der på overskriftsniveau virkede relevante læste jeg 

abstracts på, og hvis der i abstractene ikke var noget, der udelukkede den enkelte artikel ud fra mine 

udvælgelseskriterier, blev artiklen erklæret muligt egnet og herefter vurderet via individuel 

appraising som beskrevet af Sandelowski og Barroso (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 3, 4). Mere 

om individuel appraising senere i specialet. Artikler, som blev fundet muligt egnede, blev der udført 

kædesøgning i relation til. De typer af kædesøgning jeg valgte at udføre var henholdsvis at 

gennemgå referencelister og at benytte de funktioner i databaserne, som er til rådighed mhp. at 

finde relaterede artikler
10

.  

Den måde jeg valgte at søge på stemmer overens med Sandelowski og Barrosos 

anbefalinger. I forbindelse med det de kalder ”browsing and berry-picking” anbefaler de dog 

herudover, at tidsskrifter med muligt relevante artikler gennemgås manuelt, manuelle søgninger i 

bøger og på hylder på biblioteker. Desuden anbefaler de at søge på forfattere i databaser, som man 

ved har beskæftiget sig med ens interesseområde (ibid., s. 41-49). Disse yderligere anbefalinger 

fravalgte jeg af tidsmæssige årsager, hvilket kan have svækket validiteten af min søgning.  

 

4.2.4 Søgning i PubMed 

I søgemodellen, som herunder er opstillet særligt i relation til søgning i PubMed, kan ses de 

kontrollerede emneord, der er søgt på i PubMed udover fritekstssøgninger og med trunkeringer. I 

modellen kan ses, at distress ikke eksisterer som et MeSH ord, hvorfor der i relation til ordet kun er 

søgt via fritekst og trunkering. Stress eksisterer heller ikke som et MeSH ord, hvorfor de 2 

kontrollerede emneord for henholdsvis fysisk og psykologisk stress i stedet blev valgt.  

 

 

                                                           
10 I PubMed hedder denne funktion: ”Related citations in PubMed”, i Cinahl hedder funktionen: “Related records” og i SveMed: 

”Liknande publikationer”. 
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Ved søgning i PubMed fremkom der 202 hits, og ud fra disse viste 3 artikler sig umiddelbart at leve 

op til udvælgelseskriterierne. Disse 3 artikler, samt artikler fremkommet derudfra via kædesøgning, 

kan ses herunder:  
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4.2.5 Søgning i Cinahl 

I søgemodellen, som herunder er opstillet særligt i relation til søgning i Cinahl, kan ses de 

kontrollerede emneord, der er søgt på i Cinahl udover fritekstssøgninger og med trunkeringer. Der 

blev i forbindelse med CINAHL Headings valgt ”explode”, hvor dette var relevant
11

. Acute stress 

disorder er ikke et kontrolleret søgeord i Cinahl, hvorfor der kun blev søgt på dette som fritekst. 

Distress er heller ikke et kontrolleret emneord i Cinahl, hvorfor der udelukkende blev søgt på dette 

ord via fritekst og med trunkering. 

 

 

 

Ved søgning i Cinahl fremkom der 70 hits, men ingen af disse levede op til udvælgelseskriterierne.  

 

4.2.6 Søgning i SveMed 

I SveMed bruges MeSH ord som kontrollerede emneord, men der kan også søges via danske 

søgeord. I den efterfølgende opstillede søgemodel kan ses de danske søgeord samt engelske 

kontrollerede emneord, der blev søgt på udover med trunkering og fritekstssøgning på både dansk 

og engelsk. Jeg valgte i SveMed at bruge ”explode” i forbindelse med alle MeSH ord.  

 

                                                           
11 Fx blev ”explode” valgt i forbindelse med søgning på ”Parents”, idet ”Mothers” og ”Fathers” er underliggende i forbindelse med 

det kontrollerede søgeord ”Parents”. ”Stress, Psychological” er desuden underliggende i forhold til ”stress”. 
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I SveMed vises aldrig abstracts. Derfor valgte jeg ikke at udelukke artikler ud fra manglende 

abstract, hvis de virkede relevante ud fra overskrifter. Der fremkom således 2 artikler. Den ene viste 

sig ikke at stemme overens med udvælgelseskriterierne. Den anden artikel, som kan ses i 

tekstboksen herunder, blev skaffet hjem via Statsbiblioteket og viste sig ud fra abstract umiddelbart 

at kunne være relevant. Der fremkom ingen muligt relevante artikler via kædesøgning ud fra nævnte 

artikel. 

 

 

 

4.2.7 Sammenfatning og vurdering af den systematiske søgning 

Der fremkom via min systematiske søgning 16 mulige relevante artikler. Da jeg via søgning i de 3 

databaser har fundet et relativt stort antal artikler, og da der ikke fremkom nye artikler ved søgning i 

Cinahl samt kun 1 ny muligt relevant artikel ved søgning i SveMed, vurderer jeg at søgningen har 

været rimeligt udtømmende i sammenhæng med databaser.  

Den systematiske søgning blev udført i februar 2013. Af tidsmæssige årsager var det 

nødvendigt at afslutte søgningen i slutningen af februar, så der også var tid til at udarbejde resten af 

specialet. Sandelowski og Barroso anerkender, at det på et tidspunkt er nødvendigt at afslutte en 

søgning. De skriver dog, at man kan vælge, inden man indsender en artikel mhp. publicering, at 

opdatere sin søgning ved igen at søge i databaser (Sandelowski, Barroso 2007, s. 52). Jeg 

overvejede at genbesøge databaserne, inden jeg skulle aflevere mit speciale mhp. at undersøge, om 

der skulle være nye artikler i relation til mit interesseområde. Jeg fravalgte dog dette til sidst, da jeg 
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vurderede, at der i perioden på knap 3 måneder siden min sidste systematiske søgning højst 

sandsynlig ikke ville være blevet publiceret ret mange nye artikler. Jeg ville dog til enhver tid vælge 

at genbesøge databaserne, hvis jeg skulle udarbejde en længerevarende undersøgelse på fx 3 år.  

 

4.3 Metode til syntetisering af kvalitative forskningsfund  

Sandelowski og Barroso beskriver i detaljeret grad forskellige teknikker, der kan bruges til at 

syntetisere kvalitative forskningsfund. Samtidig understreger de dog, at deres beskrivelser ikke er 

tænkt som anvisninger, der skal følges eksakt, men skal tilpasses den enkelte undersøgelse. 

Desuden skriver de, at syntetisering af kvalitative forskningsfund fordrer, at man forholder sig til 

udfordringer samt kontroverser (Sandelowski, Barroso 2007, s. xv, kap. 1). For at leve op til 

Sandelowski og Barrosos anbefalinger valgte jeg i efterfølgende afsnit at beskrive deres 

videnskabsteoretiske perspektiv, kontroverser samt udfordringer. Desuden at beskrive mine 

overvejelser i sammenhæng med, hvad det betyder at være novice i forbindelse med syntetisering. 

Herudover at formulere mine refleksioner relateret til, hvorledes jeg i forbindelse med syntetisering 

valgte at tilpasse metodemæssige teknikker.  

 

4.3.1 Metodologiske overvejelser 

For at kunne syntetisere kvalitative forskningsfund må man ifølge Sandelowski og Barroso have en 

empirisk/analytisk opfattelse af data og fund, hvilket betyder, at man må betragte fund som mulige 

at adskille fra data. Sandelowski og Barroso skriver videre, at den empirisk/analytiske tilgang står i 

kontrast til den kritisk/diskursive tilgang, hvor fund og data ikke kan adskilles, da studier betragtes 

som sociale konstruktioner ud fra unikke møder mellem mennesker. Hvis man har en 

kritisk/diskursiv tilgang, er det således ifølge Sandelowski og Barroso ikke muligt eller ønskværdigt 

at syntetisere kvalitative forskningsfund. De skriver dog, at dette ikke betyder, at man i forbindelse 

med syntetisering behøver at udelukke artikler, hvori der beskrives fund ud fra studier, hvor 

forskerene har en konstruktivistisk orientering, såfremt det er muligt at udtrække fund fra artiklerne 

(Sandelowski, Barroso 2007, kap. 2, s. 138-140).  

I forbindelse med syntetisering af kvalitative forskningsfund må man ifølge 

Sandelowski og Barroso både have en empirisk/analytisk opfattelse i sammenhæng med udtrækning 

af fund, men samtidig acceptere at ”sandheder” er socialt konstruerede. Samtidig skriver de, at 

selvom de opfatter syntetisering af kvalitative forskningsfund som værdifuldt, er metoden 

kontroversiel. En del af det kontroversielle handler om påvirkningen af modsatrettede kræfter 

bestående af henholdsvis ”postmodern relativism” og ”evidence-based practice realism” (ibid., kap. 

1, s. 238).  
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Således er der ifølge Sandelowski og Barroso forskere, som er modstandere af 

syntetisering af kvalitative forskningsfund pga., at de bekender sig til relativisme. Modstanden 

bunder i, at disse forskere mener, at evidens-baseret praksis’ formål er at minimere indflydelsen af 

kvalitativ forskning via ”models of valid science and good scholarship that are at odds with it 

[kvalitativ forskning]” (Sandelowski, Barroso 2007, s. 5). Dette mener modstandere vil krænke 

forudsætningerne for samt svække kvalitativ forskning (ibid., kap. 1). At jeg har valgt at syntetisere 

kvalitative forskningsfund, vil forskere med en relativistisk positionering således sandsynligvis ikke 

finde hensigtsmæssigt.  

Udover modstandere findes der dog også fortalere for syntetisering af kvalitative 

forskningsfund indenfor forskerkredse inklusiv Sandelowski og Barroso. Fortalere antager, at 

syntetisering kan øge værdien af, skabe fokus på og legitimere kvalitativ forskning. Desuden 

opfatter fortalere syntetisering som essentielt i forhold til at opnå evidens-baseret praksis, og de 

vurderer, at metoden kan skabe mulighed for at bruge den bedste evidens som fundament for 

praksis (ibid., kap. 1). 

Som sygeplejerske ansat i praksis har jeg i forbindelse med udarbejdning af dette 

speciale ønsket at forsøge at fremme mulighederne for, at evidens kan underbygge sygeplejepraksis 

i PICU. Desuden at øge brugbarheden og værdien af kvalitative forskningsfund. Derfor har jeg i 

forbindelse med dette speciale valgt at vedkende mig fortalerenes synspunkt i sammenhæng med 

syntetisering af kvalitative forskningsfund. Jeg er dog opmærksom på, at jeg kan kritiseres for dette 

valg af bl.a. forskere som er modstandere af syntetisering.  

Jeg forstår ud fra Sandelowski og Barrosos beskrivelser, at fortalere for syntetisering 

af kvalitative forskningsfund placerer sig et sted mellem relativisme og realisme, mens modstandere 

har en udpræget relativistisk tilgang til kvalitativ forskning. I kraft af at jeg har valgt at bruge 

Sandelowski og Barrosos metoder til syntetisering af kvalitative forskningsfund positionerer jeg 

mig således på samme kontinuum mellem relativisme og realisme, som de gør.  

For yderligere at nuancere min position har jeg herunder valgt at inddrage Høyers 

beskrivelser i sammenhæng med ontologi.  Høyer skriver om ontologi, som er ens oplevelse af hvad 

virkeligheden er, at der findes 3 forskellige former. Dvs. en stabil ontologi, en foranderlig ontologi 

og en flydende ontologi. Mennesker, som har den stabile ontologi som grundopfattelse af 

virkeligheden, vil mene, at en genstand overvejende bestemmer, hvilken teori man skal bruge. Dette 

er den opfattelse af teori, som ifølge Høyer er tættest på den dominerende i relation til 

biomedicinen. Mennesker, som derimod har en flydende ontologi, vil mene, at teori overvejende 

bestemmer, hvad en genstand er. Denne opfattelse afspejler ifølge Høyer en udtalt 

socialkonstruktivistisk grundopfattelse. Høyer beskriver dog en mellemting mellem disse 2 
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ontologier, som han kalder for en foranderlig ontologi. Denne ontologi bekender Høyer sig til, da 

han afviser at have en udtalt socialkonstruktivistisk grundopfattelse, men samtidig ikke tror på, at 

viden kan fremskaffes, uden at man som fx forsker påvirker faktorer, handlinger og situationer 

(Høyer 2011). Ud fra Høyers beskrivelser vurderer jeg, at den ontologi, han kalder foranderlig, kan 

stemme overens med det perspektiv Sandelowski og Barroso har, idet de placerer sig mellem 

realisme og relativisme.  

I forhold til mit valg om at syntetisere kvalitative forskningsfund i min undersøgelse 

betragter jeg det som en ”sandhed”, at fund kan adskilles fra data, men at forskningsviden ikke kan 

fremskaffes, uden man påvirker faktorer, handlinger og situationer. Jeg valgte trods modstandere af 

syntetisering at syntetisere kvalitative forskningsfund, da jeg kan se ræson i at samle viden og bruge 

den bedste evidens som fundament for praksis. Desuden da min oplevelse af virkeligheden stemmer 

overens med den ontologi, som Høyer kalder foranderlig.  

 

4.3.2 At være novice og syntetisere kvalitative forskningsfund 

Ifølge Finlayson og Dixon (2008) bør man som novice med minimal indsigt i et emneområde være 

varsom med at vove at syntetisere kvalitative forskningsfund i relation til dette emneområde. På 

samme tid præsenterer de dog en guide til metasynteser for novicer. Finlayson og Dixons vurderer 

således, at det er muligt at udarbejde en metasyntese, selvom man er novice, men at man skal være 

forsigtig, hvis man vælger et interesseområde, man ikke har kendskab til i forvejen. Jeg har i 

forbindelse med min sidste eksamensopgave udarbejdet et metasummary og er dermed ikke 

komplet novice i sammenhæng med den metode, jeg har valgt til mit speciale, men jeg har ikke 

erfaring med metasynteser. Jeg vurderer dog, at det er muligt for en relativ nybegynder at benytte 

Sandelowski og Barrosos (2007) metodeanvisninger, da de er forholdsvis detaljerede. Desuden har 

jeg et ret omfattende kendskab til det valgte interesseområde ud fra en del års erfaring fra 

forskellige PICU, hvilket ifølge Finlayson og Dixon (2008) er en fordel for mig som novice.  

Jeg har overvejet, om det ville være uhensigtsmæssigt for mig at lave en undersøgelse 

i relation til et interesseområde, som jeg har stort kendskab til i forvejen pga. risiko for 

forudindtagede forståelser. Bondas og Hall skriver dog, at ”metasynthesizers, like all researchers, 

run the risk of finding what they think or wish to see rather than understanding til phenomena” 

(Bondas, Hall 2007, s. 116), hvilket betyder, at jeg, uanset hvilken metode eller interesseområde jeg 

havde valgt, ville kunne risikere at blive påvirket af forforståelser.  
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4.3.3 Validitet 

Sandelowski og Barrosos beskriver overordnet 3 måder, hvorpå validitet kan styrkes i forbindelse 

med syntetisering af kvalitative forskningsfund: Via audit trail, via konsensus mellem medlemmer i 

et forskerteam og via konferering med eksperter (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 8). Herunder 

udspecificeres, hvorledes validitet ifølge Sandelowski og Barroso kan styrkes, og deres beskrivelser 

af validitet vurderes via sammenligning. 

 

Audit trail: 

I forbindelse med syntetisering af kvalitative forskningsfund bør man redegøre for de beslutninger 

og vurderinger, man træffer, da dette ifølge Sandelowski og Barroso kan bidrage til at øge validitet. 

I den sammenhæng anbefaler de, at man udarbejder et audit trail (Sandelowski, Barroso 2007, s. 

xix, xv, 50, 229). Derfor valgte jeg at udarbejde et audit trail sideløbende med min undersøgelse. 

Mit audit trail blev meget omfattende, hvorfor jeg fravalgte at vedlægge det som bilag i sin fulde 

længde. I stedet har jeg i specialet indsat eksempler ud fra mit audit trail og har vedlagt uddrag som 

bilag. 

