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Resumé 
Formålet med specialet ”Forældregrupper på neonatalafdelingen – hvordan tilgodeser vi 

forældrenes behov?” er dels at undersøge indlagte præmature forældres behov for støtte i forhold 

til barnets pleje, udvikling af forældreskab og tilknytning til barnet. Desuden at vurdere hvordan 

forældregrupper bør udformes for at tilgodese forældres behov. Den anvendte metode er en 

tematisk analyse af forældres behov på baggrund af data fra et systematisk litteratur review. 

Analysen viste fire temaer: ”At være i en ukendt verden”, ”at føle sig som forælder”, ”at udvikle sig 

i forældreskabet” samt ”at blive set og anerkendt, at tilegne sig viden”. De tre første temaer 

beskriver faser, som forældre gennemgår under indlæggelsen, og det sidste tema er 

grundlæggende og rækker ind over hele indlæggelsesforløbet. For at tilgodese forældrenes behov, 

bør forældregruppens indhold variere fra den psykologiske støtte, over det sociale indhold til det 

undervisende indhold. Underviseren bør besidde de nødvendige kommunikative og pædagogiske 

kompetencer for at løfte niveauet i forældregruppen, skabe et tillidsvækkende miljø og en 

konstruktiv dialog, som motiverer forældre til involvering i plejen. 

 

Abstract 
The purpose for the thesis ”Parents groups in the neonatal ward – how can we meet parent’s 

needs?” is partly to explore hospitalized premature parent´s needs for support concerning the 

child’s care, developing parenthood and bonding with the child. Also to evaluate how parents 

groups should be designed to meet parent’s needs. The used method is a thematic analysis of 

parent´s needs using data from a systematic literature review. The analysis revealed four themes 

“Being in an unknown world”, “feeling like a parent”, “developing in parenthood” and “being seen 

and acknowledged, acquire knowledge”. The first three themes describes phases that parents 

undergo during the hospitalization, and the last theme is fundamental and is present during the 

whole hospitalization. To meet parent’s needs, the content in parents groups should vary from 

psychological support over social content to teaching approach. The teacher should have the 

needed communicative and teaching ability to raise the level in the parent group, to create a 

confidential environment and a constructive dialogue that motivates parents to involvement in 

the care. 
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1.Indledning 
Dette speciale omhandler forældregrupper på en intensiv neonatalafdeling. Et barn er født 

præmaturt, hvis fødslen finder sted før 37. svangerskabsuge, det sker for cirka 4000 børn årligt i 

Danmark (Sundhedsstyrelsen 2012). Det sårbare præmature barn er umodent og utydeligt i sine 

signaler, og i kombination med den intensive behandling og forældrenes usikkerhed betyder det, 

at den naturlige tilknytningsproces bliver forstyrret og udfordret (Brodén 2007, Davis, D.L & Stein, 

M.T 2004, Gath 2012, Lindberg, Ohrling 2008). For forældrene er oplevelsen af den tidlige fødsel 

og indlæggelsen på neonatalafdelingen ofte svær og smertefuld (Affleck, Tennen 1991, 

Bialoskurski, Cox & Hayes 1999). Det betyder, at forældrene har brug for støtte under 

indlæggelsen på neonatalafdelingen til barnets pleje, udvikling af forældreskab og tilknytning til 

barnet. Et tilbud om forældregruppe kan understøtte processen, som skal ske imellem barnet og 

dets forældre. Jeg ønsker derfor at undersøge, hvad forældrenes behov for støtte under 

indlæggelsen er, og hvordan forældregrupper skal udformes, hvis de skal tilgodese forældrenes 

behov. 

2.Baggrund og problemstilling 
En indledende litteratursøgning om problemstillingen, danner grundlaget for baggrundsafsnittet. 

Den indledende søgning er foretaget med brede, almene søgeord og der er søgt på både 

biblioteket og i databaser. Den indledende søgning er vigtig for at kunne belyse eksisterende viden 

på området og for at kunne identificere og afgrænse til en problemformulering (Munch Kristiansen 

et al. 2008, Polit, Beck 2014). For at kunne undersøge forældrenes behov for forældregrupper, er 

det nødvendigt at vide lidt om baggrunden for den tidlige fødsel, det at blive forældre til et tidligt 

født barn og sygeplejerskens udfordringer på en neonatalafdeling.  

2.1 For tidlig fødsel 

En graviditet varer normalt cirka 40 uger. Hvis fødslen finder sted før 37. svangerskabsuge, taler 

man om tidlig fødsel. Et præmaturt barn er således født mindst tre uger før den forventede 

termin. I Danmark fødes omkring 4.000 børn for tidligt om året (Sundhedsstyrelsen 2012). Børn 

født 32. - 37. svangerskabsuge betegnes som moderat tidligt fødte1, børn født 28. - 32. 

                                                           
1
 5,8% af alle levendefødte børn i 2007 
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svangerskabsuge betegnes som meget tidligt fødte2 og børn født før udgangen af 28. 

svangerskabsuge betegnes som ekstremt tidligt fødte3. Andelen af tidligt fødte børn har været 

stigende gennem de seneste 30 år4 (Sundhedsstyrelsen 2012). Der er grund til at tro, at der i de 

kommende år vil være flere indlæggelser af ekstremt tidligt fødte børn, da man i dag tilbyder en 

mere aktiv og indgribende tilgang til de mindste børn (Serenius et al. 2004). 

De sidste 12-16 uger af graviditeten sker der en væsentlig udvikling af fosterets organer; en 

modning, der er nødvendig for, at det nyfødte barn skal klare sig uden for livmoderen. Det 

præmature barn er således umodent ved fødslen og generelt kan man sige, at jo tidligere et barn 

er født, desto mere umodent er det (Hansen 2003). Der er en række sygdomme, som kan optræde 

hos præmature børn, oftest som følge af deres umodenhed; særlig hjerne, lunger og øjne er 

udsatte organer. Det umodne hjerne- og nervesystem hos det præmature barn betyder, at barnet 

har vanskeligt ved at håndtere og filtrere de mange indtryk og påvirkninger (Wallin 2001). Det 

sårbare og umodne præmature barn er mere utydelig i sine signaler end det mature barn og bliver 

hurtigere stresset og overbelastet af stimuli. Det har betydning for den livsnødvendige 

tilknytningsproces5, som er vigtig for alle nyfødte børn og forældre at opnå. Tilknytning skaber 

grundlag for, at barnet kan finde en balance mellem at søge tryghed og at udforske verden. 

Tilknytningsrelationen får betydning for barnets måde at være sammen med andre mennesker 

senere i livet (Brodén 2007, Wallin 2001, Stern 1997). Fordi barnet er umodent i sine signaler, ofte 

ligger i en lukket kuvøse tilknyttet elektronisk udstyr og fysisk er adskilt fra sine forældre, bliver 

den naturlige tilknytningsproces forstyrret og udfordret (Klaus, Kennell & Klaus 1996). Det betyder 

ikke, at tilknytningsprocessen ikke kan lykkes, men at man skal være ekstra opmærksom på, at der 

skabes rum og mulighed for at kunne opnå den livsvigtige tilknytning (O'Brien 2004). 

Undersøgelser peger på, at der blandt unge, der er født ekstremt tidligt forefindes et højere antal 

af utrygt tilknyttede, og at der findes en sammenhæng mellem forstyrrelser i forældre-barn 

tilknytningen og misbrug, vanrygt og omsorgssvigt af barnet (Hallin et al. 2012, Johnson 2005). 

                                                           
20,9% af alle levendefødte børn i 2007 
30,35% af alle levendefødte børn i 2007 
4
 I perioden 1978-2007 steg andelen af tidligt fødte børn fra 5% til 7% ud af samtlige nyfødte 

5
 Tilknytningprocessen opstår i det tidlige samspil mellem forældre og barn og defineres som den 

normale udviklingsproces, som resulterer i det psykologiske bånd mellem barn og mor/far (Brodén 
2007).  
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Andre undersøgelser peger imidlertid på, at unge der er for tidligt fødte oplever en tilsvarende god 

livskvalitet som andre, samt at de udviser mindre risikoadfærd (f.eks. alkoholindtag) og aggressiv 

adfærd end andre (Hallin, Stjernqvist 2011). Uanset forskelle i resultaterne står tilbage, hvor vigtigt 

det er, at forældrene får den støtte undervejs, som de har brug for i opbygningen af 

tilknytningsrelationen.  

Pleje og behandling af det lille barn fordrer således inddragelse af forældrene. Det er nødvendigt 

både af hensyn til barnet og til forældrene, at sygeplejen omfatter forældrene, eftersom der 

herigennem åbnes mulighed for, at opnå og støtte den livsvigtige tilknytningsproces. For at 

inddrage forældre i sygeplejen, er det nødvendigt at indhente viden om, hvordan det opleves at 

blive forældre til et præmaturt barn. 

2.2 At blive forældre til et præmaturt barn 
Forældre til præmature begynder deres rejse mod forældreskabet med mange forhindringer. De 

skal mestre skuffelsen over tab af graviditet og drømmebarn, de skal mestre angst for deres barns 

overlevelse og fremtidsudsigter og de skal forholde sig til at opbygge et forældreskab på en 

intensiv neonatalafdeling omgivet af fagpersoner. Forældre må balancere mellem to intense 

psykologiske processer: tilknytning og sorg. Disse psykologiske processer er svære og ofte 

smertefulde at gennemgå (Affleck, Tennen 1991, Bialoskurski, Cox & Hayes 1999). Mødres og 

fædres reaktioner i forbindelse med den præmature fødsel er ofte meget forskellige, men fælles 

er, at de ofte føler sig meget alene med oplevelsen af at blive forældre til en præmatur. Deres 

sædvanlige netværk, har ofte svært ved at forstå det, og det kan give oplevelsen af at føle sig 

alene og leve i et vakum. De føler sig fremmedgjorte, ukendt fra hvad de tidligere kendte til eller 

har oplevet (Hall 2005). 

For at forstå den tidlige fødsels betydning må man se på det, der går forud, nemlig graviditeten. 

Kvindens følelsesmæssige udvikling under graviditeten går fra en følelse af fusion, en 

sammensmeltning med fostret i den tidlige graviditet, over en gradvis differentiering fra fostret til 

i slutningen af graviditeten en pågående separation fra fostret (Brodén 2007). Den tidlige fødsel 

afbryder graviditeten og griber ind i den mentale forberedelsesproces, som graviditeten er for 

forældrene. Processen forstyrres, bliver ufuldstændig, og det føles oftest som et tab. (Gath 2012).  

Forskning viser, at mange mødre ikke føler sig klar til at blive mor og at det har betydning for den 
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tidlige tilknytning mellem mor og barn, da mødre til præmature børn i begyndelsen har svært ved 

at føle sig som mor (Lindberg, Ohrling 2008). Det meget udstyr, forældrenes usikkerhed, barnets 

udseende og skrøbelighed samt personalets mere selvfølgelige håndtering af barnet, kan skabe 

barrierer for den naturlige tilknytningsproces og dermed forældrenes evne til at kunne forholde 

sig til barnet (Brodén 2007, Davis, D.L & Stein, M.T 2004, Gath 2012, Lindberg, Ohrling 2008). 

Mødrene gennemgår ofte en udvikling fra outsider til engageret partner på neonatalafdelingen. I 

begyndelsen føler de sig ikke parate til at blive mor og har svært ved at føle sig som mor. De føler 

babyen er mere personalets/hospitalets end deres eget og det turbulente neonatal miljø står i 

forgrunden og hindrer dem i at se barnet. Senere i forløbet udvikler de en morrolle, hvor de 

begynder at advokere for barnet, deltage i plejen, føler tilhørsforhold og bliver mere aktiv i 

observationer og pleje (Aagaard, Hall 2008). Mødre til meget præmature børn beskriver 

oplevelsen som ”at være på en rejse” (Hall et al. 2013). Flere studier peger desuden på en øget 

risiko for stress hos mødre til præmature børn (Esbjørn 2008, Elklit, Hartvig & Christiansen 2008), 

hvilket indikerer at gruppen er sårbar. 

Ved fødslen af et præmaturt barn, tilbydes faren ofte at følge med barnet til indlæggelse på 

neonatalafdelingen. For faren er det svært at skulle forlade sin kone, som netop har født, han er 

bekymret både for sin kone og for sit barn. Overraskelse, ængstelse og angst er essensen i 

fædrenes beskrivelse i en større interviewundersøgelse (Santos et al. 2012). For at virke stærke 

udadtil skjuler fædrene ofte deres følelser, hvilket gør det sværere for sygeplejersken af afdække 

de følelsesmæssige behov (Pohlman 2009). Fædrene udtrykker sig mere indirekte og har fokus på 

det tekniske udstyr, hvilket kan hindre dem i at interagere og opbygge en relation og tillid til det 

præmature barn (Johnson 2008). Desuden kan faren nemt føle sig overflødig, da børn og mødre 

kulturelt automatisk har en første prioritet på neonatalafdelinger (Pohlman 2009, Lundqvist, 

Westas & Hallström 2007, Bøgh Bahnsen 2005), i mangel af sengepladser er der bogstavlig talt 

ikke plads til fædre. Det kan give dem en følelse af at være ”novicer i en marginalsituation”, og de 

kan føle sig fristet til at ”flygte” til mere sikker grund på deres arbejdsplads (Pohlman 2009, Bøgh 

Bahnsen 2005). 

Forældres tilknytningsproces kan hjælpes på vej ved kommunikation, viden, involvering og 

anerkendelse af forældrene som afgørende vigtige personer i forhold til barnet. Forskningen viser, 
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at samarbejdet med personalet er af stor betydning for forældres håndtering af den krise de 

befinder sig i. Det at føle sig inviteret indenfor, at deltage i plejen, at modtage passende 

information om barnets pleje og behandling og at blive set som en individuel person, er afgørende 

for forældrenes håndtering af situationen (Lindberg, Ohrling 2008, Aagaard, Hall 2008, Heermann, 

Wilson & Wilhelm 2005). Når forældrene informeres og inddrages i plejen af barnet, oplever de sig 

styrket og de oplever en større tilknytning til deres barn. Dette udløser tillid til personalet, positive 

følelser og øget selvværd (Aagaard, Hall 2008, Heermann, Wilson & Wilhelm 2005, Wigert et al. 

2006, Weis 2006). Imidlertid tolker sundhedspersonalet ofte forældres deltagelse anderledes end 

intentionen, hvilket skaber barrierer i den familie-centrerede pleje (Heermann, Wilson & Wilhelm 

2005, Hurst 2001). Den familiecentrerede pleje og indførelsen af udviklingstilpasset pleje af det 

lille barn (NIDCAP) er grundelementer i sygeplejen i dag på en neonatalafdeling.  

2.3 Familiecentreret pleje 
Gennem de sidste mange år har børnesygeplejen ændret karakter fra først at være 

opgaveorienteret, så patientorienteret og nu familieorienteret. Forældrene deltager i plejen når et 

barn er sygt og hospitaliseret. Denne drejning skyldes meget Bowlby6 og Robertsons7 arbejde fra 

1950erne og fremad samt den britiske Platt rapport8 udgivet af det britiske Sundhedsministerium, 

som krævede, at børn på hospital havde ret til at have forældre hos sig hele tiden. Efterfølgende 

har Danmark forpligtet sig til at sikre barnets rettigheder under indlæggelse på hospital, først 

gennem deklarationen om børn på hospital fra 1988 (The European Charter for Children in 

Hospital) og efterfølgende gennem skærpelsen i FN´s børnekonvention fra 1991. Familiecentreret 

pleje9 er et udtryk som hentyder til, at forældre bør være hos deres børn, når de er indlagt på 

sygehus. Overordnede principper i familiecentreret pleje er respekt, samarbejde og støtte (Hall 

2007, Darbyshire 1993). Der findes ikke en endelig definition på begrebet familiecentreret pleje, 

her præsenteres begrebet, som det er tolket i et review fra 2006 indeholdende flere kvalitative 

artikler, som var indeholdt i et Cochrane review over brugen af family-centered care på 

                                                           
6
 John Bowlby 1907-1990. Engelsk læge og børnepsykiater som udviklede en tilknytningsteori. 

7
 James Robertson 1911-1988. Psykiater og psykoanalytiker som i samarbejde med Bowlby var medvirkende til at 

skabe vejen til at forældre kunne følge deres børn på hospitalet. 
8 Ministry of Health Report, The Welfare of Children in Hospital (Ministry of Health, 1959). Rapport som ændrede den 

tidligere kultur omkring eksklusion af forældre, til medindlæggelse og deltagelse i pleje af hospitalsindlagte børn. 
9
 Familiecentreret pleje er oversat fra engelsk efter Family Centered Care (FCC) 
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børnehospitaler. Det handler om at anerkende familien, som en konstant i barnets liv, at lette 

samarbejdet mellem forældre og professionelle på alle niveauer i sundhedsvæsenet, at respektere 

etniske, kulturelle, socioøkonomiske forskelle i familier, at anerkende at familier er stærke og 

forskellige og respektere at de har forskellige måder at mestre sygdom. Generelt ønsker man en 

pleje og omsorg som er fleksibel med hensyn til familiens behov uanset deres kultur (Shields, Pratt 

& Hunter 2006). Endvidere handler det om kontinuerligt at dele alle informationer med familien, 

opfordre til kontakt mellem familier og være åben for familiens og barnets udvikling. En familie 

defineres ifølge Institute for Patient and Family-Centered Care (IPFCC) som: To eller flere personer 

der er relateret biologisk, juridisk eller følelsesmæssigt. Patienter og familier definerer selv deres 

familier. I pædiatrien defineres familiemedlemmer af patientens forældre eller værge (IPFCC). 