 

Beskrivende validitet: 

Via en systematisk og udtømmende søgning samt konsultation med en bibliotekar med 

søgespecialist viden kan beskrivende validitet ifølge Sandelowski og Barroso styrkes. Herudover 

skriver de, at denne type validitet kan styrkes ved, at alle søgninger udføres af mindst 2 medlemmer 

af et forskerteam samt via ugentlige forskerteam-møder, hvor søgestrategier diskuteres. Endvidere 

skriver de, at beskrivende validitet kan styrkes ved brug af fx reference-manager-software 

(Sandelowski, Barroso 2007, kap. 8). Jeg blev i forbindelse med min undersøgelse nødt til at gå på 

kompromis med flere af Sandelowski og Barrosos anbefalinger, da et kriterium for specialet var, at 

det skulle udarbejdes individuelt. Jeg forsøgte dog at sikre, at min systematiske søgning blev 

udtømmende i forhold til artikler, som findes i databaser, ved at konsultere med en bibliotekar med 

søgespecialist viden. Desuden benyttede jeg RefWorks.  

 

Fortolkende validitet: 

Sandelowski og Barroso skriver, at fortolkende validitet kan styrkes ved at mindst 2 medlemmer af 

et forskerteam udfører appraising i relation til hver artikel og via ugentlige forskerteam-møder, hvor 

appraising diskuteres. Desuden skriver de, at fortolkende validitet kan styrkes ved at kontakte 

forfattere til artikler mhp. at afklare informationer samt ved retfærdig repræsentation af forskeres 
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fund (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 8). Som jeg har skrevet i forbindelse med beskrivende 

validitet, var det et krav at specialet skulle udarbejdes individuelt. Jeg valgte af tidsmæssige årsager 

desuden at undlade at kontakte forfattere i forbindelse med dette speciale. I forhold til den 

komparative appraising, som beskrives i et senere afsnit, ville dette dog nok kunne have gjort det 

nemmere for mig at sammenligne studier på tværs.  

 

Teoretisk og pragmatisk validitet: 

Via ugentlige forskerteam-møder, hvor fortolkningsteknikker diskuteres samt konsultation med 

eksperter i relation til forskningsmetoder kan teoretisk og pragmatisk validitet ifølge Sandelowski 

og Barroso styrkes. Herudover skriver de, at teoretisk og pragmatisk validitet kan styrkes ved at få 

forskere og kliniske specialister med ekspertviden til at evaluere syntetiserede kvalitative 

forskningsfund. Styrkes teoretisk validitet, vil troværdigheden af fortolkninger øges. Styrkes 

pragmatisk validitet, vil brugbarheden og overførbarheden af den viden, der fremkommer via 

syntetisering af kvalitative forskningsfund, øges (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 8).  Som 

førnævnt har jeg været nødt til at udarbejde min undersøgelse alene, hvilket kan have svækket 

validiteten. Jeg har dog haft en vejleder i forbindelse med specialet, som har erfaring med 

syntetisering af kvalitative forskningsfund, hvilket har givet mig mulighed for at diskutere mine 

fortolkningsteknikker.  

 

Vurdering af validitet som beskrevet af Sandelowski og Barroso:   

For at vurdere om Sandelowski og Barrosos beskrivelser i relation til validitet er i 

overensstemmelse med eller i modstrid med andres beskrivelser af samme, søgte jeg efter litteratur 

om validitet i forbindelse med metasynteser. I den sammenhæng fandt jeg en artikel skrevet af 

Finfgeld-Connett (2010), som har over 10 års erfaring med metasynteser. Ud fra denne artikel 

konstaterede jeg, at Finfgeld-Connett overordnet er enig med Sandelowski og Barroso i forhold til, 

hvorledes validitet kan styrkes. Finfgeld-Connett beskriver dog, at en endelig vurdering af 

overførbarhed først er mulig, når man har forsøgt at overføre resultater fra en metasyntese til en 

praksiskontekst, hvilket Sandelowski og Barroso ikke skriver noget om (Sandelowski, Barroso 

2007, kap. 8). Jeg vurderer ud fra nævnte, at Sandelowski og Barrosos beskrivelser af validitet er 

acceptable, men at deres beskrivelser måske burde have været suppleret med overvejelser om, 

hvorvidt overførbarhed kan vurderes uden afprøvning af syntetiserede fund i en praksiskontekst. 
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4.3.4 Individuel appraising 

Muligt relevante artikler som fremkommer via systematisk søgning skal ifølge Sandelowski og 

Barroso vurderes mhp. egnethed i relation til en undersøgelse via individuel appraising. De har i 

den forbindelse udarbejdet en læseguide, som kan benyttes til at vurdere, om en artikel kan 

inkluderes i en undersøgelse (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 4). Sandelowski og Barrosos 

lægeguide er omfattende, hvorfor jeg valgte at tilpasse den ved bl.a. at forkorte den. Min læseguide 

er tilpasset ud fra erfaring med at benytte læseguiden i forbindelse med min sidste eksamensopgave. 

Første gang jeg brugte læseguiden, benyttede jeg en guide, der var næsten helt magen til 

Sandelowski og Barrosos, da jeg var komplet novice i forhold til metoden. Jeg fik på den måde lidt 

erfaring og har denne gang valgt kun at inkludere elementer i læseguiden, som jeg har erfaret er 

nødvendige for at kunne vurdere om en mulig relevant artikel endeligt kan inkluderes i en 

undersøgelse. Herunder ses min tilpassende læseguide med begrundelser for inkluderede elementer: 
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Individuel appraising af de 16 muligt relevante artikler, som fremkom via systematiske søgninger, 

er en del af mit audit trail. Et eksempel på individuel appraising kan ses i bilag 1. Efter individuel 

appraising var der 10 relevante artikler tilbage, som jeg vurderede til at være acceptable til inklusion 

i min undersøgelse. I bilag 2 kan ses begrundelser for eksklusion af 6 af de muligt relevante artikler, 

som blev ekskluderet, fordi de på hver sin måde ikke levede op til mine valgte udvælgelseskriterier. 

Fx blev 1 af disse artikler ekskluderet, fordi den kun indeholder kvantitative fund i relation til 

forældre i PICU. Antallet på 10 artikler, der endeligt kunne inkluderes i min undersøgelse, lever op 

til anbefalinger fra Bondas og Hall (2007), som skriver, at 10 til 12 artikler er et passende antal at 

inkludere i en metasyntese, og at et større antal kan hindre dybdegående analyse. 

 

 

 

Klassificering: 

I forbindelse med individuel appraising skriver Sandelowski og Barroso, at forskningsfund skal 

klassificeres. De har dertil udviklet en typologi, som kan benyttes til at klassificere kvalitative 

forskningsfund ud fra fortolkningsgraden. Sandelowski og Barroso skriver, at en fordel ved deres 

typologi er, at den tillader inklusion af forskningsfund i fx metasynteser ud fra artikler ”of studies 

containing findings that do not embody the stated method” (Sandelowski, Barroso 2007, s. 133). 

Det, der ifølge Sandelowski og Barroso er væsentligt i forhold til, om fund kan inkluderes, er 

således ikke fx metodekonsistens, men om fund er brugbare og understøttes af data. I relation til 
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metasynteser kan kun benyttes fund, som kan klassificeres som enten ”conceptual/thematic 

description” eller ”interpretive explanation” (ibid., kap. 5, s. 161). Da mit metasummary ikke er 

tænkt som et slutprodukt af min undersøgelse, men som en metode til at øge validitet af min 

metasyntese, valgte jeg at frasortere artikler med fund klassificeret som andet end 

”conceptual/thematic description” eller ”interpretive explanation”. Klassificering af fund er en del 

af mit audit trail. Et eksempel på klassificering kan ses som en del af bilag 1.  

 

Udtrækning af fund: 

Et andet element af individuel appraising er ifølge Sandelowski og Barroso udtrækning af fund fra 

artikler, som vurderes at kunne endeligt inkluderes i en undersøgelse. De betragter fund som 

forskeres fortolkninger af data, som de har indsamlet. Når fund skal udtrækkes, er det derfor ifølge 

Sandelowski og Barroso vigtigt, at adskille fund fra alle andre elementer, som kan indgå i 

forskningsartikler fx citater, cases, importerede fund, fund fra andre studier som refereres, 

analytiske procedurer, kodninger m.v. Herudover må fund kunne adskilles fra forskeres 

diskussioner i relation til betydning, implikationer for praksis osv. Yderligere skriver Sandelowski 

og Barroso, at udtrækning af fund i sammenhæng med et specifikt interesseområde fordrer, at disse 

fund kan adskilles fra fund, som ikke omhandler interesseområdet. Sandelowski og Barroso skriver 

videre, at man ved udtrækning af fund, hvor det er muligt, bør tydeliggøre, om fund relaterer sig til 

fx en undergruppe (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 6). 

                     For at kunne udtrække fund i relation til, hvilke oplevelser der kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU, valgte jeg udelukkende at udtrække fund som tydeligt 

underbygges af data, da dette ifølge Sandelowski og Barroso kan øge troværdigheden af fund (ibid., 

s. 138). Desuden valgte jeg at notere i mine udtrukne fund, når et fund kun relaterer sig til 1 

forælder, men ellers har jeg ikke mængdeangivet, da Sandelowski og Barroso skriver, at man skal 

”treat each report as one unit of analysis, no matter what the page length og the size of the samlpe” 

(Sandelowski og Barroso, 2003, s. 229).   

                   For at kunne udtrække fund om forældres oplevelser i PICU i relation til symptomer på 

stress, valgte jeg at udtrække fund, som beskrives i de endeligt inkluderede artikler i sammenhæng 

med en eller flere af de symptomer på stress, som er beskrevet i specialets baggrundsafsnit. Disse 

kan ses i baggrundsafsnittet eller herunder: 
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Herudover valgte jeg at udtrække fund, der beskrives i de endeligt inkluderede artikler som havende 

direkte sammenhæng med stress. Jeg valgte dette som supplement til de udtrukne fund i relation til 

symptomer på stress, da jeg antager at forældre i PICU ikke oplever stress uden at opleve 

symptomer på stress. Jeg har dog kun udtrukket fund, som i de endeligt inkluderede artikler er 

fortolket til at være stress af forfattere ud fra artikler, hvor det fremgår tydeligt, at mindst 1 læge er 

medforfatter. Dette valg er truffet ud fra overvejelser om, at stress er en diagnose. Når jeg i de 

udtrukne fund eller andre steder i specialet således skriver, at forældre oplever stress, er det kun i 

tilfælde, hvor en læge, som har forfattet en af de endeligt inkluderede artikler, har fortolket at 

forældres oplevelser knytter sig til stress.  

                   Jeg valgte herudover at ekskludere artikler, hvis fund i relation til mit interesseområde 

ikke kan adskilles fra fund i relation til andre emneområder. Fx blev artikler ekskluderet, hvis det 

ikke er muligt at adskille fund i relation til forældre til børn i PICU og forældre til børn i neonatalt 

afsnit. Jeg valgte ikke at afgrænse i forhold til længden af indlæggelsen i PICU eller i forhold til 

børns diagnoser. Fund i relation til forældre, der har mistet et barn i PICU, valgte jeg dog at 

ekskludere fra min undersøgelse, da der kan være forskel på forældres oplevelse af symptomer på 

stress knyttet til det at miste et barn og det ikke at miste (Diaz-Caneja et al. 2005). Artikler om 

studier, der udelukkende eller stort set kun fokuserer på familiecentreret sygepleje, blev også 

fravalgt, da der ikke eksisterer en entydig definition på familiecentreret sygepleje og underliggende 

elementers gensidige forhold kun er delvist afklarede (Mikkelsen, Frederiksen 2011). Da jeg som 

sygeplejerske er interesseret i at undersøge forhold i relation til sygeplejepraksis, fravalgte jeg at 

udtrække fund i relation til andre faggrupper. I forbindelse med udtrækning af fund valgte 

herudover jeg at oversætte fund til dansk. Jeg anerkender i den sammenhæng, at enhver 

oversættelse er en form for fortolkning. De udtrukne fund er en del af mit audit trail. Herunder kan 

ses et eksempel på et udtrukket fund: 
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Redigering af fund: 

I forbindelse med individuel appraising beskriver Sandelowski og Barroso, at udtrukne fund skal 

redigeres for at gøre dem så forståelige som muligt for enhver læser. Redigeringer skal fremstå med 

ord, som er tæt på de ord, der blev brugt i de inkluderede artikler. Dette således at forskeres 

intentioner bevares, men tydeliggøres. Sandelowski og Barroso skriver videre, at det som regel kun 

er nødvendigt med små ændringer for at få udtrukne fund til at fremstå som komplette sætninger, 

som læsere kan forstå (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 4, 6). I sammenhæng med min 

undersøgelse er udtrukne fund således ikke ændret ret meget i forbindelse med redigering. Alle 

redigerede fund er en del af mit audit trail. Herunder kan ses et eksempel på, hvorledes jeg har 

redigeret et udtrukket fund: 

 

 

 

4.3.5 Gruppering af fund  

Efter redigering skal fund ifølge Sandelowski og Barroso grupperes på en sådan måde, at fund om 

samme emne placeres sammen, selv hvis fund modsiger hinanden. Fund fra samme artikel såvel 

som fund på tværs af artikler grupperes således sammen, hvis de omhandler samme emne. Målet 

med gruppering er at se fund om samme emne sammenstillet på en sådan måde, at integritet og 

kompleksitet bevares (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 6).  

Jeg endte med 9 grupperinger, som ud fra indholdet i hver gruppe blev tildelt en 

overskrift. Alle grupperingsoverskrifter kan ses i forbindelse med ”formidling af fund”. Jeg 

anerkender, at nogle af de redigerede fund kunne have været placeret i flere forskellige 

grupperinger, men jeg traf mine valg ud fra indgående kendskab til artiklerne. For at bevare 
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overblikket over hvilken artikel et fund var blevet udtrukket fra, blev i grupperingsprocessen efter 

hvert fund indsat et nummer fx [1] svarende til de numre, som de endeligt inkluderede artikler i 

forhold til min undersøgelse har fået tildelt i afsnittet om individuel appraising. Alle grupperinger er 

en del af mit audit trail. Herunder kan ses et eksempel på en gruppering: 

 

 

 

4.3.6 Abstrahering af fund 

Ifølge Sandelowski og Barroso handler abstraheringsprocessen om, at de fund som blev udtrukket, 

redigeret og minimeret i antal via gruppering, reduceres yderligere i antal. Processen går ud på, at 

man når frem til en række udsagn, som præcist, men samtidigt udtømmende, indfanger indholdet af 

alle redigerede fund, som omhandler samme emne og bevarer konteksten. I denne proces skal 

overflødigheder elimineres, udsagn skal afpudses, mens modsætninger skal bevares (Sandelowski, 

Barroso 2007, kap. 6).   

Jeg valgte, at alle fund i en gruppering blev samlet til én abstrahering, da jeg 

vurderede, at dette ville fremme mit overblik i forhold til bl.a. modsætninger indenfor samme emne. 

Dette betyder, at nogle abstraheringer er blevet forholdsvis lange, og at de 9 grupperinger blev til 9 

abstraherede fund. Jeg har forkortet disse så meget, som jeg vurderede var muligt, men jeg har valgt 

at prioritere, at abstraheringerne udtømmende skulle indfange indholdet af alle de redigerede fund i 

en gruppering inklusiv modsætninger og kontekster fremfor at blive meget korte. Dette betyder, at 

de abstraherede fund, som rummer flest nuancer er blevet relativt lange. Alle mine abstraherede 

fund kan ses i bilag 3. Herunder kan ses et eksempel på et abstraheret fund: 
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4.3.7 Komparativ appraising 

Udover individuel appraising kan det ifølge Sandelowski og Barroso være hensigtsmæssigt at 

foretage en komparativ appraising på tværs af de endeligt inkluderede artikler. Komparativ 

appraising kan tydeliggøre forskelle og væsentligste elementer i forhold til inkluderede artikler i en 

undersøgelse og forbereder på denne måde syntetisering af fund. Sandelowski og Barroso skriver 

videre, at komparativ appraising kan benyttes til at undersøge, hvilke relevante informationer, der 

mangler i de individuelle artikler mhp., at der kan udarbejdes en valid integrering af forskningsfund. 