2.4 Newborn Individualized Developmental Care and Assesment Program 

(NIDCAP) 
Neonatal individualized Developmental Care and Assesment Program (NIDCAP) er udviklet af 

Heidelise Als, udviklingspsykolog ved Harvard Medical School, Childrens Hospital Boston. NIDCAP-

modellen indbefatter et struktureret observationsinstrument med tilhørende plejeprogram som 

passer til for tidligt fødte børn. Modellen er en familiecentreret plejeform, hvor forældrene ses 

som de vigtigste omsorgsgivere for deres barn (Als 2009, Jackson, Wigert 2013, Aagaard). 

Modellen hjælper forældre og personale – inklusive alle som er i kontakt med barnet – til at 

observere og tolke det tidlig fødte barns signaler på pleje og miljø. Centralt i NIDCAP er plejen af 

hjernen, brain-care, og formålet er at beskytte barnets hjerne under en meget følsom 

udviklingsfase. Plejeprogrammet indeholder retningslinjer for, hvordan man på en optimal måde 

kan støtte det enkelte barns udvikling og familiens medvirken i omsorgen. NIDCAP er gradvist 

introduceret i Europa siden 1990erne (Als 2009, Jackson, Wigert 2013, Aagaard).  

2.5 Neonatalsygeplejerskens udfordringer 
Den neonatale sygeplejerske har en dobbelt rolle, hun skal både pleje det præmature barn og 

drage omsorg for forældrene. Den familiecentrerede tilgang fordrer, at vi som sundhedspersonale 

ikke blot fokuserer på pleje og behandling af barnet, men også formår at inddrage og drage 

omsorg for familien omkring det. Forskning har vist, at den familiecentrerede sygepleje er 

kompleks og kan være en udfordring for både forældre og sygeplejersker samt deres indbyrdes 
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forhold (Darbyshire, with a foreword by Patricia Benner 1996). Indførelsen af den 

familiecentrerede pleje og NIDCAP principperne er til gavn for både børn og forældre, men for 

sygeplejersken kan det imidlertid være en udfordring at skulle veksle mellem den højteknologiske 

pleje til det kritisk syge barn, som jo er livsnødvendig for børnene, og den ligeså vigtige indfølende 

og individuelle omsorg for børn, forældre og pårørende. I et dansk studie beskriver 

sygeplejerskerne essensen som ”walking the line between the possible og the ideal” (Hall et al. 

2010). Sygeplejerskerne forstår vigtigheden af principperne i den familiecentrerede pleje, men 

mangler måske endnu en tryghed og sikkerhed i plejeformen (Heermann, Wilson 2000, Higman, 

Shaw 2008). For sygeplejersken kan det at inddrage og give plads til forældrene, blive et dilemma 

for hende. På den ene side har hun en faglig og specialiseret uddannelse i at varetage 

spædbarnets behov og yde professionel sygepleje til barnet, på den anden side er hun uddannet i 

og forstår principperne for familie-centreret pleje, som fordrer at hun inddrager og giver plads til 

forældrene. Forældrene har ikke den professionelle tilgang og viden som sygeplejersken har, og er 

endnu ikke i stand til at tolke barnets signaler. Sygeplejersken føler sig ansvarlig for barnets 

udvikling og trivsel samtidig med, at hun skal give lidt slip på kontrollen, således at forældrene får 

plads og langsomt får tillært sig viden om udviklingstilpasset pleje og omsorg (Hall et al. 2010). 

Udviklingstilpasset pleje udføres forskelligt afhængig af, om sygeplejersken kender til principperne 

for NIDCAP eller ej og om hun får bed-side undervisning af en specialist (Hendricks-Muñoz, 

Prendergast 2007, Premji, Chapman 1997, Hendricks-Muñoz et al. 2009). Implementering af 

NIDCAP har, set med sygeplejerskens øjne, både givet en positiv ændring i form af bedre 

tilknytning og udvikling af moderskab, men samtidig en udfordring i forhold til følelsen af 

intimidering og tab af professionel identitet for sygeplejersken (Heermann, Wilson 2000). Studier 

med fokus på forældreinvolvering i plejen viser, at sygeplejersken finder det som en udfordring at 

balancere mellem nærhed og distance, imens hun guider forældrene til at blive eksperter 

(Martínez, Fonseca & Scochi 2007, Walker 1998, Wigert, Berg & Hellström 2007). 

Sygeplejersker har en unik mulighed for at assistere familien gennem den ofte svære rejse mod 

udvikling af forældreskab og tilknytning til barnet. Men for at sygeplejersken kan det, må hun 

besidde en god forståelse for forældrenes behov og hvordan hun kan imødekomme dem (Franck 

2005). Et review fra 2008 viser, at forældres behov er komplekse og mangeartede og at tilgangen 
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til at imødekomme dem kan være ligeså forskellig (Cleveland 2008). Studier har vist, at brugen af 

forskellige tilgange er vigtig for at møde de forskellige forældres behov (Bracht et al. 2013). Den 

familiecentrede pleje kan imødekommes på flere planer og gennem tiden er udviklet forskellige 

modeller, der spænder over tilbud som forældregrupper, forældre-til-forældre støtte, 

informationsmateriale, individuel psykosocial støtte og uddannelse i særlige områder som fx 

amning, kængurumetoden og baby massage (Bracht et al. 2013).  Forældregrupper er ofte en 

gennemgående komponent og derfor fokuseres yderligere på præcis dette. 

2.6 Forældregrupper 
Forældregrupper kan være en mulighed for at imødekomme inddragelse og omsorgsfuld pleje for 

forældre til det indlagte barn og styrke den vanskelige tilknytningsproces. Forældregrupper kan 

have forskelligt formål, det kan fx være terapeutisk eller undervisende og tilbuddet kan omfatte 

forældre til indlagte børn, eller forældre til børn som er udskrevet. Landet over tolkes tilbud om 

forældregrupper meget forskelligt, det betyder, at ikke alle neonatalafdelinger har et sådant 

tilbud, og at tilbuddet ser forskelligt ud på de enkelte afdelinger. Internationalt benyttes også 

forældregrupper med forskellig tilgang og udformning (Buarque et al. 2006). European Foundation 

for the Care of Newborn Infant (EFCNI) har udgivet en hvidbog med centrale anbefalinger og 

principper for praksis for at sikre den bedst mulige start i livet for præmature børn (Keller et al. 

2013). Her anbefales blandt andet forældregrupper, som en støtte for forældre under 

indlæggelsen. Desuden findes i NIDCAP Nursery Certification Criterion Scales (Smith, Buehler & Als 

2011) en anbefaling om at tilbyde forældregrupper, hvis man ønsker NIDCAP certificering. 

Forældregrupper er således centralt i den udviklingstilpassede og familiecentrerede pleje på en 

neonatalafdeling. 

Deltagelse i forældregrupper som giver information og mulighed for at dele viden, har vist sig at 

reducere forældres stress og ængstelse og desuden styrke forældrekompetencer (Buarque et al. 

2006, Gooding et al. 2011, Brett et al. 2011, Hurst 2006, Nearing et al. 2012, Pearson, Andersen 

2001). Andre undersøgelser har ikke kunnet påvise en sammenhæng mellem tilbud om 

følelsesmæssig støtte og stress (Glazebrook et al. 2007) eller tilbuddet om social støtte/kærlig 

adfærd og den enkeltes opfattelse af at være stresset (Christopher, Bauman & Veness-Meehan 

2000). Det kan tyde på, at et tilbud om forældregrupper ikke altid taler ind i forældrenes behov. En 
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undersøgelse viser, at sundhedspersonale ofte gør antagelser om hvad familier har brug for, men 

disse antagelser er ubegrundede og kan føre til uhensigtsmæssige konklusioner (Mundy 2010). En 

anden undersøgelse viser, at forældre har et stort behov for information, men at behovet ændrer 

sig i takt med barnets tilstand og at sundhedspersonale bør tilpasse tilbud i takt med dette (De 

Rouck, Leys 2009). For eksempel vurderer indlagte børns forældre behovet for støtte højere end 

forældre til børn, som er på vej til udskrivelse (Mundy 2010). En undersøgelse viser at fædres og 

mødres behov ikke er signifikant forskellige (Mundy 2010), mens en anden undersøgelse viser, at 

fædre vurderer behov for støtte, tryghed og information væsentlig lavere end mødre gør (Ward 

2001). En model til en forældregruppe spænder over sessioner, hvor forældre får muligheden for 

at dele oplevelsen af graviditet og fødsel, undervisning i udviklingstilpasset pleje af barnet, 

undervisning i præmatures evner og kapacitet samt information om individuelle plejeplaner og 

tilgængelige ressourcer (fx litteratur, internet, kontaktpersoner mv) (Pearson, Andersen 2001). En 

anden model foreslår en forældre-uddannelse, som indeholder daglige interaktive 

undervisnings/støtte grupper og ugentlige skemaer, som tager højde for tilgang til uddannet 

personale, forældres behov og forældres deltagelse i plejen (Bracht et al. 2013). De meget 

forskellige modeller kan tyde på, at der er grund til at undersøge, hvad forældres behov reelt er, 

således at et tilbud om forældregrupper kan ramme mere præcist afhængig af hvilke behov, man 

ønsker at dække. 

3. Afgrænsning og problemformulering 
En gennemgang af baggrund for problemstillingen viser, at det præmature barn er truet på 

kontakt på grund af sine umodne signaler, behovet for intensiv teknologisk pleje og sin fysiske 

adskillelse fra forældrene og dermed bliver den naturlige tilknytningsproces til forældrene 

udfordret. Tilknytningsprocessen vanskeliggøres desuden af forældrenes krise og det faktum, at 

forældredannelsen skal ske i et offentlig forum. Barn og forældre er afhængig af et plejepersonale, 

som formår at medinddrage og delagtiggøre forældrene i plejen på en hensigtsmæssig måde. 

Imidlertid kan det give udfordringer for både forældre og sygeplejersker at navigere i 

familieorienteret pleje. Forældregrupper kan være en del af et samlet tilbud, som kan hjælpe til at 

styrke den vanskelige tilknytningsproces, dannelse af forældreskabet og deltagelse i barnets pleje. 

Imidlertid tolkes tilbud om forældregrupper meget forskelligt landet over, og der synes at være 
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grund til at undersøge, hvad forældres behov for forældregrupper på en neonatalafdeling egentlig 

er, dette med henblik på at styrke kvaliteten i tilbuddet og sikre, at det taler ind i forældrenes 

behov. 

Formålet med dette speciale er at undersøge og præcisere behovet for forældregrupper på en 

intensiv neonatalafdeling, som med fokus på den vanskelige tilknytningsproces og dannelsen af 

forældreskabet, vil kunne styrke forældre under indlæggelsen af deres barn og komme både barn 

og forældre til gavn. I dette speciale udforskes kun behovet for forældregrupper til indlagte børn, 

det betyder, at der ikke undersøges for behovet til udskrevne børn, eftersom behovet 

formodentlig er meget forskelligt. Der er fokus på forældres behov i forhold til, hvad der kan 

imødekommes i en gruppelignende plejeform som for eksempel en forældregruppe. Altså behov 

som bedst dækkes, når der er flere til stede frem for andre behov som bedst dækkes individuelt. 

Problemformuleringen lyder således: 

3.1 Problemformulering 
”Hvad er indlagte præmature forældres behov for støtte i forhold til barnets pleje, udvikling af 

forældreskab og tilknytning til barnet og hvordan skal forældregrupper udformes, hvis de skal 

tilgodese forældrenes behov”? 

4. Valg af teoretisk referenceramme 
Den teoretiske referenceramme præsenteres og begrundes herunder. 

4.1 Green og Kreuters Precede-Proceed Model: 
Definering af behov er inspireret af Green og Kreuters model for planlægning og evaluering af en 

sundhedsfremmende indsats. Modellen, som blev udviklet i 1970erne, kaldet Precede-Proceed er 

populær inden for planlægning, implementering og evaluering inden for forebyggelse og 

sundhedsfremme i bred forstand. Modellen har en struktureret tilgang, og fungerer som en guide 

igennem faser, der blandt andet er medvirkende til at danne en behovsanalyse (Precede delen af 

modellen), som udgør baggrund for den senere implementering og evaluering af forebyggende og 

sundhedsfremmende initiativer (Proceed delen af modellen) (Green, Kreuter 2005). Modellen skal 

læses fra højre mod venstre: 
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Figur 1: Precede-Proceed modellen Green & Kreuter, Health program planning 4th ed. 2005 

Jeg anvender de første tre faser af modellen, som inspiration for definering af indlagte præmature 

forældres behov i dette speciale. De tre faser, som ifølge Green og Kreuter bør tages med i 

planlægningen af en sundhedsfremmende indsats, er i det følgende set i forhold til 

forældregrupper på en neonatalafdeling. 

Først undersøges fase 1 social assessment, som tager udgangspunkt i indikatorer med betydning 

for livskvaliteten for forældrene til de præmature børn. Hvad er det, som har betydning for disse 

forældre, når de er indlagt med deres for tidligt fødte barn? Hvad er deres behov under 

indlæggelsen for støtte til pleje af barnet, udvikling af forældreskab og tilknytning til barnet? Det 

afdækkes bedst ved at inddrage og spørge målgruppen i undersøgelser, der beskæftiger sig med 

deres behov og forhåbninger. I dette speciale bruges eksisterende forskning og på baggrund af 

udarbejdet review defineres behovene. 

Dernæst undersøges fase 2 epidemiologcal assessment, som har til formål at identificere hvilke 

sundhedsproblemer, der påvirker den sociale diagnose. Det handler om at udpege 

sundhedsproblemet, identificere handlemønste og miljømæssige faktorer, der har betydning hos 
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de indlagte forældre. Sundhedsproblemet er, at barnet på grund af sin præmaturitet er skrøbeligt, 

umodent i sine signaler og i risiko for at være truet på sin mentale og fysiske udvikling. Barnet er 

afhængigt af sine forældre til at opnå en sund udvikling, og forældrene kan bidrage til dette ved at 

være nærværende og deltagende i plejen. Som beskrevet og argumenteret for i mit 

baggrundsafsnit, er der grund til at være opmærksom på forældres behov for støtte, for at kunne 

hjælpe barnet bedst. 

Dernæst undersøges fase 3 educational and ecological assessment, hvor adfærd og faktorer i 

omgivelserne, som påvirker fase 2 og fase 1 identificeres. Det handler om psykosociale 

karakteristika, der påvirker adfærd og omgivelser og dermed peger på muligheder for forandring. 

De psykosociale karakteristika kan ligge hos forældrene selv, som for eksempel forældres 

eksisterende vidensniveau på området, deres tiltro til at de kan lykkedes som forældre, også i en 

udfordrende situation som denne, og deres erfaring fra tidligere. De psykosociale karakteristika 

kan også ligges hos omgivelserne, som for eksempel støtte fra bedsteforældre eller venner, 

sygeplejerskens tilgængelighed, forventninger fra omgivelserne og de fysiske rammer på 

afdelingen.  

4.2 Teori om sundhedsfremme og sundhedspædagogik 
I den internationale litteratur er sundhedsfremme inspireret af Verdenssundhedsorganisationen, 

WHO´s dokumenter, herunder især Ottawa Chartret fra 1986. I denne defineres sundhedsfremme 

således: ”Markerer den proces, som gør mennesker i stand til i højere grad at være herre over og 

forbedre egen sundhedstilstand”. Sundhedsstyrelsen udgav i 2005 deres definering af begreber 

knyttet til forebyggelse, sundhedsfremme og folkesundhed, her er sundhedsfremme defineret 

som: ”Sundhedsrelateret aktivitet, der søger at fremme den enkeltes sundhed og folkesundheden 

ved at skabe rammer og muligheder for at mobilisere patienters og andre borgeres ressourcer og 

handlekompetence” (Sundhedsstyrelsen 2005). Traditionelt set har man gennem tiden skelnet 

mellem sundhedsfremme og forebyggelse, hvor sundhedsfremme var defineret som at styrke folks 

livsmod, livsglæde, handleevne og fornemmelse af overskud i hverdagen baseret på muligheds-

tænkning og domineret af et buttom-up-perspektiv. Forebyggelse var defineret som at holde folk 

raske ved at undgå sygdom baseret på risiko-tænkning og domineret af et top-down-perspektiv. 

Men i dag er der en spirende tendens til at se det problematiske i at udskille og marginalisere 
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forebyggelsen i tidens aktuelle diskussioner om sundhedsfremme. En ny form for forebyggelse er 

under udvikling, hvor man knytter aktiviteterne til folks egne forståelser, hvor man sigter mod 

udvikling af handlingsorienteret viden, empowerment og handlekompetence, og hvor 

sygdomseksperter og deres viden indgår, når det er relevant i det pågældende forløb (Carlsson, 

Simovska & Bruun Jensen 2009). Målet med en sundhedsfremmende indsats som forældregrupper 

er gradvist at bringe forældrene i retning af øget handlekompetence. En sundhedspædagogiks 

tilgang vil være anvendelig til dette. Sundhedspædagogik sigter mod udvikling af kompetencer til 

at kunne handle for at fremme sundhed – både som enkeltperson og i fælleskab med andre. 