Komparativ appraising kan også benyttes til at identificere såkaldte ”duplicate reports”, således at 

der kan tages hensyn til risiko for overvægtning af fund (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 4). 

Ud fra den komparative appraising blev det tydeligt, at der ikke var ”duplicate 

reports” inkluderet i min undersøgelse. Desuden blev det klart, at flest mødre er informanter i de 

fleste studier, hvilket kan betyde, at mine undersøgelsesfund måske ikke kan overføres til fædre i 

PICU. Herudover blev det klart, at informanter, der ikke behersker et lands modersmål, er fravalgt i 

de allerfleste studier. Dette kan betyde, at mine fund ikke kan overføres til fx etniske danskere.  

Min komparative vurdering viste, at det på mange måder er svært at sammenligne de 

inkluderede studier på tværs, da oplysninger, der gives om fx informanter, varierer meget. Således 

er det forskelligt fra artikel til artikel, hvilke informationer der gives i relation til forældre i forhold 

til deres børns sygdomme, alder og indlæggelsestid, hvorvidt indlæggelsen var akut eller planlagt, 

om børnene var kendt med kronisk sygdom inden indlæggelsen i PICU, samt om børnene tidligere 

har været indlagt i PICU. En skematisk illustration af den tværgående komparative appraising kan 

ses i bilag 4. 
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4.3.8 Metode til metasummary 

Mhp. at ekstrahere mere mening ud fra abstraherede fund kan effect sizes ifølge Sandelowski og 

Barroso med fordel udregnes. Desuden skriver de, at effect sizes er kendt fra kvantitative studier, 

hvilket betyder at et metasummary kan betragtes som en kvantitativ orienteret aggregering af 

kvalitative fund. Udregning af effect sizes kan benyttes i relation til kvalitative studier mhp. at sikre, 

at fund hverken over- eller undervægtes. Sandelowski og Barroso skriver, at et metasummary kan 

øge validiteten af en metasyntese (Sandelowski, Barroso 2003, Sandelowski, Barroso 2007, kap. 6, 

s. 160). Frequency effect sizes udregnes ved at dividere antallet af artikler med et bestemt fund 

(minus duplicates) med det totale antal artikler inkluderet i undersøgelsen (minus duplicates). 

Intensity effect sizes udregnes ved at dividere antallet af abstraherede fund i en rapport med det 

totale antal abstraherede fund på tværs af alle inkluderede rapporter (Sandelowski, Barroso 2003). 

Jeg fandt det relevant at udarbejde et metasummary før metasyntesen, da Sandelowski 

og Barroso skriver, at et metasummary kan øge validiteten af en metasyntese. Samtidig er det dog 

gennemgående for syntetisering af kvalitative forskningsfund som beskrevet af Sandelowski og 

Barroso (2007), at der er stor subjektivitet i metoden. Hermed kan metoden til bl.a. metasummary 

kritiseres for at ”simulere” et kvantitativt studie, mens den reelt er ret subjektiv, hvilket kvantitative 

studier er kendt for at skulle være i mindre grad end kvalitative. Bondas og Hall skriver dog som 

tidligere nævnt, at ”all researchers, run the risk of finding what they think or wish to see” (Bondas, 

Hall 2007, s. 116), hvilket understreger, at forskere, der beskæftiger sig med kvantitativ forskning, 

også kan påvirkes af subjektivitet. Senere i specialet kan ses, hvilke effect sizes jeg fandt og mine 

vurderinger af disse. 

 

4.3.9 Metode til metasyntese 

Der findes flere forskellige brugbare metoder til at udarbejde en metasyntese, men i forbindelse 

med min undersøgelse valgte jeg en metode, som Sandelowski og Barroso kalder ”constant targeted 

comparison”, som jeg har oversat til ”konstant målrettet sammenligning”. Dette valg traf jeg, da 

Sandelowski og Barroso skriver, at en konstant målrettet sammenligning indebærer, at man 

sammenligner fund i deres helhed fremfor i segmenter, hvilket betyder, at en konstant målrettet 

sammenligning bedst udføres efter, man har reduceret sine fund til abstraheringer (Sandelowski, 

Barroso 2007, kap. 7). Da jeg i forvejen havde udarbejdet et metasummary og i den forbindelse 

havde abstraheret mine fund som en del af processen, var mine fund således klargjort til 

udarbejdelse af metasyntese via konstant målrettet sammenligning umiddelbart efter udregningen af 

effect sizes. Dermed vurderede jeg, at en konstant målrettet sammenligning ville være oplagt at 

benytte.  
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Ifølge Sandelowski og Barroso er en hensigt med konstant målrettet sammenligning at 

tydeliggøre samt uddybe ligheder og forskelle i sammenhæng med et interesseområde, hvilket kan 

medvirke til, at der kan drages konklusioner i forhold til abstraherede fund og deres relation til 

andre såkaldte ”extra-study” fund (ibid., kap. 7). På denne måde kan resultatet af en konstant 

målrettet sammenligning ifølge Olaussen og Bunch (2011) blive syntetiseret viden.  

Et mål med konstant målrettet sammenligning er ifølge Sandelowski og Barroso 

desuden at minimere risici for at overvurdere unikhed samt at få øje på relationer mellem 

forskellige fænomener. Herudover skriver de, at ”extra-study” fænomener mhp. sammenligning kan 

vælges frit ud fra interesse samt ekspertise, og at man kan præsentere resultater fra en konstant 

målrettet sammenligning skriftligt, men kan tydeliggøre fund via fx et diagram (Sandelowski, 

Barroso 2007, kap. 7, 9). Jeg reflekterede en del over, hvilke ”ekstra-study” fænomener jeg skulle 

vælge at sammenligne med mine abstraherede fund. Valget faldt dog til sidst på at sammenligne 

med, hvilke oplevelser der kan påvirke voksne pårørendes oplevelse af symptomer på stress i 

intensivt afsnit
12

 (ICU), hvor der næsten udelukkende indlægges voksne. Jeg valgte dette fænomen 

som sammenligningsgrundlag, da jeg har erfaring fra både PICU og ICU og ofte har reflekteret 

over, om der er forskel på at være pårørende i de 2 intensivkontekster. 

Jeg undersøgte om jeg kunne finde en metasyntese om mit valgte ”ekstra-study 

fænomen”. Dette var dog ikke muligt ud fra søgning i PubMed, Cinahl samt SveMed
13

. Jeg valgte 

derfor i stedet at søge via søgeordene: ”Relatives”, ”intensive care unit” og ”critically ill” i 

databaser og udvalgte artikler, der virkede relevante at sammenligne med ud fra de fremkomne hits. 

Jeg kombinerede søgeordene på forskelligvis og kædesøgte. Jeg valgte kun at inkludere artikler til 

sammenligning, som er publiceret i løbet af de sidste 10 år, som beskriver forhold i lande som er 

sammenlignelige med Danmark, som indeholder kvalitative fund, og som beskriver oplevelser, der 

kan påvirke voksne pårørendes oplevelse af symptomer på stress i ICU. Jeg valgte at lade voksne 

pårørende til alle typer af intensivpatienter i ICU indgå. På denne måde fandt jeg 7 artikler, som 

kunne benyttes i forbindelse med den konstante målrettede sammenligning. Jeg udtrak fund i 

relation til symptomer på stress på samme måde som i relation til de 10 artikler om forældre i PICU, 

som jeg via appraising endeligt inkluderede i min undersøgelse. Titler og forfattere i relation til de 7 

artikler kan ses i litteraturlisten. Desuden er henvist til forfattere og årstal som referencer i 

forbindelse med den konstant målrettede sammenligning, 

                                                           
12 Herefter blot referereret til som ICU, som er en forkortelse for intensive care unit. 
13 Jeg søgte i PubMed på ”metasynthesis”, hvilket resulterede i 0 hits. Følgende søgte jeg i Cinahl på ”metasynthesis” og fik derved 

106 hits, hvoraf ingen dog omhandlede voksne intensivpatienters pårørende. Bagefter søgte jeg i SveMed på både ”metasynthesis” og 

”metasyntese”, hvorved der fremkom 8 hits. Ingen af disse omhandlede det valgte fænomen.  
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5.0 Formidling af fund 

Jeg har valgt at inddele min præsentation af fund således, at fund fra metasummaryet præsenteres 

først, hvorefter fund i relation til metasyntesen præsenteres.  

 

5.1 Metasummary  

Jeg har i dette afsnit valgt at opdele mine fund i relation til metasummaryet, således at mine fund i 

relation til frequency effect sizes og intensity effect sizes beskrives adskilt. 

 

Frequency effect sizes:  

Alle de abstraherede fund, som fremkom via min undersøgelse, beskriver oplevelser, der kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. For at forhindre over- eller 

undervægtning af mine fund har jeg dog valgt at udregne frequency effect sizes. Det abstraherede 

fund som har overskriften: ”Mængden af information som forældre modtager fra sygeplejersker kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU” er fremkommet ud fra fund fra 6 ud af 

de 10 endeligt inkluderede artikler i min undersøgelse. Dermed har dette abstraherede fund den 

højeste frequency effect size i min undersøgelse. 2 andre abstraherede fund fremkom på baggrund 

af fund fra 4 ud af de 10 artikler. Disse 2 abstraherede fund har overskrifterne: ”Det at være hos 

barnet ”bedside” kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU” og ”Forældres 

sanseindtryk og udstyret som omgiver barnet kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på 

stress i PICU”. Følgende kommer det abstraherede fund, som har overskriften: ”Tilvænning til 

barnets symptomer og/eller omgivelserne i PICU kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på 

stress i PICU”. Dette abstraherede fund viste sig på baggrund af fund fra 3 ud af 10 artikler.  

Vægtes fundene i min undersøgelse, tyder det på, at de oplevelser, som beskrives i de 

4 abstraherede fund med frequency effect sizes på 30 % eller derover, oftest påvirker forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU. ”Barnets udseende som kan være meget forandret i 

forhold til vanligt kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU” og ”Fysiske og 

praktiske forhold kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU” er tildelte 

overskrifter til 2 abstraherede fund, som hver fremkom ud fra fund fra 2 ud af de 10 artikler. De 

abstraherede fund med de laveste frequency effect sizes i min undersøgelse har følgende 

overskrifter: ”Det at overvære et genoplivningsforsøg på et andet barn end ens eget kan påvirke 

forældre oplevelse af symptomer på stress i PICU”, ”Følelsesmæssig støtte, åndelighed og tro kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU” og ”Sygeplejerskers kompetencer og 

adfærd kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU”. Disse abstraherede fund 
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fremkom hver på baggrund af fund udtrukket fra kun 1 ud af de 10 artikler. Dette betyder, at 

oplevelser i relation til sidstnævnte kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, 

men tilsyneladende påvirker forældre sjældnere end de 6 førstnævnte abstraherede fund.  

                       Tallene efter overskrifterne i skemaet fx [1] henviser til de artikler, som elementerne i 

de abstraherede fund er udtrukket fra ud fra de numre som artiklerne fik tildelt i afsnittet om 

individuel appraising. De abstraherede fund kan i deres fulde længde ses i bilag 3. Skematisk 

oversigt over frequency effect sizes i tekstboksen:  
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Intensity effect sizes: 

Ved at udregne intensity effect sizes fandt jeg, at artiklerne skrevet af Ames el al. og Stremler et al. 

er de artikler i min undersøgelse, som har de højeste intensity effect sizes.  Fra disse artikler er der 

således fra begge udtrukket fund, som er en del af 4 ud af de 9 abstraherede fund, hvorved de 2 

artikler har intensity effect sizes på 44 %. Artiklerne skrevet af Diaz-Caneja et al., Graham et al., 

Haines og Harbaugh et al. har hver intensity effect sizes på 33 %, mens de resterende 4 endeligt 

inkluderede artikler har intensity effect sizes på 11 %.  

Mine beregninger af intensity effect sizes viser, at der fra ingen af de endeligt 

inkluderede artikler i min undersøgelse er udtrukket fund, som kunne blive en del af alle de 9 

abstraherede fund. Derfor ville kun 1 enkelt artikel eller 2 af de endeligt inkluderede artikler ikke 

kunne have været brugt til at undersøge, hvilke oplevelser der kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU. Eller i hvert fald ville mine undersøgelsesfund ikke have været lige så 

nuancerede, som de er blevet ved en kombination af fund ud fra alle 10 endeligt inkluderede 

artikler. Skematisk oversigt over intensity effect sizes i tekstboksen: 
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5.2 Metasyntese via konstant målrettet sammenligning 

Jeg har i dette afsnit valgt, at sammenligne hvert af mine abstraherede fund for sig med det valgte 

”extra-study” fænomen. I forbindelse med nævnte præsenterer jeg først sammenligninger i relation 

til de abstraherede fund, som har de højeste frequency effect sizes, da disse oplevelser, 

tilsyneladende er de oplevelser, der hyppigst påvirker forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU.  

 

Mængden af information som forældre modtager fra sygeplejersker kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU: 

Jeg fandt, at forældre kan opleve at hyppig, tydelig og ærlig information fra sygeplejersker i forhold 

til barnets tilstand, behandling og pleje kan mindske deres følelse af hjælpeløshed, give dem en 

følelse af kontrol og kan hjælpe den til at fungere i PICU uden unødig angst. Samtidig kan forældre 

opleve søvnproblemer og uro ved manglende information om fx barnets tilstand og ændrede 

udseende. At information på nogenlunde samme måde kan påvirke voksne pårørendes oplevelse af 

symptomer på stress i ICU er tydeligt ud fra en artikel skrevet af Lam og Beaulieu (2004), hvori der 

står, at information kan modvirke frygt og øge følelsen af kontrol hos voksne pårørende i ICU. Det 

samme har Fry og Warren (2007) beskrevet i relation til voksne pårørende i ICU. I forhold til 

information er der således ligheder mellem, hvilke oplevelser der kan påvirke henholdsvis forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU og voksne pårørendes oplevelse af symptomer på stress i 

ICU.  

Dette ændrer dog ikke på, at jeg udover nævnte fandt, at nogle forældre kan opleve 

frygt for at få ”dårlige nyheder”, hvilket betyder, at de undgår at tale med fx sygeplejersker og at 

forældre til kronisk syge børn oplever, at det kan udløse stress at deltage i stuegang, at få forklaret 

en masse om barnets forskellige diagnoser og få gennemgået forløbet gentagne gange. Dette fund 

viser stor forskellighed blandt forældre i PICU i relation til, hvorvidt bl.a. mængden af information 

kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress. I de 7 artikler om voksne pårørende i ICU, som jeg 

fandt via søgning som beskrevet tidligere, fandt jeg ingen beskrivelser af, at for meget information 

eller fx ”dårlige nyheder” kan udløse symptomer på stress hos voksne pårørende i ICU. I stedet 

fandt jeg beskrevet af Lam og Beaulieu (2004), at voksne pårørende i ICU generelt oplever, at både 

”god” såvel som ”dårlig” information kan modvirke frygt. Det samme har Fry og Warren (2007) 

fundet i forhold til voksne pårørende i ICU. Dette er en forskel mellem voksne pårørende i ICU og 

forældre i PICU, da nogle forældre i PICU kan opleve frygt for ”dårlige nyheder”. 

 Ud fra ovenstående viser det sig, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU, er individuelle. Fx viser mit abstraherede fund, at både for lidt og 
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for meget information kan udløse symptomer på stress hos forældre i PICU. Mit fund viser på 

denne måde komplekse modsætninger mellem, hvorledes mængden af information kan påvirke 

forældres oplevelse af stress i PICU. Desuden viser ovenstående, at forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU tilsyneladende kan påvirkes af unikke oplevelser. Desuden dog af 

oplevelser som har lighed med oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos 

en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter.  

 

Det at være hos barnet ”bedside” kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Via abstrahering af fund fandt jeg også, at forældre kan opleve en følelse af hjælpeløshed, når det 

eneste, de kan gøre for deres barn, er at være hos barnet og fx ikke kan komme til at holde barnet. 

Forældre kan herudover opleve at både det at være ”bedside” hos deres barn og det at være væk fra 

deres barn om natten kan henholdsvis bedre og forstyrre søvn. Nogle forældre oplever at sove bedst 

”bedside” fordi de føler tryghed ved at være nær deres barn. Andre forældre oplever dog, at de ikke 

sover godt ”bedside”, fordi de føler, at de skal holde øje med barnet og plejen. Nogle forældre 

oplever, at de sover dårligt væk fra deres barn pga. skyldfølelser og bekymringer, mens andre 

forældre oplever at sove godt væk fra deres barn, hvis de har tillid til de sundhedsprofessionelle. 

Hvis forældre har et behageligt sted væk fra deres barn, hvor de kan sove, kan dette for nogle 

forbedre søvn. Forældre til kronisk syge børn oplever, at det at være hos deres barn i PICU kan øge 

deres oplevelse af stress, fordi de føler, at de i PICU skal være mere end vanligt opmærksomme på 

barnets infektionsrisiko, risiko for fejl m.v. Forældre kan opleve frygt og at græde i forbindelse med 

at være hos deres barn under et genoplivningsforsøg, men samtidig kan det berolige forældre at 

være hos barnet, at trøste barnet og at støtte barnet, og forældre ønsker at være hos barnet for 

barnets skyld. 

Samlet fandt jeg således, at det er meget forskelligt fra forælder til forælder, hvorledes 

det at være ”bedside” påvirker oplevelsen af symptomer på stress. Sammenlignende har jeg fundet, 

at Lam og Beaulieu (2004) skriver, at voksne pårørende i ICU ofte ikke ønsker at forlade ”bedside”, 

da de kan opleve frygt for at ”gå glip af noget” derved. Desuden beskriver Engstrøm og Søderberg 

(2004), at voksne pårørende i ICU kan opleve søvnløshed og angst, når de sover hjemme i stedet for 

at være hos patienten. Voksne pårørende i ICU oplever således symptomer på stress i lighed med 

forældre i PICU, hvis de ikke opholder sig hos patienten. Jeg har dog i de 7 artikler om voksne 

pårørende i ICU ikke kunnet finde beskrivelser af, at denne gruppe af pårørende lige som forældre i 

PICU ligeledes kan opleve stress ved at være hos patienten. 

På baggrund af anførte kan ses, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU er individuelle. Fx viser mit abstraherede fund, at både det at være 
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og ikke at være ”bedside” hos barnet kan udløse symptomer på stress hos forældre i PICU. Mit fund 

viser på denne måde komplekse modsætninger. Desuden viser nævnte, at forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU tilsyneladende kan påvirkes af oplevelser, som har lighed med 

oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne 

pårørende til kritisk syge intensivpatienter. 

 

Forældres sanseindtryk og udstyret, som omgiver barnet, kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU:  

Jeg fandt udover allerede nævnte, at forældre kan opleve angst, frygt, overvældelse og kan græde 

pga. det, de ser og hører i PICU fx alarmer, barnet med abstinenser og antallet af intravenøse-

slanger med medicin, som barnet er tilkoblet. Forældre kan herudover opleve frygt, angst og 

overvældelse i forbindelse med, at deres barn er afhængigt af teknologisk udstyr. Desuden kan 

forældre opleve frygt for at forstyrre monitoreringsudstyr og adgangen til barnet. Om voksne 

pårørende i ICU skriver Eriksson et al. (2011), at voksne pårørende i ICU oplever, at det udstyr, 

som omgiver og er tilkoblet patienten, kan mindske deres oplevelse af frygt, da de derved føler, at 

de sundhedsprofessionelle tager sig godt af og gør alt, hvad der er muligt for patienten. Dette er en 

forskel, når der sammenlignes med forældre i PICU.  Lam og Beaulieu (2004) har dog i deres studie 

i relation til voksne pårørende i ICU fundet, at teknologisk udstyr i ICU kan udløse frygt hos de 

voksne pårørende. Således er der forskel mellem fund ud fra de 2 nævnte artikler om voksne 

pårørende i ICU, hvor fund ud fra den ene artikel viser ligheder med mine fund i relation til 

forældre i PICU, og den anden artikel viser forskelle.   

I sammenhæng med de sanseindtryk, som kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU, har jeg fundet at Karlsson et al. (2010) i en artikel om voksne 

pårørende i ICU skriver, at voksne pårørende kan opleve en følelse af hjælpeløshed, når de ser 

patienten være usederet og opleve fx vejrtrækningsproblemer og kvalme pga. respiratorbehandling. 

Samtidig beskriver Karlsson et al. dog, at voksne pårørende i ICU også kan føle hjælpeløshed og 

opleve tab af kontrol, når patienten er sederet, fordi de så ikke selv kan vurdere patientens tilstand. 

Nævnte viser, at både voksne pårørende i ICU og forældre i PICU kan opleve symptomer på stress, 

når de påvirkes af sanseindtryk, såsom at de patienter oplever ubehag i form af abstinenser, kvalme 

og vejrtrækningsbesvær. Mit fund om, at forældre oplever frygt for at forstyrre monitoreringsudstyr 

og adgangen til barnet, kunne jeg ikke finde tilsvarende i de 7 artikler om voksne pårørende i ICU.  

Herover kan bemærkes, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU er mangeartede i forhold til sanseindtryk og udstyret, som omgiver 

barnet. Fx kan både alarmer og antallet af intravenøse-slanger med medicin, som barnet er tilkoblet, 
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påvirke forældre. Det fremgår ikke tydeligt ovenstående, hvorvidt alle forældre oplever, at alle de 

nævnte mulige oplevelser i relation til sanseindtryk og udstyret kan påvirke oplevelsen af 

symptomer på stress i PICU. Ud fra de 10 endeligt inkluderede artikler om forældre i PICU, kan jeg 

dog konstatere, at ikke alle forældre oplever at påvirkes af alle de nævnte mulige oplevelser. 

Således er det individuelt, hvilke af de nævnte oplevelser i relation til sanseindtryk og udstyret, der 

kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. Fx kan nogle forældre påvirkes af 

alarmer, mens andre forældre kan påvirkes af antallet af intravenøse-slanger som barnet er tilkoblet. 

Det er ikke muligt at forudsige hvilke forældre, der vil påvirkes af hvilke oplevelser, hvilket 

betyder, at det individuelle kan siges at være komplekst. Desuden viser ovenstående, at forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU tilsyneladende kan påvirkes af unikke oplevelser, men 

også af oplevelser som har lighed med oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på 

stress hos en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter. 

  

Tilvænning til barnets symptomer og/eller omgivelserne i PICU kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU: 

Jeg fandt desuden, at forældre kan opleve en følelse af hjælpeløshed i sammenhæng med de første 

indtryk i PICU. Herimod kan positive erfaringer fra tidligere hjælpe de fleste forældre med at føle 

sig bedre forberedt på, hvad de kommer til at se og opleve i PICU, hvilket kan få dem til at føle sig 

mindre hjælpeløse. Desuden kan forældre opleve, at angst og følelsen af hjælpeløshed er mindre 

intens, hvis barnet viser symptomer, som forældre tidligere har oplevet barnet have. I de 7 artikler 

jeg fandt om voksne pårørende i ICU beskrives ikke, hvorvidt voksne pårørende i ICU oplever at 

påvirkes af tidligere ophold i ICU i sammenhæng med stress. Karlsson et al. (2010) skriver dog, at 

voksne pårørende i ICU oplever frygt, lige når patienten er blevet flyttet fra stamafsnit til ICU, men 

at frygten mindskes efter lidt tid i ICU, fordi de pårørende ved, at patienten nu er et sted, hvor 

patienten kan få hjælp mhp. at overleve. Desuden beskriver Hughes et al. (2005), at voksne 

pårørende i ICU kan opleve angst og frygt, hver gang der sker en ændring i forhold til patienten fx 

ved overflytning til et andet afsnit eller blot ved ændring i medicinering. Ud fra dette kan jeg 

konstatere, at begge grupper af pårørende kan opleve symptomer på stress i forbindelse med 

forandringer, hvilke tilsyneladende kan mindskes via tilvænning.  

Ud fra nævnte kan konstateres, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU, er mangeartede i sammenhæng med tilvænning til barnets 

symptomer og/eller omgivelserne i PICU. Fx kan både positive erfaringer fra PICU fra tidligere, og 

at barnet viser symptomer, som forældre tidligere har oplevet, påvirke forældre. Det fremgår ikke 

tydeligt ovenfor, hvorvidt alle forældre oplever, at alle de nævnte mulige oplevelser i forhold til 
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tilvænning til barnets symptomer og/eller omgivelserne i PICU kan påvirke oplevelsen af 

symptomer på stress i PICU. Ud fra de 10 endeligt inkluderede artikler om forældre i PICU, kan jeg 

dog konstatere, at alle forældre ikke oplever at påvirkes af alle de nævnte mulige oplevelser. 

Således er det individuelt hvilke af de nævnte oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU. Det er heller ikke her muligt at forudsige hvilke forældre, der vil 

påvirkes af hvilke oplevelser, hvormed det individuelle kan siges at være komplekst. Endvidere 

viser ovennævnte, at forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU formodentlig kan påvirkes 

af oplevelser, som har lighed med oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress 

hos en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter. 

 

Barnets udseende, som kan være meget forandret i forhold til vanligt, kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Jeg fandt om forældre i PICU, at de kan opleve angst og føle hjælpeløshed, når de ser deres barn fx 

efter de i forbindelse med stabilisering af barnet er blevet bedt om at forlade stuen og kommer 

tilbage og ser barnets forandrede udseende pga. tilkoblet udstyr. Engstrøm og Søderberg (2004) 

skriver om voksne pårørende i ICU, at det kan udløse frygt at se patienten anderledes end vanligt 

pga. alt det tilkoblede udstyr. Dette viser lighed mellem de 2 grupper af pårørende til kritisk syge 

patienter i sammenhæng med hvilke oplevelser, der kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress i 

henholdsvis ICU og PICU. 

  

Fysiske og praktiske forhold kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Derforuden fandt jeg, at forældre kan opleve problemer med at sove, hvis de ikke har adgang til 

telefon, internet, tv, sikker opbevaring af personlige ejendele og mulighed for bad. Yderligere hvis 

der er for mange økonomiske udgifter forbundet med opholdet i PICU fx ved køb af mad, parkering 

osv. Herudover hvis de bekymrer sig om deres andre børn og ægtefæller derhjemme. Desuden hvis 

der er for mange lyde, for meget lys eller for varmt/koldt om natten samt ved fx manglende tilbud 

om dyner og puder. Derudover ved manglende rutiner i forhold til bl.a. at spise og sove. I øvrigt kan 

fx pendling til og fra hospitalet medføre for lidt tid til at sove. Jeg fandt dog også, at forældre kan 

opleve at sove bedre, hvis de sørger for at motionere, spise sundt og hvile sig. Ligeledes kan fx 

puder og dyner hjemmefra samt det at sove ved siden af sin faste senge-partner bedre søvn. 

Desuden fandt jeg, at forældre til kronisk syge børn kan opleve det som meget stressende, at de skal 

forholde sig til hjemmet, arbejdet og deres familie, mens de er i PICU. Efter at have nærlæst de 7 

artikler om voksne pårørende i ICU flere gange var det tydeligt for mig, at der i ingen af disse 
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artikler beskrives hverken fysiske eller praktiske forhold, som kan påvirke voksne pårørendes 

oplevelse af symptomer på stress i PICU.  

Ud fra førnævnte kan bemærkes, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU, er mangeartede i relation til fysiske og praktiske forhold PICU. Det 

fremgår ikke utvetydigt herover, om alle forældre oplever, at alle de nævnte mulige oplevelser i 

forhold til fysiske og praktiske forhold PICU kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress i 

PICU. På baggrund af de 10 endeligt inkluderede artikler om forældre i PICU, kan jeg dog se, at 

ikke alle forældre oplever at påvirkes af alle de nævnte mulige oplevelser. Således er det individuelt 

hvilke af de nævnte oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, 

og det er ikke muligt at forudsige hvilke forældre, der vil påvirkes af hvilke oplevelser. Således kan 

det individuelle siges at være komplekst.  

 

Det, at overvære et genoplivningsforsøg på et andet barn end ens eget, kan påvirke forældre 

oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Via abstrahering af fund fandt jeg også, at imens 1 forælder i PICU overværede et 

genoplivningsforsøg på et andet barn end hendes eget, oplevede hun overbekymring, da hun følte 

sig meget i vejen for de sundhedsprofessionelles handlinger samt den berørte families privatliv. 

Desuden kan forældre efter at have overværet et genoplivningsforsøg på et andet barn end deres 

eget, opleve angst, overbekymring, gråd, søvnproblemer, angst, frygt og uro. Nævnte symptomer på 

stress kan have sammenhæng med, at forældre kan føle at deres eget barn overlades til sig selv fordi 

personalet er optaget af det sygeste barn, eller at forældre tolker, at genoplivningsforsøget er 

nødvendigt pga. en fejl fra de sundhedsprofessionelles side. Herudover kan symptomerne have 

sammenhæng med ligheder mellem det barn, der er forsøgt genoplivet og forældrenes eget barn, og 

det at opleve den lidelse som andre forældre påvirkes af. I de 7 artikler om voksne pårørende i ICU 

beskrives ikke, hvorvidt denne gruppe af pårørende kan opleve symptomer på stress, hvis de 

overværer et genoplivningsforsøg i relation til en anden patient i ICU.  

Ovenstående viser, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer 

på stress i PICU er forskelligartede i relation til det at overvære et genoplivningsforsøg på et andet 

barn end ens eget. Det viser sig ikke entydigt herover, om alle forældre oplever, at alle de nævnte 

mulige oplevelser i relation til det at overvære et genoplivningsforsøg på et andet barn end ens eget 

kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress i PICU. Ud fra de 10 endeligt inkluderede artikler 

om forældre i PICU, kan dog bemærkes, at ikke alle forældre oplever, at påvirkes af alle de nævnte 

mulige oplevelser. Derved er det individuelt, hvilke af de nævnte oplevelser, der kan påvirke 
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forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, og det er ikke muligt at forudsige hvilke 

forældre, der vil påvirkes af hvilke specifikke oplevelser. Således er det individuelle komplekst. 

 

Følelsesmæssig støtte, åndelighed og tro kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU: 

Jeg fandt, at støtte fra familie, venner, andre forældre med et indlagt barn og fra 

sundhedsprofessionelle opleves som essentielt for at forbedre forældres søvn. 

Sundhedsprofessionelle kan støtte forældre ved fx at lære familien at kende og vise omsorg samt 

medfølelse, hvilket kan forbedre forældres søvn. Vandall-Walker et al. (2007) skriver, at manglende 

støtte fra sygeplejersker kan resultere i frygt hos voksne pårørende i ICU. Ved sammenligning med 

mit fund ses således en vis lighed mellem de 2 grupper af pårørende i relation til at støtte fra 

sygeplejersker kan påvirke begge gruppers oplevelse af symptomer på stress. I de 7 artikler om 

voksne pårørendes oplevelser i ICU står der intet om, hvorvidt støtte fra familie, venner eller andre 

familier i ICU kan påvirke voksne pårørendes oplevelse af symptomer på stress i ICU. Jeg fandt 

udover nævnte, at nogle forældre oplever, at åndelighed og tro kan hjælpe dem til at sove bedre. I 

de 7 artikler om voksne pårørendes oplevelser i ICU, står der heller ikke noget om, hvorvidt 

åndelighed og tro kan påvirke disse pårørendes oplevelse af symptomer på stress.  