Handlekompetence indgår i den sundhedspædagogiske tilgang som et centralt begreb. Flere 

forsøg har været gjort på en operationalisering og præcisering af begrebet handlekompetence, og 

fokus har blandt andet været på delkomponenter som indsigt, engagement, visioner, 

handleerfaringer og kritisk sans. Der lægges vægt på at viden ikke er den eneste forudsætning for 

handlekompetence, men at det, at man for eksempel har muligheden for at udvikle, diskutere og 

dele sin drøm eller vision med andre er en at forudsætningerne for, at man overhovedet opnår 

lysten til at skride til handling (Bruun Jensen 2009). Den sundhedspædagogiske tilgang kræver 

ifølge Bruun Jensen, at man forholder sig til at deltagelse og involvering af målgruppen er 

nødvendig for udvikling af ejerskab, som er en forudsætning for varig forandring. En dialogtilgang 

hvor den professionelle har en vigtig rolle som faglig sparringspartner er anvendelig – altså et sted 

midt i mellem et top-down og et buttom-up perspektiv som beskrevet ovenfor. Det handler ikke 

kun om at formidle viden, men i mange sammenhænge også om at indøve færdigheder, påvirke 

holdninger og vække følelser (Bruun Jensen 2009, Jensen, Johnsen 2000). Det vil sige, at finde ud 

af, hvad der er vigtigt for de enkelte forældre, hvad der kan ”kobles til” i deres liv. Det positive og 

brede sundhedsbegreb kan bane vejen frem for dialog og ejerskab, mennesket bag ved den 

enkelte forælder skal ses, for at kunne danne sig et bredt billede af sundhedsproblemet – en 

holistisk tilgang (Bruun Jensen 2009, Jensen, Johnsen 2000).  

5. Design og metode  
Til besvarelse af problemformuleringen, disponeres dette speciale i to faser, hvor den første fase 

lægger op til den efterfølgende. Den første fase i specialet omfatter et systematisk litteratur 

review af empiriske undersøgelser til præcisering af indlagte præmature forældres behov for 
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støtte i forhold til barnets pleje, udvikling af forældreskab og tilknytning til barnet. Jeg anvender 

Green og Kreuters model til definering af forældrenes behov. Uddybning af metode for review 

beskrives herunder i afsnit 5.1 og fundene præsenteres og fortolkes umiddelbart herefter. 

Den anden fase omfatter en vurdering af, hvordan forældregrupper bør udformes, hvis de skal 

tilgodese forældrenes behov. Med afsæt i de fundne behov og med udgangspunkt i teori om 

sundhedspædagogik samt eksisterende empiri, vil jeg i diskussionen foretage en vurdering af, 

hvordan fremfundne behov kan imødekommes i en forældregruppe.  

Herefter følger metodekritik og konklusion. Til sidst belyses i perspektiveringen temaer af 

betydning for implementering af fund i praksis.  

5.1 Litteratur review 
Jeg ønsker at undersøge den viden, som allerede eksisterer inden for denne problemstilling. Hertil 

er et systematisk litteratur review velegnet, eftersom det kan benyttes til at skabe overblik over 

det, der hidtil er undersøgt på et bestemt område. Litteratur reviews har flere vigtige funktioner 

både i forhold til forskningsprocessen og som baggrund for evidensbasering af praksis (Polit, Beck 

2014). Et litteratur review skal være systematisk. Dette er væsentligt, fordi litteratur reviews netop 

har været kritiseret for at have tilfældighedens præg, fordi det ikke har været gennemskueligt 

hvordan reviewene er udarbejdet (Forsberg, Wengström 2013). Tydelige in- og eksklusionskriterier 

er derfor nødvendige for, at søgningen bliver transparent for læseren. Reviews har til formål at 

systematisere, opsummere og tematisere i narrativ form, hvad der vides om et givent emne. 

Herunder også at give et afsæt for at kunne udvikle klinisk praksis, samt at udvikle en agenda for 

fremtidig forskning (Polit, Beck 2014). I reviewet analyseres på de udvalgte artikler, det er 

imidlertid kun den del af artiklerne der indeholder resultatet eller fundene som inddrages i 

analysen, der medtages ikke tekst fra for eksempel diskussionen, eftersom det er forfatterens 

egen fortolkning og det ønsker jeg ikke med i min analyse, hvor jeg ønsker at analysere på de 

”rene fund” og herefter danne min egen fortolkning.  



18 
 

5.2 Tematisk analyse 
Analysen af tekstmaterialet vil blive udført som en deduktiv tematisk analyse, som beskrevet af 

Merete Bjerrum10 i ”Fra problem til færdig opgave”. I dette speciale er den tematiske analyse 

teoristyret og analysen bliver bindeledet mellem problemformuleringens problematik og 

diskussionen. Analysen skal sikre, at resultaterne er i overensstemmelse med den virkelighed, de 

skal sige noget om (Bjerrum 2005). Formålet med analyseprocessen er at trænge ind til essensen i 

kategorierne for at nå frem til en forståelse og en forklaringsværdi, der rækker ud over de 

enkelttilfælde, som indgår i undersøgelsen. Således kan udledes en forklaring på et højere 

abstraktionsniveau, der også kan tjene som forklaring på andre lignende fænomener. 

Analyseprocessen foregår ved først en dekontekstualisering, hvor der udledes tekststykker fra den 

individuelle tekst som fortolkes og sammenskrives til en sammenhængende tekst på et højere 

abstraktionsniveau. Dernæst kontrolleres det, om ”den nye tekst” fortsat giver mening, når den 

læses i sammenhæng med den oprindelige tekst – rekontekstualisering. Forforståelsen vil være en 

præmis, eftersom den indgår som en aktiv del af analyseprocessen, ved at man pendler mellem 

tekstmaterialets enkeltdele, som placeres i analyserammens forforståelse og igen ses i 

sammenhæng med den oprindelige helhed.  Analyseprocessen vil overordnet set gennemgå 

følgende fem niveauer (Bjerrum 2005): 

Forståelsesniveau. Analyseprocessen igangsættes gennem en naiv gennemlæsning af 

tekstmaterialet, altså så tekstnær læsning som muligt, med henblik på at forstå, hvad teksten 

handler om.  

Spørgeniveau. På baggrund af den naive gennemlæsning og med min problemformulering i fokus 

konstrueres spørgsmål til teksten. I denne proces foregår en kodning af materialet. Materialet 

kodes ved hjælp af de konstruerede spørgsmål, formålet er at sortere relevante oplysninger fra 

tekstens mange andre oplysninger, som i denne undersøgelse er irrelevante. Kodningsprocessen 

fortsættes indtil materialet ikke giver flere svar og yderligere forståelse. Kodningen resulterer i et 

grovsorteret materiale, der er systematiseret i overensstemmelse med analyseredskabets 

struktur. Til brug for kodningen anvendes analyseværktøjet NVIVO. 

                                                           
10

 Merete Bjerrum cand.mag i historie, ph.d i Medicin, lektor ved Institut for Folkesundhed - Sygeplejevidenskab 
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Synteseniveau. På baggrund af kodningen kan foretages en tematisk analyse, som skal identificere 

temaer på tværs af tekstmaterialet til brug for en tværgående analyse. 

Valideringsprocessen. Her skal de fremfundne tværgående temaer valideres, for at sikre at der ikke 

er sket en utilsigtet forvridning. Det gøres ved at teksterne læses igennem igen med 

opmærksomheden rettet mod en kontrol af, at der fortsat er overensstemmelse mellem temaerne 

og meningen i den oprindelige tekst. 

Teoriniveau – refleksion. Sidste del af analyseprocessen er at konstruere mening i det analyserede 

materiale og denne del af analysen danner overgang til diskussionsafsnittet. Her anvendes Green 

og Kreuters teori til at fortolke fundene. 

5.3 Hermeneutisk erkendemåde 
Den tematiske analyse ligger inden for den hermeneutiske erkendeposition, hvor menneskelige 

handlinger og ytringer forstås som en del af en kontekst. I den hermeneutiske erkendeposition er 

den videnskabsteoretiske præmis for, hvordan viden skabes, at udsagn skal forstås i deres 

sammenhæng. Det er sammenhængen der giver udsagnet eller ytringen mening (Bjerrum 2005). 

Forforståelsen spiller en central rolle og skal forstås som de formodninger, man har om, hvordan 

problemet kan forstås eller forklares. Forforståelsen er påvirket af blandt andet personlige 

erfaringer, hverdagsviden og videnskabelig viden om problemet. I den videnskabelige 

arbejdsproces er antagelserne derfor på den ene side nyttige ved at være begrebsafklarende, men 

på den anden side udgør de også en potentiel risiko ved at være en slags skyklapper, der skjuler en 

del af tekstens indhold. Analysemetoder inden for den hermeneutiske erkendeposition er 

reduktionistiske, i og med at den større tekstmængde, som udgør materialet, omsættes til mindre 

og mere overskuelige tekststykker. Metoderne er desuden konstruktivistiske, i og med at 

tekststykkerne tages ud af deres oprindelige helhed og forstås i den sammenhæng og 

forklaringsramme, som problemformuleringen er udtryk for. Den analytiske tolkning består i at se 

materialet i en sammenhæng, der nok er konstrueret, men ikke fiktiv og tilfældig, fordi konteksten 

er skabt på grundlag af problemskrivelsen, som igen er forankret i litteratur om problematikken. 

Denne fortolkningsproces kaldes også for den hermeneutiske spiral. Hermeneutisk erkendemåde 

fordrer, at det kontrolleres, om de fremanalyserede resultater fortsat har en mening i den 

sammenhæng, de oprindelig var en del af (Bjerrum 2005). Princippet er, at man først trækker 
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meninger ud af en helhed og sætter dem i en ny konstrueret helhed og dernæst kontrollerer, at 

denne nye sammenhæng fortsat giver mening i den oprindelige kontekst, og at der ikke er sket en 

meningsfordrejning af teksten. 

6. Datamateriale 
Formulering af søgestrategien er første step i et litteratur review. Tydelige in- og 

eksklusionskriterier er afgørende for, at søgningen bliver systematisk og transparent for læseren 

(Polit, Beck 2014). I dette review er valgt en tidshorisont på de sidste 10 år, fordi indførelsen af 

familiecentreret pleje og NIDCAP principperne har ændret plejen væsentligt, således at det ikke 

giver mening at analysere på undersøgelser der ligger før dette. Desuden er der udelukkende valgt 

dansk eller engelsksproget litteratur, eftersom det skal være et sprog, som ikke kræver 

oversættelse for at kunne forstås, dette for at undgå misfortolkning af undersøgelsen. Der er kun 

udvalgt kvalitative studier, eftersom jeg er interesseret i forældrenes behov og disse bedst 

udtrykkes i kvalitative undersøgelser, som er velegnede til at undersøge relationer mellem 

fænomener og de sammenhænge de indgår i (Polit, Beck 2014). Der er desuden begrænset til 

studier foretaget i vestlige industrialiserede samfund, eftersom der kan være stor divergens i 

plejen i forskellige lande. I Danmark har vi tradition for den familiecentrerede pleje og på at 

anvende NIDCAP principperne og lande der også har tradition herfor er derfor mest 

sammenlignelige. Der er for få undersøgelser foretaget i Danmark, til at jeg udelukkende kan 

analysere på disse.  Vestlige industrialiserede samfund kan vi tilnærmelsesvis sammenligne os 

med, den indledende søgning viser desuden at materialet overvejende kommer fra engelsktalende 

lande. Der inkluderes udelukkende undersøgelser som baserer sig på primære kilder. Sekundære 

kilder som for eksempel reviews udelukkes, eftersom en analyse i et nyt review vil betyde, at de så 

anvendes i tredje led (Polit, Beck 2014). For at kunne ramme min problemformulering præcist, har 

jeg valgt at inkludere studier som omhandler indlagte præmature forældres behov for støtte i 

forhold til enten a) barnets pleje, b) udvikling af forældreskab eller c) tilknytning til barnet. Det vil 

betyde at studier som har fokus på andre ting ikke medtages.  

Inklusionskriterier for litteratursøgning: 

 Forskningsstudier publiceret fra januar 2003 til marts 2014 
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 Dansk eller engelsksproget litteratur 

 Kvalitative studier 

 Studier som er foregået i vestlige industrialiserede samfund 

 Enkeltstudier, dvs ikke reviews 

 Studier som omhandler indlagte præmature forældres behov til enten a) barnets pleje, b) 

udvikling af forældreskab eller c) tilknytning til barnet. 

Eksklusionskriterier for litteratursøgning: 

 Kvantitative studier 

 Undersøgelser gennemført i andre lande end vestlige industrialiserede samfund 

 Reviews 

6.1 Beskrivelse af litteratursøgning 
Selve litteratursøgningen foregik ved, at der i første trin blev søgt efter forskningslitteratur i 

databaserne Cinahl, PubMed og Psykinfo. Cinahl blev valgt eftersom den oprindeligt er udviklet til 

at indeksere sygeplejefaglig litteratur og derfor betegnes som den vigtigste elektroniske database 

for sygeplejersker (Munch Kristiansen et al. 2008). PubMed blev valgt, eftersom det er en meget 

omfangsrig database og indeholder referencer blandt andet fra hele det medicinske felt og fra 

sygepleje. PsykINFO blev valgt, eftersom det er en database med litteratur, hvor 

omdrejningspunktet fortrinsvis er psykologi og det passer godt ind i mit fokus som er forældres 

behov. De tre databaser er internationale og derfor har jeg oversat mine søgeord til engelske 

begreber, hvor det er muligt har jeg anvendt databasens kontrollerede emneord. I forbindelse 

med søgning har jeg fået vejledning hos bibliotekar Susanne Jacobsen AU Library, Campus 

Emdrup. Søgeordene er udvalgt efter en søgning i databasernes tesaurus, hvor der gives en 

forståelse for termernes præcise betydning, og hvordan de er relateret til andre termer. De 

udvalgte søgeord er kombineret i en bloksøgning, som beskriver kontekst, persongruppe og socialt 

fænomen. Den tredelte struktur egner sig godt til kvalitative søgninger fordi den indeholder de 

blokke, som en kvalitativ undersøgelse ofte kan inddeles i, hvorimod den firedelte PICU-model 

ville have været bedre anvendelig til en mere traditionelt medicinsk fokus (Munch Kristiansen et 

al. 2008). I forhold til de valgte søgeord og databaser er overvejet præcision og genfinding, 
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præcision kan øges ved at vælge relevante databaser og kontrollerede emneord og genfinding kan 

øges ved at søge med brede søgetermer og synonymer, det kan give øget arbejde omkring 

udvælgelse af de fundne referencer, men til gengæld sikres også af søgningen ikke bliver for 

snæver og relevante artikler overses (Munch Kristiansen et al. 2008, Wallin, Lange 1999). 

Bloksøgningen er vist i figur 2 nedenfor: 

 

Figur 2: Bloksøgning 

Søgning i Cinahl blev foretaget med følgende subject headings: ”Neonatal intensive care unit” AND 

”parents” OR ”parenting”. I første omgang blev også søgt på ”needs” men det gav kun et enkelt 

hit. Herefter blev ”needs” slettet og der var derefter 43 resultater efter der blev limiteret til: PDF 

full text, reference availale, peer-reviewed, english, 2003-2014. Søgning blev afsluttet 12.03.2014. 

Søgning i PubMed blev foretaget med følgende MeSH terms: ”neonatal intensive care unit” AND 

”parents” OR ”parenting” AND ”needs”. Her fremkom 111 resultater efter der var limiteret til: 

abstract available, full text available, 10 years, english. Søgning blev afsluttet 12.03.2014. 

Søgning i PsycINFO blev foretaget med følgende subjects exact:”neonatal intensive care” AND 

”parents” OR ”parenting” AND ”needs”. Her fremkom 85 resultater efter der var limiteret til: peer-

reviewed, english, 2003-2014. Søgning blev afsluttet 13.03.2014. 

Anden del af søgningen var en screening for mulige relevante forskningsartikler ud fra artiklernes 

abstracts i forhold til de opstillede inklusions- og eksklusionskriterier. Således blev for eksempel 

frasorteret artikler, der ikke havde forældrenes synspunkt, reviews, kvantitative metoder og 

stress-målinger. Ligeledes blev frasorteret studier udført i andre lande end de inkluderede, ikke-

neonatale kontekster, specielle sygdomme og palliativ behandling/end-of-life. Inkluderet blev 

Neonatalafdeling 
AND 

Neonatal OR 

Neonatal intensive 
care unit 

Forældre AND 

Parents OR 

Parenting 

Behov AND 

needs 
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studier der omhandlede præmature forældres behov for støtte til a) barnets pleje eller b) 

udvikling af forældreskab eller c) tilknytning til barnet. På baggrund af læsning af abstracts blev 

udvalgt 9 artikler fra Cinahl, 1 artikel fra PubMed og 0 artikler fra PsycINFO (i søgningen fra 

PubMed og PsycINFO var udvalgt flere, men mange af dem viste sig at være udvalgt allerede i 

Cinahl søgningen). På baggrund af de 10 artikler blev foretaget en kædesøgning via 

referencelisterne med henblik på at spore eventuelle relevante artikler, som søgningen i 

databaserne ikke første til. Her blev yderligere 4 artikler fundet. De i alt 14 fundne artikler blev nu 

nærlæst, hvilket resulterede i at der måtte ekskluderes 5 artikler, som ved en nærlæsning alligevel 

ikke viste sig at kunne indeholdes i inklusionskriterierne. En artikel blev fravalgt fordi metoden var 

spørgeskema og kvantitativ, hvilket ikke umiddelbart fremgik af abstract. En anden artikel blev 

fravalgt, da den viste sig at være for gammel, den var godt nok antaget i 2004, men data var 

indsamlet helt op til fire år forinden. En tredje artikel blev fravalgt eftersom den viste sig at være 

baseret på interview af mødre til mature børn, hvilket ikke fremgik af abstract. To artikler måtte 

fravælges da de ved nærlæsning ikke kunne indeholdes i mit inklusionskriterie som var studier, 

omhandlende indlagte præmature forældres behov for støtte i forhold til enten a) barnets pleje, 

b) udvikling af forældreskab og c) tilknytning til barnet. En enkelt artikel ligger på grænsen af 

inklusionskriterierne, eftersom de interviewede forældre havde et kritisk sygt barn i alderen 0-18 

måneder, hvilket jo ikke stemmer med mit fokus på neonatal kontekst. Derimod var 10 af de 13 

børn præmature, så jeg valgte i sidste ende at inkludere artiklen eftersom den var dansk og 

desuden meget velegnet til at belyse min problemformulering. At artiklen er dansk, betyder at vi 

får et forældresynspunkt, som er baseret på den plejeform og de forhold, som danske familier 

møder, og det er væsentligt for at kunne give reviewet et input af en dansk kontekst. Tilbage var 

herefter 9 artikler som gik videre. 