Herover kan ses, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer 

på stress i PICU, er mangeartede i forbindelse med følelsesmæssig støtte, åndelighed og tro. Det 

fremgår ikke tydeligt ovenstående, hvorvidt alle forældre oplever, at alle de nævnte mulige 

oplevelser i relation til følelsesmæssig støtte, åndelighed og tro kan påvirke oplevelsen af 

symptomer på stress i PICU. Via de 10 endeligt inkluderede artikler om forældre i PICU kan jeg 

dog konstatere, at ikke alle forældre oplever, at påvirkes af alle de førnævnte mulige oplevelser. 

Således er det individuelt og komplekst hvilke af disse oplevelser, der kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU. Yderligere viser nævnte, at forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU sandsynligvis kan påvirkes af oplevelser, som har lighed med 

oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne 

pårørende til kritisk syge intensivpatienter. 
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Sygeplejerskers kompetencer og adfærd kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU: 

Forældre kan opleve uro, hvis sygeplejersker ikke opleves af forældre som omsorgsfulde samt 

observante. Herudover kan forældre opleve, at det kan reducere angst, at sygeplejersker er 

kompetente i forhold til fx det tekniske udstyr samt medikamenter. Vandall-Walker et al. (2007) 

skriver, at det kan udløse frygt hos voksne pårørende i ICU, hvis sygeplejersker ikke er kompetente. 

Derved kan ses ligheder mellem de 2 grupper af pårørende til kritisk syge intensivpatienter. Det 

beskrives ikke i de 7 artikler om voksne pårørende i ICU, om sygeplejerskers adfærd kan påvirke 

disse pårørendes oplevelse af symptomer på stress.  

Det viser sig, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på 

stress i PICU, er forskelligartede i relation til sygeplejerskers kompetencer og adfærd. Det fremgår 

ikke tydeligt, hvorvidt alle forældre oplever, at alle de nævnte mulige oplevelser i relation til 

sygeplejerskers kompetencer og adfærd kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress i PICU. Ud 

fra de 10 endeligt inkluderede artikler om forældre i PICU kan jeg dog bemærke, at ikke alle 

forældre oplever at påvirkes af alle de førnævnte mulige oplevelser. Således er det individuelt, og 

der er kompleksitet i relation til hvilke af de nævnte oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU. Derforuden viser ovennævnte, at forældres oplevelse af symptomer 

på stress i PICU antageligvis kan påvirkes af oplevelser som har lighed med oplevelser, som kan 

påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge 

intensivpatienter. 

 

Venn diagram: 

Herunder kan ses et Venn diagram, som illustrerer relationen mellem de oplevelser, der kan påvirke 

henholdsvis forældres oplevelse af stress i PICU og voksne pårørendes oplevelse af stress i ICU. De 

2 cirkler overlapper hinanden forholdsvis meget, hvilket understreger at jeg har fundet ret stor 

lighed mellem de 2 grupper af pårørendes oplevelser i relation til symptomer på stress. Hver cirkel 

har dog også et område, som ikke overlapper den anden cirkel. Disse områder repræsenterer, at 

forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU tilsyneladende også kan påvirkes af unikke 

oplevelser. Desuden repræsenterer disse områder de oplevelser, der ikke beskrives noget om i de 7 

artikler om voksne pårørende i ICU.  
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5.3 Ny syntetiseret viden 

Hovedfundet ud fra min undersøgelse er syntetiseret viden, som viser, at de oplevelser, der kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, i høj grad er individuelle, komplekse og 

modsætningsfyldte. Jeg vurderer, at nævnte syntetiserede viden er ny, da der i ingen af de 10 

endeligt inkluderede artikler om forældre i PICU beskrives fund, som viser, at forældres oplevelser i 

relation til symptomer på stress er individuelle i lige så høj grad som min undersøgelse har vist. 

Denne nye viden er til en vis grad overraskende for mig, på trods af at jeg har en del års erfaring fra 

forskellige PICU. Da jeg i specialets begyndelsesfase startede med at reflektere over hvilke 

oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, havde jeg således fx 

ikke forestillet mig, at min undersøgelse ville vise, at graden af individualitet er så høj som mine 

undersøgelsesfund viser. 

Et andet fund er syntetiseret viden, som viser, at de oplevelser, der kan påvirke 

forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, er mangeartede. Ud fra beregninger af effect 
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sizes tyder det desuden på, at nogle oplevelser hyppigere end andre kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU. Fx tyder det på, at mængden af information, som forældre modtager 

fra sygeplejersker, påvirker forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU allerhyppigst. På 

trods af graden af hyppighed viser den syntetiserede viden dog, at den rette mængde af information 

ikke er nok til at forebygge symptomer på stress hos forældre i PICU, da også det at være 

”bedside”, sanseindtryk, tilkoblet udstyr, tilvænning til fx miljø, barnets udseende, fysiske og 

praktiske forhold m.v. kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. Jeg vurderer, 

at nævnte syntetiserede viden er ny, da der i ingen af de 10 endeligt inkluderede artikler om 

forældre i PICU er beregnet effect sizes ud fra kvantitative undersøgelsesfund fra forskellige 

forskningsartikler. På denne måde fremkom ny viden via min undersøgelse i relation til 

hyppighedsgrader af fund, som er udtrukket fra forskellige kvalitative forskningsartikler. 

Herudover er via min undersøgelse fremkommet syntetiseret viden, som viser, at 

forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU tilsyneladende kan påvirkes af unikke 

oplevelser, men også af oplevelser, som har lighed med oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af 

symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter. 

Denne viden anser jeg for ny, da der i ingen af de 10 endeligt inkluderede artikler i min 

undersøgelse om forældre i PICU er beskrevet, hvorvidt forældres oplevelse af symptomer på stress 

kan påvirkes af unikke oplevelser eller af oplevelser, som har lighed med oplevelser, der kan 

påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge 

intensivpatienter. I de 10 endeligt inkludere artikler har forfatterne således ikke diskuteret deres 

fund mhp. at finde forskelligheder eller ligheder i relation til en anden gruppe af voksne pårørende 

til intensivpatienter.  

 

6.0 Diskussion af fund 

I dette afsnit har jeg valgt at diskutere ovennævnte syntetiserede viden, som er min undersøgelses 

slutprodukt. I diskussionen af mine fund har jeg valgt at placere dem i en sammenhæng med andres 

fund og/eller teoretiske refleksioner. Mit hovedfund, som både er nyt og til en vis grad 

overraskende i relation til hvilke oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på 

stress i PICU, vil jeg naturligvis diskutere først.   

Hovedfundet ud fra min undersøgelse viser, at de oplevelser, der kan påvirke 

forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, i høj grad er individuelle, komplekse og 

modsætningsfyldte. Da jeg i specialets opstartsfase reflekterede over hvilke oplevelser, der kan 

påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, havde jeg som nævnt ikke forestillet 
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mig, at min undersøgelse ville vise, at graden af individualitet er så høj. Det kan i grunden undre, at 

jeg ikke havde gjort mig sådanne forestillinger på daværende tidspunkt, for i forbindelse med 

udarbejdelse af specialets baggrundsafsnit beskrev jeg ud fra Fevre et al. (2006), at det afhænger af 

individuelle faktorer, hvorvidt en bestemt påvirkning kan udløse stress hos et menneske. Fevre et al. 

beskriver således, at det individuelle har stor betydning i forhold til, om en bestemt påvirkning kan 

udløse stress. I sammenhæng med Fevre et al.s beskrivelser ud fra teori om stress kan mit 

hovedfund vel nok siges at være knap så overraskende, som det har været for mig. Jeg vil dog stadig 

vurdere, at graden af individualitet som jeg fandt i min undersøgelse, som ikke kan konstateres ud 

fra de 10 endeligt inkluderede artikler enkeltvis, er, om ikke i høj grad overraskende, set i lyset af 

Fevre et al.s beskrivelser, så i hvert fald værd at tage til efterregning indenfor 

intensivbørnesygeplejen. Andre end Fevre et al. beskriver ud fra teoretiske overvejelser, at 

individualitet har betydning i sammenhæng med stress. Fx skriver Erlen (2006), at der kan være en 

sammenhæng mellem oplevelsen af symptomer på stress og følelsen af at være sårbar, hvilket hun 

understreger bl.a. betyder, at der indenfor sygeplejen er en fordring om, at sygeplejersker skal være 

opmærksomme på individernes specifikke behov. Således kan jeg konstatere, at det individuelle har 

stor betydning i relation til oplevelsen af symptomer på stress både ud fra mine egne fund, men også 

når jeg placerer mine fund i en sammenhæng med andres teoretiske refleksioner.  

At graden af individualitet er så høj, kompleks samt modsætningsfyldt i relation til 

hvilke oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af stress i PICU, som jeg har fundet ud fra 

min undersøgelse, er jeg tilsyneladende den eneste, der italesætter, da dette ikke beskrives i nogen 

af de 10 endeligt inkluderede artikler med kvalitative forskningsfund om forældre i PICU. Desuden 

udtrykkes dette heller ikke i artikler om forældre i PICU, hvori der præsenteres kvantitative fund. I 

hvert fald har jeg fundet 3 artikler med kvantitative forskningsfund, hvori der opremses forskellige 

påvirkninger, som kan udløse stress hos forældre i PICU, men ikke udtrykkes at graden af 

individualitet er så høj, som jeg har fundet (Board, Ryan-Wenger 2003, Board 2004, Jee et al. 

2012). Generelt fokuseres der i de 3 artikler med kvantitative fund på de resultater med de højeste 

frekvenser frem for på individuelle forskelligheder, mens jeg i min undersøgelse har inddraget, 

præsenteret og forholdt mig til samtlige fund ud fra de 10 endeligt inkluderede artikler i relation til 

mit interesseområde. Jeg vurderer, at dette kan hænge sammen med traditionelle forskelle mellem 

kvantitative og kvalitative metoder set i sammenhæng med bl.a. modsætningerne mellem såkaldt 

nomotetisk og ideografisk generaliserbarhed (Sandelowski og Barroso, 2007, s. 2). Selvom en høj 

grad af individualitet ikke bliver tydelig ud fra de kvantitative resultater, bliver det derudfra dog 

klart, at der er statistisk signifikante forskelle mellem hvilke oplevelser, der kan påvirke mødres og 

fædres oplevelse af symptomer på stress i PICU (Jee et al. 2012). Placeres mine fund i en 
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sammenhæng med de nævnte statistisk signifikante fund, vil jeg bedømme at de kvantitative 

resultater kan nuancere mine fund, da jeg i min undersøgelse ikke skelner mellem mødres og fædres 

oplevelser. Tidligere i specialet i afsnittet om ”komparativ appraising” kan dog ses, at jeg ved at 

sammenligne de endeligt inkluderede artikler i min undersøgelse på tværs fandt, at flest mødre er 

informanter i de allerfleste af de undersøgelser, som de endeligt inkluderede artikler præsenterer 

fund ud fra. Jeg har imidlertid ikke udelukkende undersøgt mødres oplevelser, da jeg ikke har 

ekskluderet fædres oplevelser fra min undersøgelse. Alligevel vil jeg dog bedømme, at der kan være 

tvivl om, hvorvidt mine fund repræsenterer fædres oplevelser i lige så høj grad som mødres 

oplevelser i PICU. At jeg fandt en høj grad af individualitet med kompleksitet og modsætninger kan 

set i lyset af nævnte nuancering muligvis skyldes at jeg har inddrages både fædres og mødres 

oplevelser, som der altså kan være statistisk signifikante forskelle mellem. Jeg kan dog ikke ud fra 

min undersøgelse vurdere, hvorvidt dette er en reel årsagssammenhæng i relation til mit hovedfund. 

 Udover mit hovedfund fandt jeg, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse 

af symptomer på stress i PICU, er mangeartede. Ud fra beregninger af effect sizes tyder det desuden 

på, at nogle oplevelser hyppigere end andre kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress 

i PICU. Når jeg vælger at placere mine fund i en sammenhæng med andres fund bliver det tydeligt, 

at jeg ikke er den første, der har fundet, at de oplevelser, der kan udløse stress hos forældre i PICU, 

kan være forskelligartede. Således er det også beskrevet i artikler, hvori der præsenteres resultater 

ud fra kvantitative studier, at de oplevelser, der kan udløse stress hos forældre i PICU, kan være 

mangeartede (Board, Ryan-Wenger 2003, Board 2004, Jee et al. 2012). Dette peger i retning af, at 

det mangeartede er en realitet i sammenhæng med hvilke oplevelser, der kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU. Tilsyneladende har ingen før mig dog beregnet 

hyppighedsgrader udfra fund, som er udtrukket fra flere forskellige kvalitative forskningsartikler i 

relation til hvilke oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. På 

denne måde vil jeg som førnævnt vurdere, at den syntetiserede viden, som er fremkommet via min 

undersøgelse er ny i relation til kvalitative forskningsfund. Set i sammenhæng med de nævnte 

artikler med kvantitative resultater er det imidlertid uomtvisteligt, at der i disse artikler også 

fremvises udregninger af hyppighedsgrader i relation til oplevelser, der kan udløse stress hos 

forældre i PICU. Jeg kan i forlængelse af denne uomtvistelighed konstatere, at mine udregninger af 

hyppighedsgrader ud fra kvalitative fund er divergerende fra de resultater, der præsenteres i de 

førnævnte artikler med kvantitative fund. Således beskrives fx i ingen af artiklerne med kvantitative 

fund, at ”mængden af information” kan udløse symptomer på stress hos forældre i PICU hyppigere 

end andre påvirkninger (ibid.). Jeg kan ikke årsagsforklare, hvorfor ”mængden af information” 

fremstår som den hyppigste oplevelse, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i 
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PICU i min undersøgelse, som er baseret på kvalitative fund, mens dette ikke er tilfældet ud fra 

kvantitative studier. Jeg vil ikke umiddelbart bedømme, at det kan forklares med forskelle mellem 

nomotetisk og ideografisk generaliserbarhed (Sandelowski og Barroso, 2007, s. 2). Jeg antager 

snarere, at det kan have sammenhæng med såkaldt forskersubjektivitet som beskrevet af fx Bondas 

og Hall (2007), og jeg må i den forbindelse tage til efterretning, at hvert af de kvantitative studier er 

udført af flere forskere i et samarbejde, mens jeg har udført min undersøgelse alene. Betydningen af 

at udføre en undersøgelse alene i sammenhæng med validitet diskuteres i næste afsnit. 

 Jeg fandt yderligere, at forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU 

tilsyneladende kan påvirkes af unikke oplevelser, men også af oplevelser, som har lighed med 

oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne 

pårørende til kritisk syge intensivpatienter. Placeres mine fund i en sammenhæng med andres fund 

og refleksioner, kan det antages, at en årsag til at forældre kan opleve unikke oplevelser, der kan 

påvirke deres oplevelse af symptomer på stress i PICU være, at man som forælder til et barn under 

18 år har ret til at give eller afvise samtykke til medicinsk behandling på barnets vegne i kraft af 

forældremyndigheden
14

. Dette er en rettighed, men det forpligter også forældre til at varetage deres 

barns tarv på den bedst mulige måde (Cornock 2011), hvilket sandsynligvis kan være en årsag til 

nævnte, da det er en væsentlig forskel mellem forældre i PICU og andre voksne pårørende til kritisk 

syge intensivpatienter. Der er dog også andre omstændigheder, der er forskellige mellem de 2 

grupper af pårørende. Fx kan en anden mulig årsagssammenhæng være, at forældre i nutiden, som 

beskrevet i specialets baggrundsafsnit, opfordres til at opholde sig stort set kontinuerligt hos 

indlagte børn, hvilket har sammenhæng med, at det via forskning er veldokumenteret, at indlagte 

børn har behov for, at deres forældre er hos dem (Hall 2007b, Stenbak, Brøgger 1986, Robertson 

1973, s. 8). Dette betyder, at forældre ofte tilbydes at tilbringe hele døgnet ”bedside” i PICU, mens 

andre grupper af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter fx som regel ikke får tilbud om 

også at tilbringe natten ”bedside” (Engstrøm, Søderberg 2004, Stremler et al. 2011). Der er givetvis 

andre forskelle mellem de 2 grupper af pårørende til kritisk syge intensivpatienter, men ud fra 

nævnte vurderer jeg, at uidentiske vilkår mellem de 2 grupper af pårørende antageligvis kan være 

årsager til, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, kan 

være forskellige fra de oplevelser, der kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos andre 

voksne pårørende til intensivpatienter. Det er i forlængelse af nævnte værd at bemærke, at jeg reelt 

kun fandt 2 tydelige forskelle og samtidig en del ligheder mellem de 2 grupper af pårørende. 