Tredje del af søgningen inden den endelige udvælgelse/fravælgelse fandt sted var en 

kvalitetsvurdering af de enkelte artikler. Til bedømmelse af kvaliteten blev anvendt VAKS-guide, se 

bilag 1, som DASYS har udarbejdet til vurdering af kvalitative artikler (DASYS 2009). Guiden har 

Kirsti Malteruds ”Qualitative research: standards, challenges and guidelines” som en del af 

baggrunden. Malteruds guidelines er internationalt publiceret og har fundet udbredt anvendelse 

inden for sygepleje og medicin (Glasdam, Beedholm & Dansk Sygeplejeråd 2011, Malterud 2005). 

Guiden til vurdering af kvalitative studier, er et redskab til bedømmelse af videnskabelige artikler 
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baseret på en kvalitativ metode i en sundhedsfaglig kontekst. Guiden er målrettet videnskabelige 

artikler baseret på interview og/eller observationsstudier og er designet til at skabe overblik over 

styrker og svagheder ved en videnskabelig forskningsartikel. Der vurderes med et pointsystem på 

formelle krav, troværdighed, overførbarhed, konsistens og transparens. Har artiklen en samlet 

pointscore over 15 kan den anbefales, mellem 10-15 kan den anbefales med forbehold og under 

10 bør den ikke anbefales. Af de udvalgte 8 artikler blev 1 artikel ekskluderet på grund af 

kvalitetsvurderingen. De sidste 8 artikler havde en samlet pointscore mellem 15,6 og 18,5 og blev 

derfor anbefalet. Den endelige litteraturudvælgelse endte herefter med 8 artikler, som bliver 

datamateriale i analysen til brug for dette review. Nedenfor er søge- og udvælgelsesprocessen 

præsenteret grafisk i figur 3 og de udvalgte artikler er præsenteret i tabel 1: 

 

8 artikler til endelig udvælgelse 

9 artikler udvalgt til kvalitetsvurdering 

1 artikel ekskluderet på baggrund af kvalitetsvurdering 

10 artikler udvalgt til nærlæsning 

4 artikler fundet ved referencesøgninger 
5 artikler ekskluderet eftersom de ved nærlæsning ikke 

var indeholdt i inklusionskriterier 

FIGUR 3: Søge- og udvælgelsesprocessen 

 Søgning i databaser 

Cinahl 43 hits PubMed 111 hits PsycINFO 85 hits 
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6.2 Tabel 1: Præsentation af udvalgte artikler 
Studie og år Artikel nr. Studiets formål Deltagere Kontekst Design/metode Fund 

Hall (2005) 1 Undersøge danske 
forældres oplevelse 
når en nyfødt eller et 
lile barn er kritisk syg 

13 udvalgte 
forældrepar. 
Fædres alder 28-
36, mødres alder 
25-36 

Dansk 
universitetshospital 

Ustruktureret 
interviewguide, 
analyseret efter Van 
Manen 

Hovedtema: At være i en 
fremmed verden. Undertemaer: 
Et behov for at være der, hvad 
sker der, at være årvågen, at 
være tilskuer til sit eget liv, 
svinge mellem håb og håbløshed 

Fenwick, 
Barclay, Schmied 
(2008) 

2 Indsamle viden og 
forståelse af hvordan 
kvinder begynder 
deres rolle som 
mødre når deres 
nyfødte er på 
neonatal afdeling 

28 kvinder, 
middelalder 28,2 
år 

To australske 
neonatal afdelinger 

Interview, grounded 
theory analyse 

Hovedtemaer: kun eksistere, 
stræbe efter at være barnets 
mor, forsøge at etablere 
kompetencer, lære at spille 
spillet, blive tilknyttet, kæmpe 
for at være mor 

Fegran, Helseth, 
Fagermoen 
(2007) 

3 At sammenligne 
mødres og fædres 
oplevelser af 
tilknytningsprocessen 
på en NICU 

12 forældre (6 
fædre og 6 
mødre). Mødres 
alder 26-42, 
fædres alder 27-
59 

NICU 
universitetshospital i 
Norge 

Interview, analyseret 
efter Kvale 

Hovedtemaer: Overrumplet, 
etablere en tilknytning 

Heermann, 
Wilson, Wilhelm 
(2005) 

4 At undersøge og 
beskrive mødres 
oplevelse af at blive 
mor mens deres 
nyfødte modtager 
pleje på NICU 

15 mødre, 
kaukasiske, social 
status middel til 
øvre-middel 
klasse 

NICU på et 
universitetshospital i 
midvest USA 

Interview, analyseret 
efter Spradley 

Udvikling til mødre gennem fire 
kontinua: Fokus fra NICU til 
baby, ejerskab fra deres baby til 
min baby, omsorg fra passiv til 
aktiv, stemme fra stille til 
advokerende 
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Reis, Rempel, 
Scott, Brady-
Fryer, Aerde 
(2010) 

5 At undersøge 
forældres oplevelser 
og tilfredshed med 
plejen på NICU 

10 forældre (9 
mødre og 1 far)  

NICU Universitets 
hospital i Canada 

Interview, analyseret 
som fortolkende og 
beskrivende 

Relationen til sygeplejersken var 
den mest signifikante faktor til 
påvirkning af forældres 
tilfredshed med deres NICU 
oplevelse 

Skene, Franck, 
Curtis, Gerrish 
(2012) 

6 At undersøge 
hvordan forældre 
interagerer med 
deres nyfødte og 
sygeplejerske med 
hensyn til levering af 
plejen i en NICU 

11 familier (10 
mødre og 8 
fædre) 

NICU i UK Etnografisk feltstudie 
og interview 

Fem stadier for at lære at blive 
forældre på NICU identificeret: 
Forældre bange for at røre, 
forældre observerer baby, 
forældre initierer fysisk kontakt, 
forældre deltaer i plejen, 
forældre bliver trygge i plejen.  

Fegran, 
Fagermoen, 
Helseth (2008) 

7 Undersøge 
udvikingen af 
relationen mellem 
forældre og 
sygeplejersker i en 
NICU 

6 mødre, 6 fædre NICU 
Universitetshospital i 
Norge 

Feltobservation og 
interview, 
hermeneutisk tilgang 
ved analysen 

Udvikling sker over tre faser: 
Den akutte kritiske fase, 
stabiliseringsfasen og 
udskrivelsesfasen. 
Stabiliseringsfasen er den mest 
udfordrende. 

Lundqvist, 
Jakobsson 
(2003) 

8 At beskrive svenske 
mænds oplevelser af 
at blive fædre til 
deres præmature 
nyfødte 

8 fædre NICU 
Universitetshospital i 
Sverige 

Interview, deskriptiv 
tværsnitsundersøgelse 

Temaet kontrol og ikke-kontrol. 
Seks kategorier: Bekymring, 
stress, hjælpeløshed, sikkerhed, 
støtte og glæde 
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7. Analyse af tekstmateriale 
Analyseprocessen igangsættes med en naiv læsning af tekstmaterialet, som udgøres af 

resultatdelen/fundene i de inkluderede artikler. Den naive læsning giver mig et forståelsesniveau 

over, hvad teksterne handler om. Teksterne handler overodnet om, hvordan inddragelse af 

forældre kan styrke forældres udvikling af forældreskab, hvordan forældre ofte gennemgår en 

udvikling fra at stå uden for plejen, til at blive ”partnere” med sygeplejersken i plejen og til slut at 

overtage ansvaret for plejen af deres barn. På samme måde flyttes forældres fokus langsomt fra 

det tekniske udstyr til det lille barn, efterhånden som forældreskabet udvikles. I denne proces er 

der faktorer, som enten kan fremme udviklingen eller bremse/forhindre den. Det kan for 

eksempel være sygeplejerskens tilgængelighed og samarbejdsvillighed, fysisk berøring, viden om 

barnets behov og signaler, psykologisk støtte fra sygeplejersken eller familie/venner, information 

om barnets tilstand og forventninger til prognose.  

Analyseprocessen fortsættes med en fokuseret gennemlæsning af tekstmaterialet, for at nå til et 

spørgeniveau. Med baggrund i den naive læsning og min problemformulering er konstrueret 

følgende spørgsmål til teksten: 

 Hvad er forældrenes behov for støtte i forhold til barnets pleje? 

 Hvad er forældrenes behov for støtte i forhold til udvikling af forældreskab? 

 Hvad er forældrenes behov for støtte i forhold til tilknytning til barnet? 

På dette niveau foretages en kodning af materialet på baggrund af de stillede spørgsmål, således 

foregår samtidig en sortering i teksten, således at al tekst som er relevant for besvarelse af mine 

spørgsmål medtages. Tekstmaterialet var rigt på citater fra forældre, og kodningen er foretaget på 

disse citater og ikke på forfatterens tolkning af disse, for at sikre at analysen kunne foretages på 

baggrund af forældrenes stemme.  

Næste niveau i analyseprocessen er synteseniveauet. På baggrund af de første analyser og kodning 

er identificeret fire temaer på tværs af teksterne:  

 At være i en ukendt verden 

 At føle sig som forælder 
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 At udvikle sig i forældreskabet 

 At blive set og anerkendt, at tilegne sig viden 

De tre første temaer kan ses som faser, som forældrene bevæger sig igennem under 

indlæggelsesforløbet og det sidste tema er et underliggende tema, som viser sig i alle tre faser. 

Temaerne hænger sammen og kan ikke adskilles fra hinanden, de griber ind i hinanden og en del 

kodninger kan ses i mere end et af temaerne. Hvert tema har desuden et antal undertemaer. 

Temaerne dannede baggrund for de tværgående analyser af artiklerne, som hele tiden blev tænkt 

gennem de udvalgte centrale analysespørgsmål som omdrejningspunkt. For at sikre, at der fortsat 

er overensstemmelse mellem temaerne og meningen i den oprindelige tekst, er teksten læst 

igennem flere gange – valideringsprocessen.  

Rent praktisk foregår selve analysen af tekstmaterialet i analyseværktøjet NVIVO. De 8 inkluderede 

artikler importeres i pdf-filer til NVIVO og lægges i mappen ”internals” under ”sources”, hvor man 

kan se hver enkelt artikel i sin fulde længde (se figur 4): 

 

Figur 4: Screenshot af mappestruktur i NVIVO 
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Efterfølgende kodes disse via ”nodes”, som samler citater på tværs af alle artiklerne under temaer 

og undertemaer. Figur 5 viser en oversigt over alle kodningerne i nodes, temaer og undertemaer. 

 

Figur 5: Screenshot af kodning via Nodes i NVIVO 

Nvivo giver mig således mulighed for på samme tid at kunne se og have overblik over artiklerne i 

Sources og kodningerne via Nodes, hvilket gør samling i temaer og undertemaer mere 

overskueligt. Jeg kan klikke frem og tilbage mellem de enkelte dele, og den hermeneutiske spiral 

fremstår klart i denne proces, hvor jeg bevæger mig frem og tilbage mellem ord, sætninger, afsnit 

og hele teksten, altså mellem helhed og del. En oversigt over temaer og undertemaer findes i bilag 

2 og eksempel på kodningsprocessen findes i bilag 3. De fremfundne temaer præsenteres 

herunder. 

 

7.1 At være i en ukendt verden 

Temaet handler om følelsen af at stå udenfor. Det knytter sig især til forældrenes oplevelse af 

fødslen og dagene umiddelbart herefter. Følelsen kan dog komme tilbage, hvis barnet bliver akut 
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dårligt og situationen igen bliver kritisk. Forældrene beskriver, hvordan de oplever at føle sig som 

tilskuer til deres eget liv og hvordan det føles, som at have mistet kontrollen: 

”I didn’t have time to react a lot or anything, didn’t think much or that, no shock or 
anything, no, just, you know. And I sat thinking, no, this, no it wasn’t, you know, [it was] not at all 
what we had planned, nothing like what we have thought, and it can’t be true and it’s not, it’s not.” 
(Artikel 8) 

 
Flere forældre beskriver den kaotiske første tid, som svingende mellem håb og håbløshed. De føler 

sig magtesløse og føler at de har mistet kontrollen. Bliver barnet igen akut syg, kan forældrene 

kastes tilbage i denne følelse. En mor beskriver, hvordan det føltes da hendes tvillingepiger bliver 

akut syge i behandlingsforløbet: 

“It’s out of my hands. We just can sit and watch them grow. It’s just praying. Praying 
for our girls. There’s nothing we can do. It is a different kind of feeling...being absolutely powerless. 
Having the doctors and nurses doing everything.” (Artikel 4) 
 
For fædrene er det en dobbeltbekymring som er på spil, eftersom de både er bekymret for mor og 

barn. En far udtrykker, at for ham var det vigtigste i de første dage, at han kunne tage sig godt af 

moderen, for han vidste, at hun havde brug for det. 

“At the same time I just lay there thinking that D. [the mother] must be allowed to 
come here and see him; she’d just seen this green package in principle, you know. So I thought a lot 
about her, you know. Just take it very easy. Yes, see to it that the mother is well. Because the baby, 
they take care of that in here anyway. And I think that in the first few days it’s more important that 
the mother feels well than, that they concentrate on that, I would think.” (Artikel 8) 
 

Hvis faderen ikke har været med under fødslen forstærkes følelsen. En far som ikke var med under 

sin kones kejsersnit og barnets fødsel, beskriver hvordan det føles svært for ham, ikke at kunne 

beskytte dem og føle sig hjælpeløs, mens andre tager beslutninger: 

“I: How did you feel when A. [the mother] was having the operation? Were you 
worried about her in particular, or were you worried about both her and the baby?  
R: Probably both. The idea is that you’re sup- posed to look after them, your baby and your wife 
(she’s not my wife, of course, but that’s how I look on her), but then suddenly you feel just totally 
helpless, you can’t do anything, you can’t be part of the decisions, you can’t be there to discuss or 
anything like that and suddenly, well. [His partner was alone during the cesarean section.]” (Artikel 
8) 
 

 
Denne første kaotiske tid umiddelbart efter fødslen og dagene derpå er også præget af, at det kan 
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være svært at abstrahere fra al teknikken omkring barnet, for at kunne se barnet bagved. En 

forælder beskriver, hvordan hun havde svært ved at føle sig som mor, fordi udstyret omkring 

barnet fyldte meget både reelt og i overført betydning: 

“I didn’t really feel like a parent at first. Especially the first couple of weeks when she 
was in the Isolette and she had all these tubes and wires and oxygen and vent tubes and NG tubes 
and central lines. And even though I have a medical background, I still always felt like I needed the 
permission of the nurses. This was more their baby than it was my baby.” (Artikel 4) 
 
En mor beskriver, hvordan hun i starten ikke følte sig som mor, fordi barnet blev taget væk fra 

hende efter fødslen. Den fysiske separation mellem mor og barn umiddelbart efter fødslen, er 

beskrevet af flere af mødrene som meget svært: 

“It doesn’t feel like they are [your baby] when you first start, because they are taken 
away from you right away. It took me a couple of weeks to really start feeling Mommyish.” (Artikel 
4) 
 

7.2 At føle sig som forælder  

Temaet handler om, hvordan forældrene langsom begynder at føle tilknytning til barnet. Det er 

især den fysiske kontakt og det at være til stede, som skaber båndet. Efterhånden som de knytter 

bånd til barnet og barnet knytter bånd til dem, bliver det lettere for dem at sætte udstyret i 

baggrunden og få barnet i fokus. Flere forældre beskriver, hvordan den fysiske kontakt med barnet 

er meget vigtig for dem. Selvom de kan være bange for at røre barnet og nervøse for udstyr og 

ledninger, så beskrives ofte en lykkefølelse når de fysisk kan mærke barnet. Første gang barnet 

lægges hud mod hud hos mor eller far er noget som de husker, som noget helt særligt: 

“When you see that tiny child you think, ‘Oh God, can I really touch this (the child)?’ 
You are afraid of breaking every bone in her body you know. Then the nurse told me that you don’t, 
they are much stronger than you think. I suggested that I would try and it was just splendid, it was 
a very special feeling. I somewhat feel that she is mine, I have to take good care of her and it is a 
strong feeling. You are supposed to protect her, it is strange. (Father 2) (Artikel 3) 
 
Ofte har forældrene brug for et lille skub fra personalets side, for at turde sidde med barnet. Ikke 

alle udtrykker selv ønsket om at få lov at holde barnet, men når de først sidder med barnet, så kan 

de se at det var det, som de og barnet havde brug for: 

“We came here right after I was discharged [from the post-partum unit] because I 
wanted to see her. The nurse that was on duty was really good about it, ‘Come on, let’s get you 
settled and then we’ll get her out.’ She was so sick and on the ventilator. I thought, ‘No, no, leave 
her alone.’ The nurse said, ‘No, you’re mom and you need to hold her and she needs to be held by 
you.’ She made it really easy and made me feel really good about doing that.” (Artikel 4) 
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“They pushed me to hold him. It was almost like they were pushing me every day to 

hold him, and it was nice; it was nice to be able to do that. And they would push you to do things 
for him. ‘Cause the first while, I was nervous, and, ‘‘You go ahead. You can change his diaper.’’ But 
it was nice that they gave me the push to do it myself. It was just very nice.” (Artikel 5) 
 
 

Det at få en lille smule privatliv, at få lov bare at være barn og forældre, var med til at give 

forældre og barn ro til at skabe tilknytning. En mor beskriver, hvordan hun følte sig taknemmelig 

for at hun fik en lille kort privat stund med sit barn, så længe der var ro på alarmerne: 

“They gave you privacy; you know what I mean? They put the curtain around; they 
didn’t bother you if they didn’t need to. If the bells and whistles weren’t going on, they just left you 
to just be with your child.” (Artikel 5) 
 

Det at være til stede betød meget for forældrene. De udtrykker et dybt behov for at være ved 

deres barn og følge hvad der sker med barnet. Det gælder både fædre og mødre. For nogle 

familier som havde flere børn, kunne det føles som en splittelse og en fornemmelse af gerne at 

ville kunne være flere steder på én gang. For fædrene kunne det føles som en meget travl periode, 

de følte sig ansvarlige for hjemmet og eventuelle andre børn, samtidig med at de gerne ville være 

på hospitalet hos moderen og det lille barn og for nogle var der også et arbejde at passe oveni. Det 

føltes for nogen som et stort ansvar. 