Herudover fandt jeg dog en del beskrivelser af oplevelser, som kan påvirke forældres oplevelse af 
                                                           
14 I Danmark kan lægelig undersøgelse og behandling gennemføres uden forældremyndighedsindehaverens samtykke, hvis patientens 

liv kommer i fare, såfremt undersøgelsen/behandlingen ikke gennemføres: http://medicinadministration.dk/wp/wp-

content/uploads/2012/06/217210.pdf [fundet: 19/5 2013]. 

http://medicinadministration.dk/wp/wp-content/uploads/2012/06/217210.pdf
http://medicinadministration.dk/wp/wp-content/uploads/2012/06/217210.pdf
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symptomer på stress i PICU, men som der ikke beskrives noget om i de 7 artikler om voksne 

pårørende i ICU. Jeg kan ikke vurdere, hvorvidt dette er et udtryk for forskelle mellem de 2 grupper 

eller om min søgning ikke har været tilstrækkeligt udtømmende. Betydningen af om en søgning er 

tilstrækkeligt udtømmende diskuteres i næste afsnit i relation til validitet.   

Som tidligere beskrevet anser jeg den syntetiserede viden som er fremkommet i 

relation til, at forældres oplevelse af symptomer på stress kan påvirkes af unikke oplevelser og af 

oplevelser, som har lighed med oplevelser, der kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos 

en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter, som ny viden. Dette 

betragter jeg som rimeligt at vurdere, da der i ingen af de 10 endeligt inkluderede artikler i min 

undersøgelse og heller ikke i artikler med kvantitative fund som jeg har kunnet finde om forældre i 

PICU er beskrevet, hvorvidt forældres oplevelse af symptomer på stress kan påvirkes af unikke 

oplevelser eller af oplevelser, som har lighed med oplevelser, der kan påvirke oplevelsen af 

symptomer på stress hos en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter. For 

at nuancere mine fund kan dog suppleres med, at jeg ud fra artikler, hvori der beskrives kvantitative 

fund, har fundet, at forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU også kan påvirkes af unikke 

oplevelser set i sammenhæng med de oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på 

stress hos forældre i stamafsnit for børn. Desuden har jeg fundet, at der i de samme artikler 

beskrives, at forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU ligeledes kan påvirkes af 

oplevelser, som har lighed med oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos 

forældre i stamafsnit for børn (Board, Ryan-Wenger 2003, Board 2004). Det peger således i retning 

af, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, kan være 

både enestående og også kan have lighed med oplevelser, som kan påvirke flere andre grupper af 

pårørende indenfor hospitalsregi. Det, der fremstår tydeligst for mig ud fra nævnte, er, at jeg ikke 

har kunnet finde nogen grupper af pårørende indenfor hospitalsregi, som fuldstændigt kan siges at 

opleve det samme som forældre i PICU i relation til symptomer på stress. Jeg har ellers 

sammenlignet med de 2 umiddelbart mest oplagte grupper, dvs. med en anden gruppe af pårørende 

til kritisk syge patienter og med en anden gruppe af forældre. Dermed vil jeg tillade mig at vurdere, 

at forældres oplevelser i relation til symptomer på stress i PICU ikke kan siges at være komplet 

identiske med nogen anden pårørendegruppes. Som en sidebemærkning må dette fx betyde, at 

sygeplejehandlinger med det formål at minimere forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU 

bør tilpasses specifikt til forældre i PICU fremfor til pårørende på tværs af fx børneafsnit og/eller 

intensivafsnit.  
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7.0 Diskussion af metode 

I dette afsnit har jeg valgt at opdele diskussionen af den metodemæssige validitet. Til sidst i 

afsnittet vurderer jeg, hvorvidt min undersøgelse kan siges at have værdi trods validitetsmæssige 

svagheder.  

 

Audit trail: 

I forbindelse med min undersøgelse har jeg udarbejdet et audit trail, hvori jeg har redegjort for mine 

beslutninger samt vurderinger. Dette vil jeg, på baggrund af Sandelowski og Barrosos beskrivelser, 

vurdere har styrket validiteten af min undersøgelse (Sandelowski, Barroso 2007, s. xix, xv, 50, 299). 

Mit audit trail blev omfattende, hvorfor jeg fravalgte at vedlægge det som bilag i sin fulde længde. I 

stedet har jeg i specialet indsat eksempler ud fra mit audit trail og har vedlagt uddrag som bilag. Det 

kan diskuteres, om jeg burde have vedlagt hele audit trailet for at give enhver læser af mit speciale 

umiddelbar mulighed for at tjekke alle mine beslutninger samt vurderinger. Dette mener jeg kan 

diskuteres, da Olaussen og Bunch skriver: ”Om forskeren…begrunner sine valg eksplisitt, kan det 

gi leseren av metasyntesen et grunnlag for å vurdere både kvalitet og relevans” (Olaussen, Bunch 

2011, s. 29). Jeg har dog i selve specialet forsøgt at beskrive mine valg tydeligt, hvilket jeg mener, 

trods min beslutning om ikke at vedlægge hele mit audit trailet, styrker validiteten af min 

undersøgelse.  

 

Beskrivende validitet: 

Jeg blev i sammenhæng med min undersøgelse nødt til at gå på kompromis med flere af 

Sandelowski og Barrosos anbefalinger vedrørende beskrivende validitet (Sandelowski, Barroso 

2007, kap. 8), da et kriterium for specialet var, at det skulle udarbejdes individuelt. Fx var det ikke 

muligt for mig at styrke den beskrivende validitet ved at søgninger blev udført af 2 medlemmer af et 

forskerteam eller via ugentlige forskerteam-møder, hvor søgestrategier blev diskuteret.  

Jeg forsøgte dog at sikre, at min systematiske søgning blev udtømmende i forhold til 

artikler, som findes i databaser, hvorfor jeg valgte at konsultere med en bibliotekar med 

søgespecialist viden. Dette kan have styrket den beskrivende validitet i forhold til min undersøgelse. 

Samtidig fravalgte jeg dog at søge efter materiale, der ikke kan findes via søgning i databaser, da 

jeg vurderede, at dette ville være for tidskrævende. Et sådant fravalg kan ifølge Sandelowski og 

Barroso medføre at relevant litteratur overses og kan betragtes som en trussel mod validitet, mens et 

for stort antal inkluderede artikler kan mindske overblik og derved true validitet (Sandelowski, 
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Barroso 2002, Sandelowski, Barroso 2007, s. 23, kap. 3). Ud fra nævnte kan jeg ikke vurdere om 

mit fravalg af at søge andre steder har svækket eller styrket validiteten. 

Jeg valgte kun at søge i 3 databaser, hvilket den bibliotekar jeg har konsulteret med 

vurderede var sufficient. Mhp. at forsøge at sikre en udtømmende søgning kunne jeg have valgt at 

søge i flere databaser. Samtidig kan jeg dog konstatere, at jeg via søgning i de 3 valgte databaser 

fandt et relativt stort antal artikler, og at der efter første søgning i PubMed ikke fremkom nye muligt 

relevante artikler ved søgning i Cinahl samt kun 1 ny muligt relevant artikel ved søgning i SveMed. 

Derudfra bedømmer jeg samlet, at min systematiske søgning har været relativt udtømmende i 

sammenhæng med databaser. Dette mener jeg styrker min undersøgelses beskrivende validitet. 

Som tidligere nævnt, er den største trussel mod validitet i forbindelse med 

syntetisering af kvalitative forskningsfund ifølge Sandelowski og Barroso (2007) mangel på en 

tilstrækkeligt udtømmende søgning. I sammenhæng med dette kan diskuteres, hvorvidt de artikler 

jeg har valgt at inddrage i den konstante målrettede sammenligning om voksne pårørende i ICU er 

fremsøgt via en tilstrækkeligt udtømmende søgning. Dette kan diskuteres, da min søgning i 

sammenhæng med artikler om forældre i PICU var forholdsvis udtømmende, mens de artikler jeg 

sammenligner med om voksne pårørende i ICU af tidsmæssige årsager ikke blev fundet ud fra en 

lige så systematisk søgning med samme grad af fokus på en tilstrækkeligt udtømmende søgning.  

Dette fandt jeg ellers hensigtsmæssigt, da jeg gerne ville have sikret, at sammenligninger ikke kun 

blev med ”tilfældigt” udvalgte artikler. Desuden indeholder mine abstraherede fund beskrivelser af 

en del oplevelser, som jeg ud fra de 7 atikler om voksne pårørende i ICU ikke har kunnet finde 

forskelle eller ligheder i forhold til, hvilket kan være enten et udtryk for forskelle, eller at min 

søgning ikke har været tilstrækkeligt udtømmende. Jeg vurderer således, at det ville have kunnet 

styrket min undersøgelses beskrivende validitet, hvis søgningen mhp. at finde artikler om voksne 

pårørende i ICU var blevet udført med mere fokus på en tilstrækkeligt udtømmende søgning.   

 

Fortolkende validitet:  

For at styrke den type validitet som Sandelowski og Barroso kalder fortolkende validitet, er det 

nødvendigt at mindst 2 medlemmer af et forskerteam udfører appraising i forhold til muligt 

relevante artikler, og at appraising diskuteres på ugentlige forskerteam-møder. Disse elementer er 

væsentlige mhp. at sikre retfærdig repræsentation af forfatteres fund, hvilket er betydningsfuldt, da 

syntetiserede kvalitative forskningsfund er en fortolkning af allerede fortolkede data (Sandelowski, 

Barroso 2007, s. xvi, kap. 8).  

Jeg har ikke haft mulighed for at styrke fortolkende validitet på den måde som 

Sandelowski og Barroso anbefaler, da specialet er udarbejdet individuelt. Derved er fx udtrukne 
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fund kun vurderet til at være fund i relation til forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU 

ud fra min subjektive vurdering. Jeg må således konstatere, at det, at jeg har udarbejdet min 

undersøgelse alene, kan have svækket den fortolkende validitet.  

Sandelowski og Barroso skriver ligeledes om fortolkende validitet, at den kan styrkes 

ved at kontakte forfattere til artikler mhp. at afklare informationer (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 

8). Jeg valgte af tidsmæssige årsager at undlade at kontakte forfattere til de endeligt inkluderede 

artikler. I sammenhæng med komparativ appraising vil jeg dog vurdere, at det kunne have været 

gavnligt at kontakte nogle af forfatterene, da det er meget forskelligt fra artikel til artikel hvilke 

oplysninger, der gives i relation til forældre i forhold til fx om deres børns indlæggelse var akut 

eller planlagt og om børnene var kendt med kronisk sygdom inden indlæggelsen i PICU. Disse 

forskelligheder har gjort det svært at sammenligne studierne på tværs, og jeg vil vurdere, at jeg med 

fordel kunne have styrket min undersøgelses fortolkende validitet ved at kontakte forfatterne og 

stille afklarende spørgsmål.  

 

Teoretisk og pragmatisk validitet: 

For at styrke min undersøgelses validitet har det været betydningsfuld for mig at forsøge at styrke 

henholdsvis troværdigheden, brugbarheden samt overførbarheden. Sandelowski og Barroso skriver, 

at troværdigheden af syntetiserede kvalitative forskningsfund kan øges, hvis teoretisk validitet øges. 

Desuden skriver de, at brugbarheden og overførbarheden af den viden, der fremkommer via 

syntetisering, kan øges ved at styrke pragmatisk validitet. Ifølge Sandelowski og Barroso kan 

teoretisk og pragmatisk validitet styrkes vha. ugentlige forskerteam-møder, hvor 

fortolkningsteknikker diskuteres samt vha. konsultation med eksperter i relation til 

forskningsmetoder. Herudover kan teoretisk og pragmatisk validitet styrkes ved at få forskere og 

kliniske specialister med ekspertviden i forhold til et interesseområde til at evaluere de fund, som 

fremkommer via syntetisering (Sandelowski, Barroso 2007, kap. 8).   

Som nævnt har jeg udarbejdet min undersøgelse alene, hvilket kan have svækket 

teoretisk og pragmatisk validitet. Jeg vil dog samtidig vurdere, at det har styrket den teoretiske samt 

pragmatiske validitet, at min specialevejleder har erfaring med at syntetisere kvalitative 

forskningsfund, hvilket har givet mig mulighed for at diskutere mine fortolkningsteknikker samt 

valg. Jeg har dog ikke holdt ugentlige møder med min vejleder, og vi har ikke indgående diskuteret 

hver en detalje af mine fortolkningsteknikker. Derfor vil jeg vurdere, at jeg ikke har sikret teoretisk 

og pragmatisk validitet i lige så høj grad, som jeg ville have kunnet, hvis jeg havde været en del af 

et forskerteam i relation til min undersøgelse. Det har desuden ikke været muligt for mig at styrke 
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den teoretiske og pragmatiske validitet ved at få forskere og kliniske specialister med ekspertviden 

til at evaluere mine fund.  

Jeg har i min undersøgelse kun inkluderet artikler, der beskriver studier fra lande, som 

jeg har vurderet er sammenlignelige med Danmark. Dette, bedømmer jeg, kan øge overførbarheden 

af mine fund til danske kontekster. Jeg kan dog ikke afvise, at der er mindre forskelle i forhold til 

kulturer, sundhedsvæsners opbygning og behandlingsstrategier mellem lande som fx Danmark og 

Canada. Sandelowski og Barroso skriver, at forskelle som nævnte kan hindre muligheden for at 

overføre fund fra en bestemt kontekst til en anden (ibid., s. 37). Derfor vurderer jeg, at det ville 

have været hensigtsmæssigt at inkludere danske forskningsartikler i min undersøgelse. Dette har 

dog ikke været muligt, da der ikke på det tidspunkt, hvor jeg foretog min systematiske søgning, var 

publiceret danske forskningsartikler, som kunne leve op til mine inklusionskriterier i relation til 

forældre i PICU. Derfor måtte jeg ”nøjes” med at inkludere studier fra lande, som er forholdsvis 

sammenlignelige med Danmark i min undersøgelse trods risiko for mindre forskelle. Jeg bedømmer 

dog, at dette valg styrker validiteten af min undersøgelse mere, end hvis jeg havde valgt at inkludere 

studier fra lande, som ikke kan siges at være sammenlignelige med Danmark fx Kina.  

Finfgeld-Connett (2010) skriver, at en endelig vurdering af overførbarhed først er 

mulig, når man har forsøgt at overføre resultater fra en metasyntese til en praksiskontekst. Ud fra 

dette vil jeg vurdere, at pragmatisk validitet kunne have været styrket i relation til min 

undersøgelse, hvis jeg havde haft mulighed for at forsøge at overføre mine fund til en 

praksiskontekst. Dette har dog ikke været muligt indenfor den tidsramme, som mit speciale skulle 

udarbejdes indenfor. 

 

Vurdering af om min undersøgelse har værdi på trods af validitetsmæssige svagheder: 

Ud fra ovenstående kan jeg konstatere, at jeg har valgt at udarbejde min undersøgelse via en 

metode, som er svær at sikre validitet i forhold til, når man udarbejder en undersøgelse alene. 

Således vil jeg vurdere, at metoder til syntetisering af kvalitative forskningsfund ud fra Sandelowski 

og Barrosos beskrivelser er mest egnede til undersøgelser, der udarbejdes på baggrund af 

forskerteam-samarbejde.  