“It feels great. To be there and take part, it feels really great. So that, even if most of 
the time is with the mother, still, that time when I can contribute something, it’s nice.” (Artikel 8) 
 

“Well, there’s all the routines about a home, you’re used to certain routines, you have 
to get up and go to work and you [sigh], there’s so much, but now I’m at home there on my own 
virtually the whole time, and I have to come in here in the evenings, and it gets, it gets quite 
difficult like that. You have to think of everything yourself now instead of being two.” (Artikel 8) 
 

“Never getting our daily life organized was frustrating. It was top speed all the 
time…we had to drive back and forth…and the days just passed by. Being in the NICU and having a 
lot to do at home and never getting into a routine frustrated me. I am looking forward to returning 
to work, to get back into some routine.…I was exhausted. I was tired to the bone (Father).” (Artikel 
7) 
 

Efterhånden som forældrene vænner sig til omgivelserne, bliver det nemmere at få barnet i fokus 

frem for udstyret. I takt med at de føler sig knyttet til barnet og føler sig som forældre, begynder 

de at se barnet som det helt specielle og unikke menneske det er. En mor beskriver, hvordan 

hendes søn ikke følger ”bogen”, men udvikler sig på sin helt egen måde: 
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“Paul doesn’t do what the book says. If you read the book right next to Paul, you can 
watch him and he’s doing the opposite. There is the book of Paul and very few people know that 
book.” (Artikel 4) 
 
En anden mor beskriver, hvordan hun formår at holde omverden ude og fokusere på sit barn 

under en badesituation: 

 
“When he takes his bath in a little tub he plays in the water...you just kind of drown 

everybody out and imagine that you’re at home with your baby and that helps a lot.” (Artikel 4) 
 

7.3 At udvikle sig i forældreskabet  

Temaet handler om langsomt at genvinde fornemmelsen af kontrol, at have en følelse af at barnet 

har brug for mig og at lære sit barn at kende. Denne udvikling skabes i takt med at forældrene 

inddrages i plejen af barnet. Det at være til stede hos barnet gav forældrene mulighed for at stille 

spørgsmål ”igen og igen” som en mor udtrykte. Det gav dem en følelse af en form for kontrol over 

deres barns liv. De havde et ønske om at vide hvad der skete og at forstå det. 

  ”You learn, or you start to learn that the figure should be there, and 
then there, and then you see that it’s getting better every day.” (Artikel 8) 
 

Følelsen af at barnet har brug for mig som forælder er voksende i denne periode for de fleste 

forældre. En mor beskriver fornemmelsen af, at hvis hun ikke havde været der til at støtte barnet, 

ville det måske have udviklet sig anderledes med ham. En anden mor beskriver, hvordan hun 

langsomt begynder at ville deltage i plejen: 

 

”If he had not had all the contact he had with me all the time, I am sure things would 
have turned out quite differently’ (Artikel 1) 
 

“I guess for about ten days I was very teary and you know very sensitive ... with the 
baby improving it got better .. . like then I wanted to do things for her ... like a mother should be 
doing ...’’ (Sarah) (Artikel 2) 
 
 

Efterhånden begynder forældrene at tolke på de signaler som barnet sender, de lægger mærke til 

om barnet ser ud til at være komfortabel og de glæder sig over en fornemmelse af, at barnet 

reagerer på deres stemmer eller fysiske kontakt: 

”At first I didn’t consider pain, now when his arms and legs are going, he might be in 
pain. Personally, I like to see him still. Yesterday he was frowning and I said, “What are you 
frowning at?” He opened his eyes and I thought he was saying, “You couldn’t leave me now,” and I 
thought, “Ok I’ll stay.” (Artikel 6) 
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I takt med det øgede fokus på barnets velbefindende, begynder nogen forælde at advokere for 

barnet. De forholder sig til, om de synes sygeplejersken gør det godt for barnet, og de vil sige fra 

hvis der er noget, de synes ikke er godt eller noget kan gøres bedre. En mor beskriver hvordan hun 

føler, at hun kan give barnet den helt specielle personlige pleje, som sygeplejersken ikke kan og en 

anden mor beskriver hvordan hun bemærkede at hendes datter blev ustabil: 

 
“It’s my job to make sure she’s comfortable so after they’ve done what they need to, 

if I don’t think she’s comfortable, I’ll calm her, turn her, give her a dummy (pacifier) and stroke her 
face until she’s settled. I’ll stay there until she’s not moving around too much. Their job’s not 
personal to her, because they do it with other babies, but mine’s personal.” (Artikel 6) 

 
“I had been sitting with her until eleven o’clock at night. She was uneasy all evening. I 

told the nurse that something was wrong with her; she was behaving differently than she usually 
was. No, no, there was nothing wrong, she said. So she [the baby] was put back into the incubator 
again. Two hours later they called me, I had to come, because she was badly off. I rushed down, 
and there were lots of doctors and nurses around her” (Artikel 1) 
 

Deltagelsen i plejen var meget vigtig for forældrene, de beskriver hvordan de udvikler sig og 

efterhånden kan overtage plejeprocedurer selv, og at det giver dem selvtillid og styrker 

forældreskabet. En mor fortæller, at hun fik en bekræftelse på, at hun kendte sit eget barn bedst 

efter at have fortalt til sygeplejersken, hvordan barnet kunne lide at blive puttet: 

“I said something to one of the nurses about how the baby likes to be positioned. She 
really likes being laid a certain way and her legs tucked in a certain way. The next day the nurse 
said, ‘We have to write this down because this baby was upset and mad and not going to sleep and 
I tucked her in just the way you described and she was out like a light.’ That was really the first 
time I really felt like I knew more about this baby than all these other people.” (Artikel 4) 
 
Forældrenes deltagelse i plejen var meget afhængig af samarbejdet med sygeplejerskerne. Det var 

vigtigt for forældrene at de blev spurgt, om de ville deltage og at de blev opfordret til det: 

 
“Some nurses come in and just do everything and don’t ask if you want to do 

anything. So unless the nurse specifically asks, ‘Do you want to do this?’ I didn’t feel it was my 
place to ask if I could do that. It’s nice when they say, ‘Do you want to learn?’” (Artikel 4) 
 

7.4 At blive set og anerkendt, at tilegne sig viden  

Temaet handler om støtten både fra familie, venner og plejepersonale. Det handler om at føle sig 

tryg og det handler om relationen til sygeplejersken. For at forældrene kunne tilegne sig ny viden, 
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havde de behov for at føle sig anerkendt og trygge. Når det var opfyldt, var de åbne for at tilegne 

sig ny viden. Det kunne ofte være svært at hente støtte hos familie og venner, fordi det var svært 

for dem at sætte sig ind i, hvordan det føles at blive forældre til et præmaturt barn, men en far 

udtrykker, hvordan han fandt støtte hos sine venner alligevel, fordi det at få et barn er specielt for 

alle: 

“I’m 35 now, [and] most of my close friends, so to speak, have children already and 
they’ve gone through similar experiences of becoming parents. They can just agree and say, of 
course, that’s the way it is; it’s the best and it’s big and it’s magical in every way. So that I’ve been 
able to talk like that and get confirmation that it’s supposed to feel like this and [that] it will feel 
like this.” (Artikel 8) 
 

Støtte fra plejepersonalet og dermed især for de sygeplejersker, som var omkring forældrene var 

meget afgørende for, at forældrene kunne føle sig trygge. Forældrene var usikre og sårbare og 

havde brug for at blive inddraget i plejen på en skånsom og anerkendende måde. 

”They made themselves available to teach me what I need to know. They gave me 
room to do it, and with caution; I wasn’t just left alone. They were very cautious in terms of making 
sure that I didn’t pull the wrong lines or any- thing. So the room was there to learn, and they were 
there to help me consistently.” (Artikel 5) 
 

“One parent stated ‘‘when the nurses would say, ‘It’s okay. You can do that’ because 
some things we wouldn’t be comfortable doing, but as long as we’ve got the green light, I’m all for 
it.’’ (Artikel 5) 
 
En far bliver spurgt til, om han synes forældregrupper er en god idé. Det synes han, og i øvrigt 

mener han, at man med fordel kan opdele forældregruppen i en mødregruppe og en 

fædregruppe: 

 ”I think it’s good, and I think it’s good that both the men and the women do it, and 
preferably that they do it separately. It’s probably a very good idea, in fact, because then you get 
to talk with other people and they’re in exactly the same [situation], and they have roughly the 
same feelings. And then [you have] some professional leader who knows what it’s about and can 
give some answers—for there’s a lot that comes, so many feelings and worries and that come out 
then, and lots of questions.” (Artikel 8) 
 

Hvis sygeplejersken formår at inddrage forældrene på en positiv og anerkendende måde i plejen af 

barnet, er de åbne for ny læring og vil gerne lære: 

”I would be holding him and they noticed maybe his head was too far back, one of the 
nurses would say, ‘‘You know, if you see him doing that, you should reposition his head.’’ I didn’t 
really know what’s the best way for his neck to be positioned . . so it’s nice when somebody tells 
you. . . and now I know how to hold him next time and I don’t need to worry about that.” (Artikel 5) 
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“They would teach me certain things, and then I felt more confident next time I could 

do it by myself and I didn’t need to worry about them standing there watching me to make sure 
that you know, they would say, ‘‘This is how I like to pick him up out of the isolette. I’ll show you, 
and then you can try next time by yourself so you don’t have to ask for help each time.’’ (Artikel 5) 
 
En vigtig faktor for at forældrene kunne føle sig trygge, var at de blev informeret ærligt om barnets 

tilstand hele tiden. Det var vigtigt for dem at få et realistisk billede af situationen, så de vidste 

hvad de var oppe imod. En mor beskriver, hvordan hun følte sig udenfor, fordi hun følte, at der 

blev tilbageholdt informationer for hende: 

  “The worst thing in the beginning was that I felt that I was kept out, I felt that I was 
not supposed to know what was going on. They whispered on the telephone. May be it was just a 
feeling I had, but they talked very low and I could not hear what they said when they called. I had 
no contact person at that time, and I got a lot of different information from different people.” 
(Artikel 1) 
 

En far fortæller, at jo bedre informeret han føler sig, jo mindre nervøs er han og dermed mere 

tryg: 

 ”I: You mean when you come to the ward and have a premature baby, you should be 
informed right then that anything can happen (medical complication)? R: Yes, and that it’s not 
uncommon, but that mostly nothing happens, I don’t know what the statistics are, but mostly all 
the babies survive I suppose? I was given some brochures to read about cesarean sections and all 
that. The more things you know before, the less nervous you are, that’s obvious.” (Artikel 8) 

8. Fortolkning af fund - Green og Kreuter 
Sidste step i analyseprocessen er at skabe en mening i det analyserede materiale, ved at fortolke 

de fremfundne temaers spændingsfelter og mulige sammenhænge med kendt teori – teoriniveau.   

Jeg anvender de første tre faser i Green og Kreuters Precede-Proceed model, til at fortolke 

fundene fra analysen som inspiration til en behovsanalyse, for at kunne identificere indlagte 

præmature forældres behov. Behovsanalysen kan udgøre baggrund for den senere 

implementering og evaluering af en forebyggende og sundhedsfremmende indsats som 

forældregrupper. De tre områder, som ifølge Green og Kreuter bør tages med i planlægningen af 

en sundhedsfremmende indsats som forældregrupper, fortolkes i det følgende med fundene fra 

analysen. 
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8.1 Hvad har betydning for forældrenes livskvalitet under indlæggelsen 

(social assessment)?  
Først defineres social assessment, som tager udgangspunkt i indikatorer med betydning for 

livskvaliteten for forældrene til de præmature børn. Det er målgruppens eget perspektiv på, hvad 

der er vigtigt for dem. I denne fase indsamles viden og forståelse om målgruppen. Begrebet 

livskvalitet (quality of life) defineres ifølge Green og Kreuter som: ”Opfattelsen af enkeltpersoner 

eller grupper, af at deres behov bliver opfyldt og at de ikke bliver nægtet muligheder for at forfølge 

lykke og tilfredsstillelse” (Green, Kreuter 2005).  

På baggrund af analysen tolkes det betydningsfulde for forældrene under indlæggelsen forskelligt, 

afhængig af om det er umiddelbart efter fødslen eller længere inde i indlæggelsesforløbet. Det 

som, ifølge analysen, har betydning for forældres livskvalitet umiddelbart efter fødslen, er en 

opmærksomhed på, at de har en følelse af at stå udenfor og ikke være i kontrol. Flere forældre 

udtrykker, hvordan de kan føle sig usynlige og ikke rigtig som en del af det hele. Under temaet ”at 

være i en ukendt verden” har det betydning for forældre, at de sundhedsprofessionelle er 

opmærksomme på, at forældrene føler sig fremmede og i en kaosagtig tilstand. Det at barnet 

fysisk tages fra moderen umiddelbart efter fødslen, har stor betydning for, om de føler sig 

hjælpeløse og forstærker følelsen af ikke at kunne gøre noget, at stå på sidelinjen og blot kunne se 

til. For forældrene betyder det noget, at der er nogen, som ser dem og hjælper dem til at forstå, 

hvad der foregår. Forældrene har behov for hjælp til at få styr på det kaos, som de føler sig kastet 

ud i. Det kræver en nærværende sygeplejerske, som på nænsom vis kan læse forældrene og 

fornemme, hvad de har brug for. Nogen har brug for at få gennemgået fødselsforløbet ofte mange 

gange, for at kunne få styr på, hvad der skete. Det er vigtigt, at forældrene får lov at fortælle om, 

hvordan det oplevedes for dem under fødslen og umiddelbart herefter. Ofte har forældrene haft 

en meget forskellig opfattelse af hvad der foregik, og det er heller ikke altid, at deres historie 

passer med det sygeplejersken umiddelbart kan læse sig til i journalen. Her er det relevant at få 

italesat, hvad der for den enkelte forælder, har været betydningsfuldt. Sygeplejersken kan hjælpe 

forældrene til at få stykket historien sammen, som en del af bearbejdningen af chokket. Samtidig 

har forældrene brug for hjælp til at forstå, hvad der sker med barnet. De skal være så tæt på 

barnet som overhovedet muligt, så den fysiske separation mindskes. For faderen har det 

betydning, at han både får mulighed for at tage sig af barnet og af moderen. Hvis moderen ligger 
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et andet sted end barnet, vil han ofte ”pendle” mellem barn og mor, og han skal have en accept af, 

at han må være der, hvor han føler det er nødvendigt.  

Igennem alle faserne er tilknytning til barnet betydningsfuldt for forældrene. De har behov for en 

sygeplejerske, der kan hjælpe dem i deres forsøg på at nærme sig barnet og lære det at kende. Det 

at være til stede betyder meget for forældrene, de føler et dybt behov for at være ved deres barn 

og følge, hvad der sker med barnet. Igennem alle faserne er det vigtigt for forældrene, at 

sygeplejersken opfordrer dem til se barnet og til hud-mod-hud kontakt. Sygeplejersken skal på 

nænsom vis, kunne give det lille skub, som de ofte har brug for, for at turde røre ved og sidde med 

barnet. Det kræver nærvær og indføling fra sygeplejerskens side, at hun formår at hjælpe dem 

videre uden at forældrene bliver bange eller utrygge. Forældrene er meget afhængige af, at 

sygeplejersken tager initiativ til at inddrage forældrene og hjælpe dem til at se barnet bag ved 

udstyret. Forældrene er endnu på usikker grund og sygeplejersken må være klar over, at det er 

hende som skal tage ansvar for at hjælpe processen i gang. Forældrene har brug for forståelse for 

deres situation, hvis der for eksempel er flere børn i familien, eller der er ting i hjemmet, som også 

skal passes.  

Efterhånden som forældrene langsom begynder at genvinde en fornemmelse af kontrol og 

bevæger sig ind i fasen ”at udvikle sig i forældreskabet”, sker et skift i det betydningsfulde for 

forældrenes livskvalitet. Her begynder forældrene selv at kunne magte at tage initiativet og her 

har de brug for, at de får lov til det. Det kræver, at sygeplejersken kan træde lidt til side og give 

forældrene plads til at påtage sig ansvaret for plejen af barnet i det omfang, de magter det. I 

denne fase er det også vigtigt for forældrene, at de føler sig hørt, når de udtrykker bekymring eller 

observationer omkring deres barn. De ønsker at blive taget alvorligt og ønsker at have en stemme 

under for eksempel stuegangen, så der bliver lyttet til deres opfattelse af barnets tilstand. 

Efterhånden som de lærer barnet af kende, ønsker de også en respekt af, at de som forældre 

besidder en viden om barnet, som er værd for sygeplejersken at kende til. For eksempel hvordan 

barnet bedst kan lide at blive lejret eller holdt om. Det er vigtigt, at forældrenes viden bliver brugt 

og at de anses som de vigtigste omsorgsgivere for barnet.  

Inddragelse af målgruppen er en hovedpointe i Precede-Proceed modellen. Inddragelse af 

målgruppen øger sandsynligheden for, at et givent projekt bliver oplevet som meningsfuldt, idet 
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man får mulighed for at basere projektet på målgruppens ønsker og behov, og tilpasse disse til 

projektets genstandsfelt, barrierer og løsningsmodeller (Green, Kreuter 2005). Ifølge Green og 

Kreuter er der flere fordele ved inddragelse af målgruppen, dels får man et bredere perspektiv på 

sundhedsproblemet, når man både har fagpersonens og den usagkyndiges perspektiv på 

problemet, desuden opnår man en øget interesse fra målgruppens side, hvis den inddrages tidligt i 

projektets planlægningsfase (Green, Kreuter 2005). I forbindelse med et sundhedsfremmende 

projekt som forældregrupper er der flere måder, man kan tænke inddragelse af målgruppen ind. 

En fokusgruppe eller en projektgruppe med repræsentative forældre kan være med til definering 

af behovet og ønsket indhold i forældregruppen, ligeledes kan de praktiske rammer for 

forældregruppen diskuteres – for eksempel hvor ofte, hvor længe, hvorhenne, med hvem osv. En 

spørgeskemaundersøgelse kunne også være en mulighed for at sikre sig, at de fremfundne behov i 

dette review passer overens med de indlagte forældres reelle behov og ønsker. Planlægningsfasen 

bør være en kontinuerlig pendulering mellem de videnskabelige fund omkring forældres behov og 

forældrenes reelle udtrykte behov og ønsker på den enkelte afdeling, således at man sikrer sig 

overensstemmelse mellem disse to. Indsatsen må medtænke både individ og struktur, både 

”educational” og ”ecological” strategier og indsatsen skal bygges på evidens og best practice, men 

må tilrettelægges efter lokale forhold. 

8.2 Hvilke handlemønstre og miljømæssige faktorer har betydning for 

barnets indlagte forældre (epidemiological assessment)?  
Dernæst undersøges epidemiological assessment, som har til formål at identificere hvilke 

sundhedsproblemer, der påvirker social assessment. Her belyses og prioriteres helbredsproblemer 

og risikofaktorer, som relaterer til befolkningens ønsker og behov fundet under social assessment 

(Green, Kreuter 2005). Sundhedsproblemet defineres som det problem, der bringer risiko for det 

præmature barns helbred i forhold til de ønsker og behov, som forældrene selv har defineret. 

Handlemønstre defineres som de risikofaktorer i forældrenes egne handlinger, som bringer dem 

på afstand af at kunne afhjælpe eller imødekomme sundhedsproblemet. Miljømæssige faktorer 

defineres som de udefra kommende risikofaktorer, som bremser en afhjælpning af 

sundhedsproblemet. 
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Sundhedsproblemet er, at barnet på grund af sin præmaturitet er skrøbeligt, umodent i sine 

signaler og i risiko for at være truet på sin mentale og fysiske udvikling. Det præmature barn er 

truet på kontakt på grund af sine umodne signaler, behovet for intensiv teknologisk pleje og sin 

fysiske adskillelse fra forældrene og dermed bliver den naturlige tilknytningsproces til forældrene 

udfordret. Det sårbare og umodne præmature barn er mere utydelig i sine signaler end det 

mature barn og bliver hurtigere stresset og overbelastet af stimuli. Det har betydning for den 

livsnødvendige tilknytningsproces, som er vigtig for alle nyfødte børn og forældre at opnå. 

Tilknytning skaber grundlag for, at barnet kan finde en balance mellem at søge tryghed og at 

udforske verden. Tilknytningsrelationen får betydning for barnets måde at være sammen med 

andre mennesker senere i livet (Brodén 2007, Wallin 2001, Stern 1997). Barnets tidlige fødsel 

udfordrer tilknytningsprocessen og dermed familiedannelsen. Pleje og behandling af det lille barn 

fordrer således inddragelse af forældrene. Det er nødvendigt, både af hensyn til barnet og til 

forældrene, at sygeplejen omfatter forældrene, eftersom der herigennem åbnes mulighed for at 

opnå og støtte den livsvigtige tilknytningsproces. 

De handlemønstre som hindrer forældrene i at afhjælpe problematikken omkring tilknytning og 

familiedannelse, er ifølge analysen forskellige gennem indlæggelsen. I begyndelsen under temaet 

”at være i en ukendt verden” er det følelsen af stå på sidelinjen og ikke være en del af det hele, 

som gør at forældre kan blive handlingslammet. Nogle mødre beskriver, hvordan de under fødslen 

og umiddelbart herefter får en ”ud af kroppen oplevelse”, de føler, de bliver tilskuere til deres 

egen fødsel, fordi de overvældes af situationen og måske forsøger at mestre følelsen af kaos, ved 

at komme på afstand. Det kan tage lidt tid før de igen ”kommer tilbage” i deres egen krop og kan 

fornemme hvad de føler og tænker. Alle forældre mestrer forskelligt, det er vigtigt at de mødes 

med en forståelse for, at de må gøre hvad de kan og magter. Senere i forløbet under temaet ”at 

føle sig som forælder” er det igen meget forskelligt, hvor hurtigt følelsen af at være forælder og at 

se barnet træder igennem. For nogen sker det allerede umiddelbart efter fødslen på trods af den 

kaotiske situation, mens det for andre kommer mere langsomt. Her det det igen vigtigt, at der ikke 

er nogen rigtig eller forkert måde, men at alle er individuelle og hjælpes til at tro på, at hvis ikke 

følelsen umiddelbart indtræder, så skal den nok komme hen ad vejen. Senere i 

indlæggelsesforløbet under temaet ”at udvikle sig i forældreskabet” genvindes kontrollen 

langsomt, og her kan forældrene til en vis grad ofte anvende deres vante løsningsstrategi. Dog er 
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kontrollen meget skrøbelig, forældre fortæller, hvordan de meget hurtigt kan kastes tilbage i 

følelsen af kaos og hjælpeløshed, hvis barnet igen bliver ustabilt. Når forældrene påtager sig 

ansvar for barnet, er det meget vigtigt for dem, at de bliver mødt med en anerkendelse og 

forståelse for det. Bliver de ikke det, kan de få svært ved at fortsætte den gode udvikling, og 

måske kastes tilbage til at være mere passive. Udfordringen for forældrene er langsomt at 

overtage en del af ansvaret for plejen af barnet. Her er risikoen, at forældrene ikke får lov at 

påtage sig ansvaret for barnet, i det omfang de magter det, hvis sygeplejersken i denne fase 

overtager for meget, får forældrene ikke mulighed for at udvikle sig og vokse med opgaven. 

De miljømæssige faktorer som bremser en afhjælpning af sundhedsproblemet er ifølge analysen 

især den fysiske adskillelse mellem forælder og barn. Den fysiske adskillelse forsinker og 

besværliggør den vigtige forældre-barn tilknytning. I dagene umiddelbart efter fødslen fylder 

barnets udstyr meget i forældrenes bevidsthed og kan for nogle hindre dem i, at se barnet bag 

udstyret. Desuden forstærkes sundhedsproblemet af, at forældrene ikke føler sig som en del af 

barnets verden – men føler sig sat på sidelinjen. Så adskillelsen mellem barn og forældre, kan være 

både fysisk i form af, at moderen for eksempel ligger på et andet afsnit og psykisk i form af den 

barriere, forældre skal overkomme for at kunne se barnet bag ved udstyret og igangsætte 

tilknytningsprocessen. Kulissen i det intensive miljø, forhindrer forældre og barn i at få ro til den 

livsnødvendige tilknytningsproces. Det intensive miljø står stadig i forgrunden, udstyr og alarmer 

fylder meget både fysisk i rummet men også psykisk i forældrenes bevidsthed. Nogle forældre 

beskriver, at der fysisk ofte er begrænset plads og mange steder ligger flere forældre og børn på 

samme stue, hvilket begrænser privatlivet. Desuden er de konstante forstyrrelser af læger og 

sygeplejersker en begrænsning for privatlivet og roen. 

8.3 Hvordan påvirker forældrenes psykosociale karakteristika deres 

handlemønstre (educational and ecological assessment)?  
Dernæst undersøges educational and ecological assessment, hvor adfærd og faktorer i 

omgivelserne, som påvirker social assessment og epidemiological assessment identificeres (Green, 

Kreuter 2005). Det er de psykosociale karakteristika som påvirker forældrenes handlemønstre og 

peger på muligheder for udvikling - forandringsfaktorer. Psykosociale karakteristika defineres som 

årsager til de fundne handlemønstre og miljømæssige faktorer – årsager til årsager. Det er hos 

forældrene selv eller hos omgivelserne årsagerne kan ligge. 
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Årsager som ligger hos forældrene selv, er forældrenes eksisterende vidensniveau på området og 

deres tro på at kunne lykkedes som forældre. I den første kaotiske tid under temaet ”at være i en 

ukendt verden” kan det spille ind, om forældrene før har prøvet af være i en situation, hvor de 

mister kontrollen og hvordan de mestrede denne situation. Erfaringer fra tidligere pressede 

situationer spiller ind, det er vigtigt at forældrene forstår, at de kan reagere meget anderledes end 

de ville have troet, fordi de i denne situation er presset til et niveau, de måske aldrig har prøvet 

før. Nogle fædre beskriver, hvordan de bliver udfordret på deres naturlige beskytterinstinkt, det er 

svært for dem, ikke at kunne beskytte både mor og barn og de føler sig hjælpeløse, mens andre 

tager beslutninger. Følelsen af usikkerhed og angst er tilstede hos forældrene gennem hele 

indlæggelsesforløbet, forældrene fortæller, hvordan de hurtigt kan kastes tilbage i en følelse af 

kaos, hvis barnet igen bliver akut dårligt, selvom de måske var nået videre og følte sig mere i 

kontrol. Det at forældrene bliver set, som de individer de er, og at de anerkendes for dette, gælder 

på alle niveauer i indlæggelsesperioden og peger således ind over alle tre temaer som en 

grundpræmis, for at kunne udvikle sig på det niveau man befinder sig og for at kunne gennemleve 

de tre faser i indlæggelsesforløbet. For temaet ”at blive set og anerkendt, at tilegne sig viden” er 

det betydningsfuldt, at forældrene føler sig trygge, for at kunne udvikle sig. En del af det at være 

tryg, hænger for mange af forældrene sammen med at føle sig informeret.  De ønsker at få et 

realistisk billede af situationen, og det er ødelæggende for deres tryghed, hvis de føler, at 

informationer bliver tilbageholdt. Forældrenes tillid til egne evner, og til at de kan knytte bånd til 

barnet og skabe en familie, øges når de bekræftes i deres observationer og deres håndtering af 

barnet. Flere forældre beskriver, hvordan de styrkes i troen på at kunne klare det, når de mødes 

med anerkendelse, for eksempel når de udtrykker bekymring om barnets helbredstilstand eller 

udtrykker viden omkring barnets yndlingsstilling og mødes af sygeplejersken i det. Nogle forældre 

fortæller, hvordan de føler, de skal lære at tilpasse sig på afdelingen for at være ”de gode 

forældre”. Der er en bestemt kultur og forventning til, hvordan de skal opføre sig og på hvilken 

måde, de skal agere over for barnet. Det kan betyde, at de undertrykker deres egne ønsker og 

behov, i bestræbelsen på at tilpasse sig.  

 

Årsager som ligger hos omgivelserne kan være støtte fra familie og venner. Mange forældre 

beskriver, hvordan de har svært ved at bruge deres normale netværk, fordi situationen er svær at 
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forklare og forstå for andre. Forældre beskriver hvordan de føler sig i en glasklokke, og hvordan de 

ikke registrerer at verden uden for fortsætter. Nogle forældre har en god støtte i nogen særlige 

venner eller i bedsteforældrene, men der beskrives også, hvordan de kan føle sig forkerte, fordi de 

ikke lever op til normer om normale fødsler og forældreskab. Støtte og opmuntring fra 

sygeplejersken beskrives af mange forældre som afgørende for, at de kan udvikle sig og lykkes 

med tilknytning og familiedannelsen. Forældrene har behov for en høj grad af bekræftelse, at blive 

styrket i troen på at de udvikler sig, og at de kan klare det. Det hænger sammen med behovet for 

tryghed. Under temaet ”at være i en ukendt verden” vil relationen blive meget intens, fordi 

sygeplejersken er meget omkring dem i den kaotiske periode. Det gælder også under temaet ”at 

føle sig som forælder”, men efterhånden som forældrene bliver mere selvstændige og klarer en 

del af plejen selv, bliver sygeplejersken mere fraværende. Flere forældre beskriver, hvordan det 

kan føles på den ene side rart at kunne overtage opgaver og ansvar selv, og på den anden side 

utrygt at blive nedprioriteret i forhold til andre familier med mere syge børn. Støtte fra 

omgivelserne kan også komme fra andre indlagte forældre. I dem kan de spejle sig og bekræftes i, 

at de ikke står alene med de svære følelser og udfordringer. De kan her finde ligesindede, som 

forstår dem på en anden måde end bedsteforældre og venner, som ikke er en del af miljøet. 

8.4 Sammenfatning 
På baggrund af de udvalgte artikler til et review er fremanalyseret fire gennemgående temaer: ”At 

være i en ukendt verden”, ”at føle sig som forælder”, ”at udvikle sig i forældreskabet” og ”at blive 

set og anerkendt, at tilegne sig viden”. De tre første temaer beskriver faser, som forældrene 

gennemgår i indlæggelsesforløbet og det sidste fjerde tema er grundlæggende for alle tre temaer 

og rækker ind over hele indlæggelsesperioden. Temaerne er fortolket på baggrund af Green og 

Kreuters teori om planlægning af en sundhedsfremmende indsats. Behovsanalysen peger på, at 

forældrenes behov ændrer sig gennem de forskellige faser i indlæggelsesperioden. Dermed er de 

psykosociale karakteristika som påvirker forældrenes handlemønstre varierende gennem 

indlæggelsesperioden. Gennemlevelsen af faserne sker ikke altid lineært, men ind i mellem i loops, 

for eksempel hvis barnet igen bliver akut dårligt. Det er individuelt for forældrene, hvor hurtigt 

eller hvordan de gennemlever faserne. I planlægningen af en sundhedsfremmende indsats som 

forældregrupper, er det værd at tage højde for de varierende psykosociale 
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karakteristika/forandringsfaktorer, eftersom disse peger på muligheder for forandring. De 

psykosociale karakteristika kan indvirke positivt på forældrenes handlemønstre og dermed i sidste 

ende være med til at afhjælpe sundhedsproblemet, som er tilknytning og familiedannelse i forhold 

til det umodne og præmature barn, som er afhængig af sine forældre, for at opnå en sund 

udvikling. Nedenstående figur 5 illustrerer sammenhængen mellem barnet i midten, forældrenes 

bevægelse gennem de tre fundne faser og det sidste tema som en grundpræmis nederst. På den 

ene side de handlemønstre som bremser en sund udvikling, og på den anden side de psykosociale 

karakteristika/forandringsfaktorer, som kan medvirke til at fremme en sund udvikling. Modellen er 

ikke endelig, men kan udbygges og repræsenterer et udpluk af de væsentligste fund i analysen. 

8.5 Illustration af fund 

 

Figur 5: Illustration af fund 
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9. Diskussion 
I min problemformulering ønskede jeg at undersøge, dels hvad indlagte præmature forældres 

behov er for støtte i forhold til barnets pleje, udvikling af forældreskab og tilknytning til barnet og 

dels hvordan forældregrupper skal udformes, hvis de skal tilgodese forældrenes behov. I dette 

afsnit følger en diskussion af de fremanalyserede temaer, som vil have det formål at besvare 

anden del af problemformuleringen, nemlig hvordan forældregrupper kan udformes, hvis de skal 

tilgodese forældrenes behov. Diskussionen, som tager afsæt i de fundne behov, har udgangspunkt 

i sundhedspædagogisk teori og empiri om forældregrupper. Første del af diskussionen relaterer sig 

til fundene og anden del af diskussionen relaterer sig til metoden. 