Som det fremgår, er der elementer af de valgte undersøgelsesmetoder, som kan 

kritiseres validitetsmæssigt, men jeg har dog via min undersøgelse syntetiseret kvalitative 

forskningsfund, som præsenteres mhp. at sygeplejersker i praksis kan få nemmere ved at orientere 

sig i forhold til den kvalitative viden, der eksisterer indenfor mit interesseområde. At dette er 

hensigtsmæssigt, kan forstås ud fra Olaussen og Bunch, som skriver: ”Metasynteser kan…gjøre 

kvalitative resultater mer tilgjengelige ved at de er sammenfatninger av mange kvalitative studier” 
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(Olaussen, Bunch 2011, s. 29). Sammenholdt med viden om, at min undersøgelse, udover 

validitetsmæssige svagheder som beskrevet tidligere i dette afsnit, også har validitetsmæssige 

styrker, vil jeg tillade mig at vurdere, at min undersøgelse kan have en vis værdi for praksis i 

relation til PICU i Danmark. I forlængelse af dette kan dog diskuteres, hvorvidt et speciale kan siges 

at præsentere forskningsfund for praksis. I hvert fald vil sygeplejersker i praksis skulle forholde sig 

til, at mit speciale ikke er kvalitetsbedømt på samme måde som fx forskningsartikler er peer-review 

bedømt.  

 

8.0 Konklusion 

I forlængelse af specialets indlednings- og baggrundsafsnit fremstilles mit valg af metode samt 

formål i relation til mit speciale. I den sammenhæng kan ses, at mit formål med specialet via 

syntetisering af kvalitative forskningsfund blev at undersøge, hvilke oplevelser der kan påvirke 

forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. Mhp. at syntetisere kvalitative forskningsfund 

abstraherede jeg kvalitative forskningsfund, udregnede effect sizes i relation til de abstraherede 

fund og udarbejdede en konstant målrettet sammenligning. På denne måde fremkom ny syntetiseret 

viden som et slutprodukt ud fra min undersøgelse.  

Som en del af denne nye viden fremkom mit hovedfund, hvorudfra jeg kan 

konkludere, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, i 

høj grad er individuelle, komplekse og modsætningsfyldte. Det er til en vis grad overraskende for 

mig, at graden af individualitet er så høj som mit hovedfund viser. Ved at placere mit hovedfund i 

en sammenhæng kom jeg udover nævnte frem til, at det, at jeg fandt en så høj grad af individualitet 

med kompleksitet og modsætninger, antageligvis kan skyldes, at jeg har inddraget både fædres og 

mødres oplevelser i min undersøgelse. Desuden at der kan være tvivl om, hvorvidt mine fund 

repræsenterer fædres oplevelser i lige så høj grad som mødres oplevelser i PICU.  

  Herudover kan jeg konkludere, at de oplevelser kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU er mangeartede, og at det tyder på, at nogle oplevelser hyppigere end 

andre kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU. Ud fra en sammenhæng med 

andres fund kan videre konstateres, at mine udregninger af hyppighedsgrader ud fra kvalitative fund 

er divergerende fra de resultater, der præsenteres i artikler med kvantitative fund, hvilket jeg 

antager, kan have sammenhæng med såkaldt forskersubjektivitet. 

Desuden kan på baggrund af min undersøgelse konkluderes, at forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU tilsyneladende kan påvirkes af unikke oplevelser, men også af 

oplevelser som har lighed med oplevelser, som kan påvirke oplevelsen af symptomer på stress hos 
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en anden gruppe af voksne pårørende til kritisk syge intensivpatienter. Ved at placere mine fund i 

en sammenhæng med andres fund og refleksioner kan jeg herudover konstatere, at det tilsvarende 

peger i retning af, at de oplevelser, der kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU, kan være både enestående, men også have lighed med oplevelser, som kan påvirke forældre i 

stamafsnit for børn. Jeg har således sammenlignet forældres oplevelser med de oplevelser som 

knytter sig til 2 andre grupper af pårørende indenfor hospitalsregi. De 2 mest oplagte vil jeg tillade 

mig at vurdere, og det er tydeligt derudfra, at jeg ikke har kunnet finde nogen grupper af pårørende 

indenfor hospitalsregi, som fuldstændigt kan siges at opleve det samme som forældre i PICU i 

relation til symptomer på stress. Dermed vil jeg tillade mig at konstatere, at forældres oplevelser i 

PICU ikke kan siges at være komplet identiske med nogen anden pårørendegruppes indenfor 

hospitalsregi.  

Samlet kan i forlængelse af ovennævnte konkluderes, at de oplevelser, der kan påvirke 

forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU, i høj grad er individuelle, komplekse, 

modsætningsfyldte, mangeartede med forskellige hyppighedsgrader og ikke kan siges at være 

komplet identiske med nogen anden pårørendegruppes indenfor hospitalsregi. 

  

9.0 Perspektivering 

Den viden, der er fremkommet via min undersøgelse, er til en vis grad ny, men den er ikke direkte 

handlingsanvisende for sygeplejersker i praksis. På denne måde kan min undersøgelse ikke give 

svar på, hvilke konkrete handlinger sygeplejersker i PICU kan udføre mhp. at reducere oplevelsen 

af symptomer på stress hos forældre. Jeg vil dog vurdere, at sygeplejersker i praksis kan bruge den 

viden, som er fremkommet via min undersøgelse til at tilegne sig øget viden om førnævnte. Fx kan 

sygeplejersker i praksis tage til efterretning, at det tyder på, at mængden af information som 

forældre modtager fra sygeplejersker kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU allerhyppigst, men endnu mere væsentligt at graden af individualitet er høj, kompleks og 

modsætningsfyldt. At have viden om og være opmærksom på nævnte er dog ikke det samme som at 

have viden om, hvordan man som sygeplejerske kan handle mhp. at reducere forældres oplevelse af 

stress.  

På baggrund af nævnte har jeg reflekteret over, om det kunne være muligt at 

udarbejde en klinisk retningslinje med konkrete handlingsanvisninger i relation til ovennævnte. Jeg 

bedømmer, at dette vil være hensigtsmæssigt, da det ud fra specialets baggrundsafsnit er blevet 

tydeligt, at manglende forebyggelse af stress hos forældre i PICU kan resultere i relativt store 

individuelle såvel som samfundsmæssige omkostninger (Borg et al. 2010, Videbech 2011). 
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Samtidig vil jeg dog vurdere, at det sandsynligvis vil være umuligt at udarbejde en klinisk 

retningslinje, som angiver konkrete handlingsanvisninger udelukkende på baggrund af den 

syntetiserede viden, som er fremkommet via min undersøgelse, da denne viden ikke indeholder 

anvisninger mhp. sygeplejehandlinger. Således vil mine undersøgelsesfund skulle suppleres med 

resultater ud fra andre studier i relation til, hvorledes sygeplejersker i PICU fx kan sikre at forældre 

modtager den mængde information, som for den enkelte forælder er den helt rette mængde mhp. at 

kunne mindske symptomer på stress. Min søgning viste dog, at der tilsyneladende kun eksisterer 

meget få artikler med konkrete anvisninger mhp. sygeplejehandlinger, som kan mindske forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU. Desuden kan flere af de artikler, der eksisterer, kritiseres 

for fx at henvise til referencer, som er ret gamle eller for at anbefalingerne ikke er afprøvet i praksis 

(Aldridge 2005, Ugreninov, Ryste 2008). Dette betyder, at det antageligvis vil være svært at finde 

referencer, som kan bruges til at underbygge handlingsanvisninger i en sådan klinisk retningslinje, 

som, jeg vurderer, vil være hensigtsmæssig at udarbejde. Måske vil det ligefrem være nødvendigt at 

iværksætte et forskningsprojekt mhp. at undersøge, hvilke konkrete sygeplejehandlinger med fokus 

på høj grad af individualitet, der vil kunne mindske forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU førend en klinisk retningslinje vil kunne udarbejdes.  

Det tyder således på, at det kan være et omfattende projekt at udarbejde en klinisk 

retningslinje, omend det vil være hensigtsmæssigt. Samtidig vil jeg vurdere, at mit speciale ikke kan 

bruges som reference i forbindelse med en klinisk retningslinje, da specialer ikke bedømmes 

udelukkende ud fra skriftlig fremstilling og heller ikke er publiceret. Dette betyder, at den nye 

syntetiserede viden, der er fremkommet via min undersøgelse, ikke vil kunne bruges som 

argumentation i sammenhæng med en klinisk retningslinje. Således vil ”kun” de fortolkninger som 

findes i de endeligt inkluderede artikler kunne bruges som argumentation, og herudfra fremgår bl.a. 

hyppighedsgrader samt graden af individualitet, som er kompleks og modsætningsfyldt ikke. Derfor 

vil jeg bedømme, at det, før udarbejdelse af en klinisk retningslinje, vil være hensigtsmæssigt at 

udarbejde en artikel på baggrund af mit speciale og ansøge om at få den publiceret i et 

videnskabeligt tidskrift, hvilket via peer-review bedømmelse vil kunne sikre, at min undersøgelse 

samt fund er vurderet og således har en vis kvalitet. 

Som beskrevet herover vil det antageligvis ikke være nemt at udarbejde en klinisk 

retningslinje, der kan hjælpe sygeplejersker i PICU til at kunne mindske oplevelsen af symptomer 

på stress hos forældre. I forbindelse med dette er jeg opmærksom på, at selv hvis nævnte 

”forhindringer” overvindes, kan der efter udarbejdelse af en klinisk retningslinje vente endnu flere. 

Fx kan det være en langvarig proces at få en klinisk retningslinje godkendt via Center for Kliniske 
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Retningslinjer
15

, og implementering af en klinisk retningslinje fordrer ledelsesmæssig facilitering 

(Krøll 2011, kap. 9).   

Pga. de herover nævnte ”forhindringer” vurderer jeg, at der sideløbende med optakten 

til udarbejdelsen af en klinisk retningslinje kan være ræson i at kontakte de kliniske 

sygeplejespecialister ansat i tilknytning til de 4 højtspecialiserede PICU i Danmark mhp. at 

præsentere mine undersøgelsesfund for dem. Desuden mhp. at konferere med dem om, hvilken 

betydning mine fund kan have for praksis, og om mine fund kan anvendes i praksis indtil en klinisk 

retningslinje forhåbentlig kan udarbejdes og godkendes.  

  

              

  

                                                           
15 Se mere derom på: www.kliniskeretningslinjer.dk [fundet: 15/5 2013]. 

http://www.kliniskeretningslinjer.dk/
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Bilag 1: Eksempel på individuel appraising 

 

Eksempel på individuel appraising ud fra min tilpassede læseguide af artiklen: ”A qualitative 

interpretive study exploring parents' perception of the parental role in the paediatric intensive care 

unit” skrevet af Ames et al. (2011). 

 

1. Forfatter(e), land og årstal for publicering: 

Ames et al. 2011. Canada. 

 

2. Studiets formål: 

At undersøge forældres oplevelser af forældrerollen i PICU og fremme sygeplejerskers forståelse af 

forældreroller mhp., at sygeplejeinterventioner kan rettes mod at støtte forældre i PICU. 

 

3. Undersøgelsesmetode: 

Kvalitativ metode. Et beskrivende-fortolkende design. 

 

4. Metode til analyse: 

Data blev analyseret vha. den konstant sammenlignende metode som beskrevet af Burnard (som er 

sygeplejeforsker). 

 

5. Metode til dataindsamling:  

Semi-strukturerede dybdegående interviews. Data blev indsamlet vha. den konstant 

sammenlignende metode som beskrevet af Burnard. 

 

6. Sampling - strategi og teknik:  

Der var en interviewguide, og der blev stillet uddybende spørgsmål. Forældre blev inkluderet, når 

deres barn var ved at blive forberedt til at blive udskrevet fra PICU. Studiet var godkendt af 

relevante instanser. 

 

7. Sample - størrelse og sammensætning:  

5 mødre. 2 fædre. Forældre skulle kunne tale engelsk. Om børn: Forskellige sygdomme. Alder: 13 

dage til 16 år. Indlæggelsestid: 3 til 11 dage. Både planlagte og akutte indlæggelser. Det er ikke 

tydeligt, om nogle af børnene havde kroniske sygdomme. 5 havde tidligere været indlagt i PICU. 

Forældre, hvis børn var indlagt med mistanke om børnemishandling, blev ekskluderet. 

 

8. Validitet og forbehold: 

Forsker-triangulering i forhold til analyse. Audit trail. Forældres oplevelser kunne have været 

udforsket yderligere fx ved udover interviews at have udført observationsstudier. 

 

9. Understøttes fund af data?:  

Ja, data understøttes af citater. 

 

10. Udtrukne fund i relation til interesseområdet: 

Jeg har valgt kun at vise de redigerede fund i dette eksampel på individuel appraising mhp. at 

forkorte antallet af bilagssider, da der er mange fund ud fra denne artikel. I selve specialet kan ses et 

eksempel på, hvorledes et udtrukket fund er transformeret til et redigeret fund. Resten er en del af 

mit audit trail, som ikke er vedlagt specialet i sin helhed. 

 

 

 

http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/21511474
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/21511474
http://www-ncbi-nlm-nih-gov.ez.statsbiblioteket.dk:2048/pubmed/21511474
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11. Redigerede fund.  

1. Forældre kan opleve en følelse af hjælpeløshed, når det eneste, de kan gøre for deres barn, er at 

være hos barnet og fx ikke kan komme til at holde barnet [3]. 

2. Forældre kan opleve frygt for at forstyrre monitoreringsudstyr og adgangen til barnet, hvilket 

betyder, at det for forældre kan være svært at interagere med deres barn [3]. 

3. 1 forælder har oplevet at føle overvældelse i forbindelse med at se antallet af intravenøse-slanger 

med medicin, som hendes barn var tilkoblet, men også at det var en indikation om, at barnet fik det 

bedre, når antallet blev mindre [3]. 

4. Forældre kan opleve, at hyppig feedback / information fra sundhedsprofessionelle kan hjælpe 

dem med at forstå deres barns tilstand, hvilket kan mindske deres følelse af hjælpeløshed [3].  

5. Forældre oplever generelt, at tidligere positive erfaringer fra PICU kan hjælpe dem med at føle 

sig bedre forberedt på, hvad de kommer til at se og opleve i PICU, hvilket kan få dem til at føle sig 

mindre hjælpeløse. Dette er dog ikke altid tilfældet, hvilket 1 forælder har oplevet [3]. 

 

12. Klassificering af fund: 

Conceptual/thematic description. Fordi fund er fortolkede ud fra et tematisk fokus, men der ikke er 

udviklet fx en model eller ny teori. 

 

13. Evaluering af om en muligt relevant artikel kan inkluderes eller må ekskluderes: 

Artiklen kan endeligt inkluderes i min undersøgelse. 
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Bilag 2: Begrundelser for eksklusion af muligt relevante artikler 

Titel, forfatter og år: Årsag til ekskludering: 

”Toward the inclusion of parents on pediatric critical care unit 

rounds”. McPherson et al. 2011. 

I forhold til forældre er der 

kun kvantitative fund. 

”Building trust through communication in the intensive care unit: 

HICCC”. DeLemos et al. 2010. 

Der er ikke fund i relation 

til mit interesseområde. 

”Accounting for medical communication: parents’ perceptions of 

communicative roles and responsibilities in the pediatric intensive 

care unit”. Gordon et al. 2009. 

Der er kun fund om 

forældre til børn, der døde 

i PICU. 

”Barn innlagt på intensivavdelingen – hvordan kan 

intensivsykepleieren ivareta foreldrene?”. Ugreninov, Ryste. 2008. 

Det er et litteraturstudie. 

”Parental satisfaction with paediatric intensive care”. Haines, 

Childs. 2005. 

Det er umuligt at adskille 

kvantitative og kvalitative 

fund. 

”The development of trust in parents of hospitalized children”. 

Thompson et al. 2003. 