9.1 Diskussion af fund og udformning af forældregrupper 
Behovsanalysen og sammenhængen mellem handlingsmønstre og psykosociale karakteristika 

peger på, at der er mulighed for at styrke barnets sunde udvikling, tilknytningsprocessen og 

familiedannelsen hvis indsatsen tager højde for forandringsfaktorerne. En forældregruppe kan 

være en del af en løsningsmodel, men kan ikke stå alene. Nogle af forandringsfaktorerne egner sig 

bedst til at fremme individuelt og andre egner sig til at fremme i grupper. Jeg vil i diskussionen 

have fokus på de forandringsfaktorer, som er mulige at fremme i en gruppeproces som 

forældregrupper. Her diskuteres først indhold i forældregruppen gennem de tre fundne faser i 

analysen og dernæst diskuteres form, set i forhold til sundhedspædagogisk teori. 

Analysen viser, at angst og usikkerhed er en gennemgående faktor for forældrene i hele 

indlæggelsesperioden. I begyndelsen af indlæggelsen under temaet ”at være i en ukendt verden”, 

er det især følelsen af at stå uden for det hele, der dominerer. I analysen fandt jeg, at mange 

forældre umiddelbart havde svært ved at føle sig som forældre i starten af indlæggelsen. De følte, 

at de stod udenfor og ikke var en familie endnu, men adskilt fra barnet. En svensk undersøgelse 

bekræfter, at fødslen af et præmaturt barn er et traume, som betyder krisereaktioner hos 

forældrene, og at psykosocial støtte omkring krisereaktioner er afgørende for forældrenes 

mestring af følelserne relateret til traumet (Eriksson, Pehrsson 2002). Ifølge denne undersøgelse 

øger den præmature fødsel familiens sårbarhed, og den psykosociale støtte bør initieres allerede 

umiddelbart efter barnets fødsel, for at støtte re-etableringen af familien og 

tilknytningsprocessen. En indsats for at dæmpe forældrenes angst og usikkerhed vil kunne styrke 
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forældrene til en ændring i de handlemønstre, som bremser familiedannelsen og 

tilknytningsprocessen til det lille barn. Forældregrupper har vist sig, at være medvirkende til at 

reducere forældres stress og ængstelse og desuden styrke forældrekompetencer (Buarque et al. 

2006, Gooding et al. 2011, Brett et al. 2011, Hurst 2006, Nearing et al. 2012, Pearson, Andersen 

2001). I denne første fase er den psykosociale støtte vigtig, og derfor bør forældregruppens 

indhold i denne fase have fokus på det psykologiske aspekt. Et amerikansk studie bekræfter, at 

forældrene finder styrke i at vide, at andre i forældregruppen har lignende tanker og følelser, og at 

de ikke er alene med deres oplevelser. Familierne har behov for at vide, at alle deres oplevelser og 

følelser er normale under de givne omstændigheder (Pearson, Andersen 2001). Det kan altså 

mindske forældres angst og usikkerhed, hvis de får mulighed for, uden afbrydelser og i et stille 

rum, at fortælle deres egen historie og høre andre forældres oplevelser. At føle sig som en del af 

en gruppe, at kunne spejle sig i andre, falder godt i tråd med den sundhedspædagogiske tilgang. 

Forandringer skabes via individuelle eller fælles handlinger, hvori den pågældende målgruppe 

deltager aktivt og med egne visioner og forslag (Bruun Jensen 2009). I en forældregruppe er det 

værd at lytte til, hvad der optager forældrene lige nu, således at indholdet kan afpasses behovet, 

eftersom den aktive deltagelse bidrager til udvikling af ejerskab, som er en forudsætning for varig 

forandring.  

Ifølge analysen bevæger forældrene sig videre til fasen ”at føle sig som forælder”, når chokket 

over den tidlige fødsel er dæmpet, og de langsomt begynder at føle tilknytning til barnet. Perioden 

er stadig præget af stor usikkerhed og manglende tillid til egne evner. Mange sårbare forældre, 

har brug for bekræftelse og opmuntring fra flere fronter, for at kunne styrkes i troen på, at de kan 

lykkes som forældre.  De forandringsfaktorer som her er på spil er tryghed, tillid til egne evner og 

social opbakning. I denne fase kan forældregruppen fungere som et socialt netværk for 

forældrene, der kan støtte dem og give social opbakning under indlæggelsen. Igennem 

forældregruppen kan forældrene danne et netværk med andre indlagte forældre, som kan få 

betydning for den oplevede støtte og opbakning fra omgivelserne. I analysen fandt jeg, at 

forældrene finder en type af social fællesskab og en sammenhørighed med andre indlagte 

forældre. Den sociale opbakning og støtte fra andre forældre har stor betydning. En amerikansk 

undersøgelse bekræfter, at forældre anser støtte i gruppesammenhænge, som den mest givende 

form for støtte under indlæggelsen (Hurst 2006). Indholdet i forældregruppen i denne fase, bør 
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altså have fokus på den sociale del og netværksdannelsen mellem forældrene i gruppen. Analysen 

peger også på, at oplevelsen af fødslen og indlæggelsen på neonatalafdelingen opleves forskelligt 

for mænd og kvinder, både fordi kvinden rent fysisk mærker det anderledes på sin krop, men også 

fordi mænd har en beskyttertrang for både kvinden og barnet, som kan være vanskeligt at rumme 

samtidig. I mit baggrundsafsnit fandt jeg en undersøgelse, som viser at fædre vurderer behov for 

støtte, tryghed og information væsentlig lavere end mødre gør (Ward 2001) og en anden 

undersøgelse, som viser at fædres og mødres behov ikke er signifikant forskellige (Mundy 2010). 

Evidensen for en separat mødre- og fædregruppe er ikke helt tydelig, og set i lyset af, at 

forældregruppen udover at fremme tilknytningen til barnet, gerne skulle styrke familiedannelsen, 

kan det være et argument for at forældregruppen ikke splittes op i kvinder og mænd, men tilbydes 

til den samlede familie. 

Ifølge analysen bevæger forældrene sig under indlæggelsen fra ”at være i en ukendt verden” over 

”at føle sig som forælder” til ”at udvikle sig i forældreskabet”. Forældrene føler sig nu langsomt 

mere sikre og ønsker at blive involveret i stadig flere plejeopgaver. De forandringsfaktorer som her 

er på spil er viden og erfaring. I denne fase kan forældre have gavn af information og undervisning, 

som hjælper dem til at deltage aktivt i plejen af barnet på NICU. Den individuelle tilgang og plejen 

af barnet foregår naturligvis stadig i den enkelte familie, men forældregruppen kan i denne fase 

forsyne forældrene med den nødvendige undervisning om for eksempel præmatures signaler, 

udviklingstilpasset pleje, smertevurdering, amning og ernæring. Denne viden kan forældrene tage 

med sig tilbage til barnet og bruge i plejen af barnet i samarbejde med sygeplejersken. Desuden 

kan forældrene dele viden med de andre forældre i gruppen og således opnå erfaring. Et canadisk 

undervisningsprogram bekræfter, at forældre tillægger det stor betydning, at de opnår en øget 

viden om præmature, og dermed en større sikkerhed og tryghed i forældrerollen, som de har haft 

gavn af både under indlæggelsen og ved udskrivning til hjemmet (Bracht et al. 2013). Viden er en 

af kernebegreberne i den sundhedspædagogiske tilgang og er en vigtig komponent i forhold til at 

øge handlekompetence (Bruun Jensen 2009). Imidlertid er viden ikke den eneste forudsætning for 

at kunne øge handlekompetence, men det, at man har muligheden for at udvikle, diskutere og 

dele sin drøm eller vision med andre – eller at være med til at udvikle en fælles vision – er en af 

forudsætningerne for, at man overhovedet opnår lysten til at skride til handling (Bruun Jensen 

2009). Det bekræfter, at en gruppeorienteret tilgang som forældregrupper, kan være anvendelig i 
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en indsats, hvor man ønsker at øge forældres handlekompetence. I forældregruppen kan 

forældrene opnå en øget viden ved undervisning om præmature, samtidig med at de kan blive 

motiverede til at anvende deres viden, når de hører om andre forældre, som har haft succes med 

dette. Viden alene ikke nok, men det at den diskuteres og deles med andre gør, at viden kan 

anvendes og således øges handlekompetencen. I takt med den øgede viden, fremmes forældrenes 

muligheder for deltagelse i plejen og dermed opnår de en større tryghed og tillid til egne evner, 

som kan bære dem videre, både under indlæggelsen men også på sigt, når de udskrives til 

hjemmet.  

For at forældregruppen skal blive en succes for de indlagte forældre, kræver det at underviseren 

kan skabe et tillidsvækkende og trygt miljø for forældrene. En britisk undersøgelse viser, at jo 

mindre underviseren taler, desto større er sandsynligheden for, at deltagerne mener, at de kan 

håndtere deres sygdom (Skinner et al. 2008). Det er dog en udfordring for den professionelle at 

slippe kontrollen, fordi den professionelle ofte er fanget mellem autonomi hos deltagerne og et 

foreskrevet mål. Således ser man også at deltagelse inden for sundhedsfremme igennem de sidste 

20 år, har flyttet sig fra en top-down domineret tilgang over en buttom-up domineret tilgang, til en 

balance mellem disse to yderpoler, en dialogtilgang, hvor den professionelle har en vigtig rolle 

som faglig sparringspartner (Bruun Jensen 2009). Ifølge en amerikansk undersøgelse er det da 

også facilitators opgave, at highlighte de aspekter af oplevelsen af graviditet og for tidlig fødsel, 

som er veldokumenteret, at mange forældre oplever (Pearson, Andersen 2001). Det er altså 

afgørende for forældregruppens succes, at underviseren formår at finde den rette balance i 

inddragelsen, således at dialogen, med respekt for forældrenes egne ønsker og behov, styres af 

den professionelle. Ifølge Bruun Jensen skal den professionelle kunne rumme flere funktioner i 

gruppen, nemlig den empatiske, som binder gruppen sammen og skaber et tillidsvækkende miljø, 

facilitatoren, som understøtter refleksion og konstruktiv dialog, oversætteren, som oversætter 

sundhedsfaglig viden til hverdagslivet og igangsætteren, som motiverer til handling og forandring 

(Jensen 2009a, Jensen 2009b). Underviseren skal således have kompetencer i deltagerinvolvering 

og kommunikation, for at løfte niveauet i forældregruppen, således at det bliver muligt, både at 

skabe et tillidsvækkende miljø og en konstruktiv dialog, som motiverer forældrene til at involvere 

sig i plejen, med det formål at fremme tilknytningsprocessen og familiedannelsen. 
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Empiri om forældregrupper og teori om sundhedspædagogik viser, at forældregruppen kan 

ramme flere af de fremanalyserede forandringsfaktorer, som kan medvirke til at styrke forældres 

handlingskompetence og dermed fremme den sunde udvikling hos barnet herunder 

tilknytningsprocessen og familiedannelsen. I begyndelsen af indlæggelsestiden, hvor chokket over 

den for tidlige fødsel står i forgrunden, er det terapeutiske/psykologiske indhold i 

forældregruppen mest givende for forældre, som er i krise. Når det første chok har lagt sig, er det 

vigtigt af fokusere på det sociale indhold i forældregruppen, for at fremme forældrenes sociale 

netværk til andre indlagte forældre og derigennem tilbyde forældre støtte og opbakning fra 

ligesindede. Det kan give forældrene øget tryghed og en styrket tillid til egne evner. Senere i 

indlæggelsesperioden er det undervisningsmæssige indhold brugbart for forældre, som skal opnå 

viden i forhold til barnets behov og pleje. Eftersom de tre faser gennem indlæggelsesperioden er 

glidende og griber ind i hinanden, er indholdet i forældregruppen også en glidende overgang. 

Dette afsnit har givet anvisninger til, hvordan indholdet kan tænkes ind i de forskelige faser, men 

er ikke en facitliste for, hvordan forældregruppen skal udformes, eftersom de enkelte afdelinger 

og indlagte forældre er unikke. For at forældregruppen skal blive en succes for de indlagte 

forældre, kræver det imidlertid, at underviseren besidder de nødvendige kommunikative og 

pædagogiske kompetencer, til at løfte niveauet i forældregruppen, så der både skabes et 

tillidsvækkende miljø og en konstruktiv dialog, som motiverer forældrene til at involvere sig i 

plejen. 

 

9.2 Diskussion af metode 
I dette afsnit diskuteres undersøgelsens kvaliteter, styrker og begrænsninger. Resultaterne af et 

kvalitativt studie kan ifølge Polit og Beck vurderes ud fra en model, en ”guld-standard” 

præsenteret af Lincoln og Guba (Polit, Beck 2014). Ifølge denne model er fire forskellige 

dimensioner relevante at vurdere et kvalitativt studie ud fra. De fire kriterier er credibility, 

dependability, confirmability og transferability. Herunder vurderes undersøgelsen i forhold til disse 

fire kriterier. 

Credibility, oversættes som troværdighed. Det er et overordnet mål i kvalitative studier og 

refererer til tiltroen til sandhedsværdien i dataene og fortolkningen af dem (Polit, Beck 2014). Jeg 
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har valgt at analysere de indlagte præmature forældres behov for støtte i forhold til barnets pleje, 

udvikling af forældreskab og tilknytning til barnet, med tematisk analyse. Analysen er velegnet til 

kvalitative undersøgelser, hvor man ønsker at trænge ind til essensen i kategorierne for at nå frem 

til en forståelse og en forklaringsværdi, der rækker ud over enkelttilfælde, som indgår i 

undersøgelsen. Analysen er deduktiv, fordi der stilles bestemte spørgsmål til teksten med 

udgangspunkt i problemformuleringen. Dog bevares en åben tilgang til teksten inden for disse 

spørgsmål. Fortolkningen er styret af en teori – Green og Kreuter - hvilket betyder, at der hele 

tiden fortolkes i lyset af teorien, det vil sige, at det som udledes af fortolkningen, er forankret i den 

anvendte teori. Var der anvendt en anden teori til fortolkning, ville et andet resultat måske have 

vist sig. Green og Kreuter blev valgt, eftersom den teori, var anvendelig i forhold til min todelte 

problemformulering, som udover at undersøge forældrenes behov, også skulle afdække hvordan 

et tilbud om forældregrupper skulle se ud, for at matche behovene. Green og Kreuters model er 

anvendelig, fordi den anviser de indledende overvejelser man bør gøre, inden et 

sundhedsfremmende tiltag iværksættes. Data til analysen stammer fra et litteratur review, hvor de 

inkluderede artikler blev datamateriale til analysen. Da reviewet er baseret på foruddefinerede in- 

og eksklusionskriterier, sikres det at reviewet er systematisk og transperant. Var der imidlertid 

valgt andre in- og eksklusionskriterier, var det inkluderede datamateriale blevet et andet. De 

inkluderede artikler er tilvalgt eller fravalgt på baggrund af en anerkendt kvalitetsvurdering (VAKS 

guide), som sikrer en systematisk og ensartet vurdering af artiklerne.  

Dependability, oversættes som pålidelighed. Det handler om stabiliteten (reliabiliteten) af data 

over tid og over forhold. Ville fundene kunne gentages, hvis undersøgelsen blev replikeret med 

lignende deltagere i en lignende kontekst? (Polit, Beck 2014). I den tematiske analyse indgår 

forforståelsen som en aktiv del af analyseprocessen, ved at der pendles mellem tekstmaterialets 

enkeltdele, som placeres i analysereammens forforståelse og igen ses i sammenhæng med den 

oprindelige helhed. Det er en præmis, at der altid er en forforståelse, som man ikke kan og heller 

ikke skal abstrahere fra. Ifølge Polit og Beck er kreativitet og indsigtsfuld viden nødvendig for en 

kvalitativ undersøgelse, men må dog ikke være på bekostning af den videnskabelige værdi (Polit, 

Beck 2014). Pålideligheden af min undersøgelse kan bekræftes af andre undersøgelser, som 

ligesom jeg har fundet, at forældrene gennemgår en udvikling under indlæggelsen (Hall 2005, 

Aagaard, Hall 2008, Heermann, Wilson & Wilhelm 2005, Shields, Pratt & Hunter 2006, Cleveland 
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2008, Mundy 2010). Styrken ved min undersøgelse er, at de inkluderede data stammer fra flere 

forskellige undersøgelser, og at jeg ved at samle disse undersøgelser, kan se mønstre på tværs af 

dem og således kan udlede ny viden på baggrund heraf. 

Confirmability, oversættes som kongruens. Det handler om potentialet for kongruens mellem to 

eller flere uafhængige folk omkring dataenes nøjagtighed, relevans eller mening.  At data er 

repræsentative for de deltagende og at fortolkningen af disse data ikke repræsenterer fri fantasi 

fra undersøgeren (Polit, Beck 2014). Analysen var baseret på forældrecitater, som fremgik af de 

inkluderede artikler. De enkelte forældrecitater er i hver enkelt artikel udvalgt af forskeren, og er 

kun et udpluk af det, som den enkelte forsker i hver undersøgelse, har valgt at publicere i sin 

artikel. Andre forældrecitater kan ligge i de undersøgelser, som ikke kommer med i min analyse. Et 

alternativ var, at lave sin egen undersøgelse om forældrenes behov, men det vurderedes, at den 

eksisterende forskning på området var dækkende, til at kunne bidrage med omfattende og 

varierende citater til min analyse. Datamaterialet var tilstrækkeligt, af en god kvalitet sikret ved 

kvalitetsvurderingen og desuden internationalt repræsenteret inden for den vestlige kultur. I 

kodning af teksten til den tematiske analyse, blev anvendt NVIVO analyseprogram, som sikrede et 

godt overblik over data og kodningen til temaer.  

Transferability, oversættes som generaliserbarhed/overførbarhed. Det handler om, hvorvidt 

resultaterne kan applikeres til en lignende kontekst (Polit, Beck 2014). Selvom kvalitative 

undersøgelser som udgangspunkt ikke tilstræber generaliserbarhed eller repræsentativitet, bør 

forskeren overveje overførbarheden af sine resultater, altså om resultaterne kan overføres til 

andre sammenhænge eller grupper. Resultater af kvalitative studier, vil altid være 

kontekstbundne, og overførbarheden knytter sig således til undersøgelsens design og 

informantgruppe. Da alle undersøgelser er baseret på forældrecitater til indlagte præmature børn 

på neonatalafdelinger, kan resultatet overføres til andre neonatalafdelinger og til dels andre 

pædiatriske afdelinger både i Danmark og i andre vestilige industrialiserede samfund, eftersom 

analysen er bygget på data fra flere forskellige lande, som alle er vestlige industrialiserede 

samfund. 
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Troværdigheden af et studie afhænger af tilliden til sandfærdigheden af de indsamlede data, 

fortolkningen af dem, og af de skridt der er taget undervejs for demonstrere denne. Det er derfor 

væsentligt, at der er transparens og konsistens i forskningsrapporten, således at læseren har 

mulighed for at gennemskue og vurdere de forhold, hvorunder undersøgelsen er blevet til, 

herunder forskerens overvejelser og beslutninger i forhold til teori og metode undervejs (Polit, 

Beck 2014). Igennem specialet har jeg tilstræbt, at beskrive og begrunde mine valg og har arbejdet 

på en systematisk og stringent måde med indsamling og bearbejdning af data. Undervejs i 

analysen er inddraget mange forældrecitater, som underbygger analysen og sikrer transparens for 

læseren. Den meningsfortolkende proces er i overvejende grad usynlig for læseren, og det er 

således min egen moral i fortolkningen af mine data, og præcisionen og stringensen i 

fremlæggelsen, der bliver afgørende for troværdigheden. Bilag med uddrag af kodningsprocessen 

er vedlagt for at styrke gennemsigtigheden i processen.  

10. Konklusion 
Formålet med dette speciale var at besvare problemformuleringen ”Hvad er indlagte præmature 

forældres behov for støtte i forhold til barnets pleje, udvikling af forældreskab og tilknytning til 

barnet og hvordan skal forældregrupper udformes, hvis de skal tilgodese forældrenes behov”?  

En tematisk analyse, på baggrund af data fundet ved systematisk søgning til litteratur review om 

indlagte forældres behov for støtte, viste fire gennemgående temaer: ”At være i en ukendt 

verden”, ”at føle sig som forælder”, ”at udvikle sig i forældreskabet” samt ”at blive set og 

anerkendt, at tilegne sig viden”. De tre første temaer beskriver faser, som forældrene gennemgår i 

indlæggelsesforløbet og det sidste fjerde tema er grundlæggende for alle tre temaer og rækker ind 

over hele indlæggelsesperioden. Gennemlevelsen af faserne sker ikke altid lineært, men ind i 

mellem i loops, for eksempel hvis barnet igen bliver akut dårligt. Det er individuelt for forældrene 

hvor hurtigt eller hvordan de gennemlever faserne. De forskellige faser betyder, at forældrenes 

behov for støtte ændrer sig gennem de forskellige faser i indlæggelsesperioden. Dermed er de 

psykosociale karakteristika som påvirker forældrenes handlemønstre varierende gennem 

indlæggelsesperioden. Det betyder, at indholdet i en forældregruppe bør tilpasses forældrenes 

varierende behov gennem indlæggelsen, dette for at kunne medvirke til at styrke forældres 
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handlingskompetence og dermed fremme den sunde udvikling hos barnet, tilknytningsprocessen 

og familiedannelsen.  

Forældregruppen bør i begyndelsen af indlæggelsestiden, hvor chokket over den for tidlige fødsel 

står i forgrunden, tilbyde et indhold med vægt på den terapeutiske/psykologiske støtte, som er 

mest givende for forældre i kriselignende tilstand. Senere i indlæggelsesperioden er det vigtigt af 

fokusere på det sociale indhold i forældregruppen, for at fremme forældrenes sociale netværk til 

andre indlagte forældre og derigennem tilbyde forældre støtte og opbakning fra ligesindede. Sidst 

i indlæggelsesperioden er det undervisningsmæssige indhold brugbart for forældre, som skal opnå 

viden i forhold til barnets behov og pleje. Eftersom de tre faser gennem indlæggelsesperioden er 

glidende og griber ind i hinanden, er indholdet i forældregruppen også en glidende overgang. For 

at forældregruppen skal blive en succes for de indlagte forældre, kræver det, at underviseren 

besidder de nødvendige kommunikative og pædagogiske kompetencer til at løfte niveauet i 

forældregruppen, så der både skabes et tillidsvækkende miljø og en konstruktiv dialog, som 

motiverer forældrene til at involvere sig i plejen. 

 

11. Perspektivering 
At underviserens kompetencer inden for kommunikation og pædagogik er afgørende for en succes 

i forældregruppen, er der flere undersøgelser der underbygger (Bracht et al. 2013, Buarque et al. 

2006, Brett et al. 2011, Pearson, Andersen 2001). Til gengæld er der knap så meget litteratur, der 

kan belyse præcist, hvilke kompetencer den professionelle skal besidde for at kunne undervise i en 

forældregruppe. Den sundhedspædagogiske tilgang og patientuddannelser er meget aktuelt i dag. 

Imidlertid peger en medicinsk teknologi vurdering (MTV) af patientuddannelser på behovet for en 

videreudvikling af patientuddannelserne med henblik på, at skabe et evidensbaseret grundlag 

(Sundhedsstyrelsen 2009). I 2010 fulgte en rapport med det formål, at konkretisere 

sundhedspædagogiske begrebers anvendelsesmuligheder inden for patientuddannelse 

(Grabowski, Region Syddanmark & Steno Center for Sundhedsfremme 2010). Rapporten 

konkluderer, at den sundhedsprofessionelles kompetencer må omfatte både pædagogiske 

færdigheder og handlingsorienteret faglighed for at kunne imødekomme nye strømninger med en 

mere deltager- og handlingsorienteret tilgang. Der bør derfor iværksættes forskning, som kan 



54 
 

tilvejebringe en oversigt over hvilke kompetencer professionelle har brug for, og en strategi for, 

hvordan disse tilvejebringes. Med den viden vi indtil nu besidder, er det imidlertid vigtigt at være 

opmærksom på, at der kan være behov for videreuddannelse for at højne kompetencer hos en 

underviser i en forældregruppe. I forhold til det terapeutiske/psykologiske indhold kunne man 

desuden overveje at samarbejde tværfagligt med en psykolog, så man sikrede sig den nødvendige 

faglige viden i forhold til de psykologiske processer i en gruppeterapi.  

Dette speciale har haft fokus på indlagte forældres behov, men som en naturlig forlængelse heraf, 

kan man med fordel igangsætte undersøgelser om udskrevne forældres behov for 

forældregrupper og hvordan disse bør udformes, for at møde forældrenes behov. På Hvidovre 

hospital har man haft fokus på overgangen fra indlæggelse til udskrivelse på baggrund af et 

projekt med sundhedsplejen i København. Hvidovre projektet har betydet, at man har ansat en 

sundhedskoordinator på afdelingen, som har ansvar for at støtte, vejlede og rådgive forældre til 

indlagte børn, og som står for ugentlige emnegrupper med undervisning til indlagte forældre og 

månedlige undervisningsaftner for udskrevne forældre. Sundhedskoordinatoren er uddannet 

sundhedsplejerske og har således kompetencer inden for sundhedsfremme, som kan være 

anvendelige i et tilbud som forældregrupper (Brødsgaard 2003, Broedsgaard, Wagner 2005). 

Desuden har man på rigshospitalets neonatalafdeling gennemført et tværfagligt 

kvalitetsudviklingsprojekt med det formål at videreudvikle og kvalitetssikre THO (Tidligt Hjemme 

Ophold) som blandt andet viste at 66% af forældrene angav at de havde følt sig utrygge en eller 

flere gange under det tidlige hjemmeophold (Neonatalklinikken, Rigshospitalet 2000). Det kunne 

indikere, at der er behov for yderligere undersøgelser af, hvad forældrenes behov for støtte er 

efter udskrivelsen og hvordan man kan imødekomme dette.  
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Bilag 3: Eksempel på kodning i NVIVO 
 
Tema: At blive set og anerkendt, at tilegne sig viden.  
Undertema: Sygeplejerske relationen 
 
<Internals\\Developing nurse-parent relationships in the nicu through negotiated partnership - artikel 5> - § 6 
references coded  [2,21% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,36% Coverage 
 
They made themselves available to teachme what I need to know. They gave me room to do it, and with 
caution; I wasn’t just left alone. They were very cautious in terms of making sure that I didn’t pull the wrong 
lines or any- thing. So the room was there to learn, and they were there to helpme consistently. 
 
Reference 2 - 0,28% Coverage 
 
If I came in and they were feeding him, they asked, ‘‘Do you want to feed him? Do you want to take over?’’ I 
was, like, ‘‘Yeah, sure.’’ And they always gave me the opportunity to do that. And they would ask, ‘‘Do you 
want to bath him?’’ 
 
Reference 3 - 0,26% Coverage 
 
It’s awkward when you come in and ‘‘Can I hold my baby?’’ It’s nice when they show you how to do 
something, and then you feel con¢dent enough that you can just go and pick him up and sit down in the chair 
and not have to ask. 
 
Reference 4 - 0,42% Coverage 
 
They pushedme to hold him. It was almost like they were pushing me every day to hold him, and it was nice; 
it was nice to be able to do that. And they would push you to do things for him. ‘Cause the ¢rst while, I was 
nervous, and, ‘‘You go ahead.You can change his dia- per.’’ But it was nice that they gave me the push to do 
it myself. It was just very nice. 
 
Reference 5 - 0,44% Coverage 
 
I would be holding him and they noticed maybe his head was too far back, one of the nurses would say, 
‘‘You know, if you see him doing that, you should reposition his head.’’ I didn’t really know what’s the best 
way for his neck to be positioned . . . so it’s nice when somebody tells you. . . . and now I know how to hold 
him next time and I don’t need to worry about that. 
 
Reference 6 - 0,44% Coverage 
 
They would teach me certain things, and then I felt more con¢dent next time I could do it by myself and I 
didn’t need to worry about them standing there watching me to make sure thatçyou know, they would say, 
‘‘This is how I like to pick him up out of the iso- lette. I’ll show you, and then you can try next time by yourself 
so you don’t have to ask for help each time.’’ 
 
<Internals\\Development of parent-nurse relationships i NICU - from closeness to detachment - artikel 7> - § 
3 references coded  [1,94% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,37% Coverage 
 
I was the first one to see the infants, and when I saw the collaboration between our nurse and 
doctor…saying that ‘She must have this and that’ and the other answering, ‘Yes, she has’, there was just no 
discussion. Everything went so quick and easy…it was just great to see that they were competent 
professionals (Father). 
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Reference 2 - 1,31% Coverage 
 
The father arranges with the nurse what he wants to do. He is given a washbowl, and the nurse asks 
whether he is familiar with the required water temperature. Then she gives him a diaper, and he asks if it 
should be warmed in the incubator before being used on the child. The nurse confirms this. The nurse sits 
down some distance away, as if she wants the parents to manage themselves. However, the nurse is close 
enough to be available when needed. The alarm goes off. Both parents stop and look at the monitor. The 
nurse enters immediately and turns off the alarm. The parents continue. The baby has to be turned over, and 
the nurse asks whether they have done this before. They answer, ‘No’, and then she shows them how they 
should protect the baby’s head and shoulders. Then the baby has to be weighed, and the parents are asked 
whether they want to hold her skin-to-skin afterwards. The mother wants to hold her, and the father lifts the 
baby out of the incubator. The nurse says he is doing great, but asks him whether he is afraid. He answers, 
‘No’, but that he has to get used to it…and that it feels good (observation). 
 
Reference 3 - 0,25% Coverage 
 
I don’t like it when we have to encounter unfamiliar nurses…even up to our last day in the unit we have 
encountered new nurses. We just feel safe with the ones we know. Different nurses do things differently 
(Father). 
 
<Internals\\Mothers in the NICU - artikel 4> - § 9 references coded  [2,46% Coverage] 
 
Reference 1 - 0,19% Coverage 
 
“They (the nurses) do a good job of reassuring me that he (the baby) knows me and responds. ‘See that, he 
responded to your voice.’ That’s a good feeling. Definitely.” 
 
Reference 2 - 0,12% Coverage 
 
“I thought he was gonna break. It’s just amazing to watch the nurses han- dle him and it scared me at first.” 
 
Reference 3 - 0,29% Coverage 
 
“Some nurses come in and just do  
everything and don’t ask if you want to do anything. So unless the nurse specifically asks, ‘Do you want to do 
this?’ I didn’t feel it was my place to ask if I could do that. It’s nice when they say, ‘Do you want to learn?’” 
 
Reference 4 - 0,20% Coverage 
 
“They [the nurses] were very, very encouraging about me handling some of the care. In other words they 
don’t want you to sit on the sideline, they want you to be involved.” 
 
Reference 5 - 0,52% Coverage 
 
“We came here right after I was dis- charged [from the post-partum unit] because I wanted to see her. The 
nurse that was on duty was really good about it, ‘Come on, let’s get you set- tled and then we’ll get her out.’ 
She was so sick and on the ventilator.  
I  
thought, ‘No, no, leave her alone.’ The nurse said, ‘No, you’re mom and you need to hold her and she needs 
to be held by you.’ She made it really easy and made me feel really good about doing that.” 
 
Reference 6 - 0,15% Coverage 
 
“If I know that Billie has a nurse who has never had him before or had him a long time ago, I won’t leave until 
her shift is over.” 
 
Reference 7 - 0,29% Coverage 
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“Usually the people who know him already know what I know and already advocate for him. It is just the new 
people who say, well let’s try this. Well you can try it. But I’m telling you it ain’t going to work. You can try all 
you want. He isn’t responding.” 
 
Reference 8 - 0,17% Coverage 
 
“Everything depended on what nurse you had; how quickly in the shift we could get in here and develop a 
rapport with her, and how controlling they were.” 
 
Reference 9 - 0,52% Coverage 
 
“It depends on which nurse is here. That was really frustrating. Because we’d had a baby in the NICU before 
and because I knew medicine [mother is a physician’s assistant], I know I was a little more argumentative 
with them than maybe an average parent would be, but it didn’t always get me any- where. When those 
situations occurred, they were in charge and it didn’t matter if I was the parent or not. I wasn’t the one 
running the show with this baby.” 
 
<Internals\\Parental involvement i neonatal comfort care - artikel 6> - § 7 references coded  [1,73% 
Coverage] 
 
Reference 1 - 0,15% Coverage 
 
“I have all my trust in them. If the outcome is the worst I’m not expecting them to work miracles. I know that 
whatever they do, they do it for him; they do their best.” 
 
Reference 2 - 0,12% Coverage 
 
“I saw people doing things and watched them. I don’t read but I watch so I’ve learned from watch- ing, they 
have been very helpful.” 
 
Reference 3 - 0,27% Coverage 
 
The nurse last night asked me, “Can you change her nappy or do you want me to do it?” and I thought, I’m 
her bloody mother, of course I know how to change a nappy. Feeding is one thing because she is getting 
tube fed, but nappy changing, and cleaning and washing her down and stuff, that is my job. 
 
Reference 4 - 0,23% Coverage 
 
You know they’re there if you need them, they can be filling charts but glancing to see how she’s doing. You 
don’t feel they’re hovering over you and watching your every move. They step back but not so far that you’d 
think what if something went wrong. 
 
Reference 5 - 0,33% Coverage 
 
It’s my job to make sure she’s comfortable so after they’ve done what they need to, if I don’t think she’s 
comfortable, I’ll calm her, turn her, give her a dummy (pacifier) and stroke her face until she’s settled. I’ll stay 
there until she’s not moving around too much. Their job’s not personal to her, because they do it with other 
babies, but mine’s personal. 
 
Reference 6 - 0,30% Coverage 
 
The nurse asked if Daniel normally needed suction and Sarah replied “Yes usually ev- ery hour.” She said 
“Well he sounds a bit gurgly now” and used a suction to clear his nose and mouth. Daniel wriggled around 
and his parents smiled. Sarah said “He usu- ally gurgles and blows some of it out.” The nurse said “that’s OK 
then.” 
 
Reference 7 - 0,34% Coverage 
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She said that the nurses let her get on with things because they knew what she could do and she would ask 
if unsure. Kay was happy with that, as was now much more confident. After the care, Kay sat next to the 
incubator and the nurse lifted Bea out onto Kay’s chest for skin-to-skin contact. The nurse left them alone 
behind the screens but was able to observe the monitors. 
 

 

 

Linked Memo 
Det handler om relationen mellem forældre og sygeplejerske. For at kunne tilegne sig ny viden har 

forældrene behov for at føle sig anerkendt og trygge. Tryghed hænger blandt andet sammen med at føle sig 

velinformeret om barnets tilstand, ikke at følge sig holdt uden for nogen informationer. Forældre usikre og 

sårbar, har behov for at blive budt indenfor i plejen på en skånsom og anerkendende måde.  
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