Det er umuligt at adskille 

fund om forældre i PICU 

og stamafsnit. 
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Bilag 3: Abstraherede fund 

Abstraherede fund: 

Mængden af information, som forældre modtager fra sygeplejersker, kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Forældre kan opleve, at hyppig, tydelig og ærlig information fra sygeplejersker i forhold til barnets 

tilstand, behandling og pleje, kan mindske deres følelse af hjælpeløshed, give dem en følelse af 

kontrol og kan hjælpe den til at fungere i PICU uden unødig angst. Samtidig kan forældre opleve 

søvnproblemer og uro ved manglende information om fx barnets tilstand og ændrede udseende. 

Nogle forældre kan dog opleve frygt for at få ”dårlige nyheder”, hvilket betyder, at de undgår at 

tale med fx sygeplejersker. Desuden kan forældre til kronisk syge børn opleve, at det kan udløse 

stress at deltage i stuegang, at få forklaret en masse om barnets forskellige diagnoser og få 

gennemgået forløbet gentagende gange [3,4,5,8,9,10]. 

Det, at være hos barnet, ”bedside”, kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i 

PICU: 

Forældre kan opleve en følelse af hjælpeløshed, når det eneste, de kan gøre for deres barn er, at 

være hos barnet og fx ikke kan komme til at holde barnet. Forældre kan herudover opleve at både 

det at være ”bedside” hos deres barn og det at være væk fra deres barn om natten kan henholdsvis 

bedre og forstyrre søvn. Nogle forældre oplever at sove bedst ”bedside”, fordi de føler tryghed ved 

at være nær deres barn. Andre forældre oplever dog, at de ikke sover godt ”bedside”, fordi de føler, 

at de skal holde øje med barnet og plejen. Nogle forældre oplever, at de sover dårligt væk fra deres 

barn pga. skyldfølelser og bekymringer, mens andre forældre oplever at sove godt væk fra deres 

barn, hvis de har tillid til sundhedsprofessionelle. Hvis forældre har et behageligt sted væk fra deres 

barn, hvor de kan sove, kan dette for nogle forbedre søvn. Forældre til kronisk syge børn oplever, at 

det at være hos deres barn i PICU kan øge deres oplevelse af stress, fordi de føler, at de i PICU skal 

være mere end vanligt opmærksomme på barnets infektionsrisiko, risiko for fejl m.v. Forældre kan 

opleve frygt og at græde i forbindelse med at være hos deres barn under et genoplivningsforsøg, 

men samtidig kan det berolige forældre at være hos barnet, at trøste barnet og at støtte barnet, og 

forældre ønsker at være hos barnet for barnets skyld [3,4,5,7]. 

Forældres sanseindtryk og udstyret, som omgiver barnet, kan påvirke forældres oplevelse af 

symptomer på stress i PICU:  

Forældre kan opleve angst, frygt, overvældelse og kan græde pga. det, de ser og hører i PICU fx 

alarmer, barnet med abstinenser og antallet af intravenøse-slanger med medicin, som barnet er 

tilkoblet. Forældre kan herudover opleve frygt, angst og overvældelse i forbindelse med, at deres 

barn er afhængigt af teknologisk udstyr. Desuden kan forældre opleve frygt for at forstyrre 

monitoreringsudstyr og adgangen til barnet [3,6,8,10]. 

Tilvænning til barnets symptomer og/eller omgivelserne i PICU kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Forældre kan opleve en følelse af hjælpeløshed i sammenhæng med de første indtryk i PICU, mens 

positive erfaringer fra tidligere kan hjælpe de allerfleste forældre med at føle sig bedre forberedt 

på, hvad de kommer til at se og opleve i PICU, hvilket kan få dem til at føle sig mindre hjælpeløse. 

Desuden kan forældre opleve at graden af angst og følelsen af hjælpeløshed, som de oplever i 

sammenhæng med, at deres barn er kritisk sygt, er mindre intens, hvis barnet viser symptomer, som 

forældrene tidligere har oplevet barnet have (om end måske i mindre grad) [2,3,9]. 

Barnets udseende, som kan være meget forandret i forhold til vanligt, kan påvirke forældres 

oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Forældre kan opleve angst og føle hjælpeløshed, når de ser deres barn, fx efter de i forbindelse med 

stabilisering af barnet er blevet bedt om at forlade stuen og kommer tilbage og ser at barnets 

forandrede udseende pga. monitoreringsudstyr og support-udstyr [8,9]. 
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Fysiske og praktiske forhold kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Forældre kan opleve problemer med at sove, hvis de ikke har adgang til telefon, internet, tv, sikker 

opbevaring af personlige ejendele og mulighed for bad. Yderligere hvis der er for mange 

økonomiske udgifter forbundet med opholdet i PICU fx ved køb af mad, parkering osv. Herudover 

hvis de bekymrer sig om deres andre børn og ægtefæller derhjemme. Desuden hvis der er for mange 

(høje) lyde, for meget lys eller for varmt/koldt om natten samt ved fx manglende tilbud om dyner og 

puder. Derudover ved manglende rutiner i forhold til. bl.a. at spise og sove. I øvrigt kan fx pendling 

til og fra hospitalet medføre for lidt tid til at sove. Forældre kan dog samtidig opleve at sove bedre, 

hvis de sørger for at motionere, spise sundt og hvile sig. Ligeledes kan fx puder og dyner hjemmefra 

samt det at sove ved siden af sin faste senge-partner bedre søvn. Forældre til kronisk syge børn 

oplever det som meget stressende, at de skal forholde sig til hjemmet, arbejdet og deres familie, 

mens de er i PICU [4,5]. 

Det, at overvære et genoplivningsforsøg på et andet barn end ens eget, kan påvirke forældre 

oplevelse af symptomer på stress i PICU: 

Imens 1 forælder overværede et genoplivningsforsøg på et andet barn end hendes eget, oplevede 

hun overbekymring, da hun følte sig meget i vejen for de sundhedsprofessionelles handlinger samt 

den berørte families privatliv. Forældre kan efter at have overværet et genoplivningsforsøg på et 

andet barn end deres eget, opleve angst, overbekymring, gråd, søvnproblemer, angst, frygt og uro. 

Nævnte symptomer på stress kan have sammenhæng med, at forældre kan føle, at deres eget barn 

overlades til sig selv, fordi personalet er optaget af det sygeste barn, eller at forældre tolker at 

genoplivningsforsøget er nødvendigt pga. en fejl fra de sundhedsprofessionelles side. Desuden kan 

symptomerne have sammenhæng med ligheder mellem det barn, der er forsøgt genoplivet og 

forældrenes eget barn, og det at opleve den lidelse, som andre forældre (til et barn der har været 

udsat for et genoplivningsforsøg) påvirkes af [1]. 

Følelsesmæssig støtte, åndelighed og tro kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på 

stress i PICU: 

Støtte fra familie, venner, andre forældre med et indlagt barn og fra sundhedsprofessionelle opleves 

som essentielt for at forbedre forældres søvn. Forældre oplever også at åndelighed og tro kan 

hjælpe dem til at sove bedre via fx bøn, meditation og deltagelse i religiøse ceremonier. 

Sundhedsprofessionelle kan støtte forældre ved fx ved at lære familien at kende og vise omsorg samt 

medfølelse, hvilket kan forbedre forældres søvn [4]. 

Sygeplejerskers kompetencer og adfærd kan påvirke forældres oplevelse af symptomer på 

stress i PICU: 

Forældre kan opleve uro, hvis sygeplejersker ikke opleves af forældre som omsorgsfulde samt 

observante. Samtidig kan forældre dog opleve, at det kan reducere angst, at sygeplejersker er 

kompetente i forhold til fx det tekniske udstyr samt medikamenter [10]. 
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Bilag 4: Illustration af tværgående komparativ appraising 

Forfatter, år 

og land: 

Karakteristika på informanter: Undersøgelsesmetode, 

analysemetode og 

metode til indsamling 

af data:  

Type af 

fund: 

Gaudreault, 

Carnevale. 

2012. 

Canada. 

6 mødre. 4 fædre. 

Forældre skulle kunne tale og forstå 

engelsk eller fransk.  

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Alder: 6 dage til 10 år. 

Indlæggelsestid: 7 til 161 dage. 

Både planlagte og akutte indlæggelser. 

Forældre til børn med kroniske sygdomme 

blev også inkluderet. 

Det er ikke tydeligt, om nogle af børnene 

havde været indlagt i PICU tidligere. 

Kvalitativ metode.  

Grounded theory. 

Data blev analyseret 

via ”open”, ”axial” og 

”selective coding” 

samt via konstant 

sammenlignede 

metode. 

Semistrukturerede 

interviews.  

Forældre blev 

interviewet få dage 

efter 

genoplivningsforsøget. 

Interpretive 

explanation. 

Latour et al. 

2011. 

Holland. 

 

39 mødre. 25 fædre.  

Forældre skulle kunne kommunikere på 

hollandsk. 

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Alder: 4 måneder til 6 år. 

Indlæggelsestid: 4 til13 dage. 

Både planlagte og akutte indlæggelser. 

Det er ikke tydeligt, om nogle af børnene 

havde kroniske sygdomme.  

17 havde tidligere været indlagt i PICU. 

Kvalitativ metode.  

Tematisk analyse. 

ATLAS.ti, version 5.5, 

Berlin. 

Dybdegående 

interview. 

Forældre blev 

interviewet indenfor en 

måned efter deres børn 

blev udskrevet fra 

PICU. 

Interpretive 

explanation. 

Ames et al. 

2011. 

Canada. 

 

5 mødre. 2 fædre. 

Forældre skulle kunne tale engelsk. 

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Alder: 13 dage til 16 år. 

Indlæggelsestid: 3 til 11 dage. 

Både planlagte og akutte indlæggelser. 

Det er ikke tydeligt, om nogle af børnene 

havde kroniske sygdomme.  

5 havde tidligere været indlagte i PICU. 

Forældre, hvis børn var indlagt med 

mistanke om børnemishandling, blev 

ekskluderet. 

 

Kvalitativ metode. 

Et beskrivende-

fortolkende design. 

Data analyse vha. den 

konstant 

sammenlignende 

metode. 

Semi-strukturerede (in-

depth) interviews.  

Forældre blev 

inkluderet, når deres 

barn var ved at blive 

forberedt til at blive 

udskrevet fra PICU. 

 

Conceptual/ 

thematic 

description. 

 

Stremler et 

al. 2011. 

Canada. 

 

118 forældre eller værger. 

Forældre skulle kunne læse og forstå 

engelsk. 

Forældre blev ekskluderet, hvis de led af 

Kvalitativ metode. 

Kvalitativ beskrivende 

tilgang. 

Informanterne 

Conceptual/ 

thematic 

description. 
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en søvnforstyrrelse. 

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Alder: 0 til 18 år. 

Indlæggelsestid: > 2 døgn. 

Både planlagte og akutte indlæggelser. 

Forældre til børn med kroniske sygdomme 

blev også inkluderet. 

Det er ikke tydeligt, om nogle af børnene 

havde været indlagt i PICU tidligere.  

besvarede ”open-

ended” spørgsmål på 

skrift.  

Forældrene blev 

rekrutteret, mens 

børnene var indlagt i 

PICU. 

Graham et al. 

2009. 

USA. 

 

7 mødre. 1 far. 

Kun engelsktalende. 

Om børn: 

Kun kronisk syge, men indlagt i PICU pga. 

forskellige sygdomme. 

Alder: 3 til 20 år. 

Indlæggelsestid: Oplyses ikke. 

Kun akutte indlæggelser. 

Alle havde tidligere været indlagt i PICU. 

Kvalitativ metode. 

Deskriptiv 

analysemetode. 

NVIVO. 

”Open coding” og 

”axial coding”. 

Semistrukturerede 

interviews. 

Forældre blev 

interviewet i PICU 

eller lige efter 

udskrivelse. 

Conceptual/ 

thematic 

description. 

 

Colville et al. 

2009. 

England.  

 

32 mødre. 18 fædre.  

Sprogkundskaber oplyses ikke. 

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Alder: 0-15 år. 

Indlæggelsestid: 1-16 dage. 

Både planlagte og akutte indlæggelser. 

Det oplyses ikke, om forældre til børn med 

kronisk sygdom er inkluderet. 

6 havde tidligere været indlagt i PICU. 

Kvalitativ metode. 

Tematisk analyse. 

NVIVO. 

Semi-strukturerede 

interviews. 

Forældre blev 

interviewet ca. 8 

måneder efter deres 

barn havde været i 

PICU. 

Conceptual/ 

thematic 

description. 

 

Maxton. 

2008. 

Australien. 

 

7 mødre. 7 fædre. 

Sprogkundskaber oplyses ikke. 

Om børn: 

4 ud af 7 børn døde i PICU (der er kun 

udtrukket fund i relation til forældre til 

børn, der overlevede).. 

Alder: 6 måneder til 5 år. 

Der oplyses intet om diagnoser, kronisk 

sygdom, tidligere indlæggelser eller 

indlæggelseslængde. 

Kvalitativ metode. 

QSR NUD*IST.  

Van Manen’s 

”framework” blev 

benyttet til analyse.  

Tematisk analyse.  

”In-depth” interviews. 

Forældre, hvis børn 

overlevede, blev 

kontaktet en uge efter 

genoplivningsforsøget. 

 

Conceptual/ 

thematic 

description. 

 

Haines. 

2005. 

England. 

 

6 mødre. 2 fædre. 

Sprogkundskaber oplyses ikke. 

Om børn: 

Alle er indlagt pga. meningococcal 

sygdom. 

Alder: 13 måneder til 15 år. 

Kvalitativ metode 

En fænomenologisk 

tilgang til analyse 

inspireret af Heidegger. 

Colaizzi’s 

fortolkningsmetode. 

Interpretive 

explanation. 
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Indlæggelsestid: 4 dage til 3 uger. 

Der oplyses intet om kronisk sygdom eller 

tidligere indlæggelser. 

Interview.  

Forældre blev 

interviewet 1 måned 

efter udskrivelse fra 

sygehuset. 

Diaz-Caneja 

et al.  

2005. 

England. 

 

I relation til PICU: 

10 mødre. 1 far. 

Manglende engelskkundskaber medførte 

eksklusion fra studiet. 

Forældre med indlæringsvanskeligheder og 

med utilstrækkelige engelskkundskaber 

blev ekskluderet.  

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Gennemsnitsalder: 9,6 år. 

Gennemsnitlig indlæggelsestid: 4 dage. 

Primært akutte indlæggelser. 

Forældre til børn med kroniske sygdomme 

blev også inkluderet. 

Det er ikke tydeligt, om nogle af børnene 

havde været indlagt i PICU tidligere. 

Forældre blev ekskluderet, hvis deres barn 

havde meningococcal sygdom, terminal 

sygdom, kronisk neurologisk sygdom eller 

var indlagt pga. intentionel overdosis. 

Kvalitativ metode. 

Tematisk analyse. 

Semi-strukturerede 

interviews. 

”Depth-interview” 

teknik blev benyttet. 

Forældre blev 

interviewet mellem 6 

og 12 måneder efter 

indlæggelsen. 

 

Interpretive 

explanation. 

 

Harbaugh et 

al. 2004. 

USA. 

 

10 mødre. 9 fædre.  

Forældre skulle kunne tale flydende 

engelsk. 

Om børn: 

Forskellige sygdomme. 

Alder: 1 måned til 9 år. 

Gennemsnitlig indlæggelsestid: 

6,5 dage. 

Det oplyses ikke, om der både var akutte 

og planlagte indlæggelser. 

Det er ikke tydeligt, om nogle af børnene 

havde kroniske sygdomme.  

Ingen havde været indlagt i PICU tidligere. 

Ingen var under mistanke for 

børnemishandling. 

Kvalitativ metode. 

Indholdsanalyse. 

Semi-strukturerede 

interviews. 

Forældrene blev 

interviewet1 til 7 dage 

efter indlæggelsen. 

Conceptual/ 

thematic 

description. 

 

 

 


