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RESUME 

Dette speciale har til formål at undersøge et instrument, der kan måle forældres tilfredshed 

med familiecentreret pleje på en dansk neonatalafdeling.  

Gennem systematisk litteratursøgning findes et hollandsk spørgeskema egnet til analyse og 

oversættelse.  

Teori om indholdsvaliditet sammenholdt med begrebsanalyse indenfor familiecentreret pleje 

danner baggrund for analysen af instrumentets indhold, hvor de grundlæggende strukturer 

samt udviklingsprocedurer vurderes, og udmunder i en anbefaling om oversættelse.  

Oversættelse-tilbageoversættelses-metoden anvendes til at oversætte spørgeskemaet til 

dansk og sikre ækvivalens mellem de sproglige versioner.  

Det endelig resultat, EMPATHIC-N-DK, er et spørgeskema, som på baggrund af specialets 

undersøgelse udviser egenskaber til at kunne måle forældres tilfredshed med familiecentreret 

pleje på neonatalafdelingen.  

Undersøgelsen diskuteres i forhold til den interne validitet, som på trods af styrker i relation 

til de anvendte metoder, ville have fremstået stærkere, hvis instrumentets psykometriske 

egenskaber var blevet testet på en dansk population, hvilket således er et perspektiv for 

metodisk implikation.  
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SUMMARY 

Parent satisfaction with Family-Centered care in Neonatal Intensive Care  

-Using questionnaire translated and validated for Danish conditions 

The purpose is to study an instrument for measuring parent satisfaction with Family-

Centered Care (FCC) in a Danish Neonatal Intensive Care Unit (NICU).  

A Dutch instrument was found appropriate for analysis and translation.  

Theory about content validity combined with concept analysis of FCC in the NICU forms the 

basis for the strategy of the assessment. The result shows that the questionnaire is covering 

relevant issues for FCC and the development of the instrument has followed rigorously 

defined development procedures and is therefore a recommendation for translation. 

The forward-back-translation method was used for translation and cultural adaptation of the 

instrument to ensure equivalence across languages.  

The final result, EMPHATIC-N-DK, seems to be a validated questionnaire to measure parent 

satisfaction with FCC in NICU. The internal validity is strong according to the methods used, 

but would have been stronger if the psychometric properties were tested in a Danish 

population; which therefore is a methodological implication. 
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1 PRÆSENTATION AF PROBLEMSTILLING 

1.1 Introduktion 

I dagens sundhedsvæsen har patientperspektivet fået en stærk placering (1). Patienters 

oplevelser og vurderinger anvendes aktivt som kvalitetsindikatorer, og 

tilfredshedsundersøgelser er et eksempel på bidrag, der i stigende grad, både internationalt 

og nationalt, anvendes som grundlag til at skabe kvalitetsforbedringer (2).  

I Danmark er patienttilfredshedsundersøgelser siden 1980erne tiltagende blevet en vigtig 

faktor til at højne kvaliteten i sundhedsvæsenet (2). Riiskjær et al (2) anvender Aharony & 

Strasser (3) i definitionen af patienttilfredshed som: ”et begreb, der både søger at afdække 

patientens kognitive evaluering og følelsesmæssige reaktioner på bestemte dimensioner af 

erfaringer med sundhedsbehandlinger”, og konkluderer at patienttilfredshed ikke er noget 

eksisterende, men en mening patienten danner sig over tid. 

Det neonatale speciale indtager her en position, hvor forældrenes perspektiv kan være en 

kilde til viden, og accepten af patienttilfredshed som et kvalitetsmål initierer til anvendelsen 

af en egnet forældretilfredshedsundersøgelse. Dette begrundes i, at for tidligt fødte børn kan 

have lange og komplekse indlæggelsesforløb på neonatalafdelingen, som influerer på hele 

barnets familie, og særligt medfører en følelsesmæssig belastning for forældrene (4). 

Forældres tilstedeværelse og inddragelse i deres barns pleje har særlig anerkendelse og 

betydning for familiens outcome (5,6). Referencerammen for sygeplejen har således 

gennemgået en udvikling (7), hvor principperne for familiecentreret pleje i dag danner 

rammen om idealet for den neonatale sygepleje (8). Det har betydet, at forældre er mere 

tilstede på neonatalafdelingen end hidtil og er aktivt involveret i deres barns pleje (9). Med en 

familiecentreret tilgang pågår samarbejdet med familien på alle niveauer i planlægning, 

udvikling og evaluering af plejen med udgangspunkt i familiens behov (10). Studier viser, at 

familiecentreret pleje på neonatalafdelingen øger forældretilfredsheden (11-13). Andre 

studier peger på, at der er en diskrepans mellem den forskningsbaserede viden og 

operationalisering af familiecentreret pleje i klinisk praksis (5,14). Derfor vil undersøgelser, 

der tager udgangspunkt i forældreperspektivet og måler på forældres oplevelse af den 

aktuelle pleje således have central interesse, hvor forældretilfredshed som en 

kvalitetsindikator vil kunne medvirke til at vurdere og forbedre den neonatale 

sygeplejepraksis (15). Der findes internationale tilfredshedsundersøgelser, som er specifikt 
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målrettet neonatalafdelingen, flere dog af ældre dato (15-17) og indhold af begrænset 

relevans i relation til danske forhold (18). I Danmark anvendes ”Den Landsdækkende 

Undersøgelse af Patientoplevelser” (LUP) til måling af forældretilfredsheden (19). Det tyder 

ligeledes på at LUP som kvalitetsindikator for neonatalsygeplejen har begrænsninger, da 

spørgsmålstyperne indeholdt i spørgeskemaet er af overordnet karakter, og anvendes til alle 

typer af patientforløb (20). Dette initierer til behov for en egnet 

forældretilfredshedsundersøgelse, der kan måle på forældres tilfredshed med 

familiecentreret sygepleje i dansk klinisk praksis. Med egnet menes, at instrumentet kan leve 

op til videnskabelige krav (21) samt måle på relevante parametre i relation til forældres 

behov og den sygeplejefaglige referenceramme, for at kunne danne grundlag for udvikling af 

sygeplejen til familien på neonatalafdelingen. 

Formålet med specialet er derfor, at undersøge et muligt instrument til at måle forældre til for 

tidligt fødte børns tilfredshed med sygeplejen på en dansk neonatalafdeling. 

På baggrund af ovenstående formål og introduktion til specialets problemstilling, vil følgende 

problemformulering være styrende i undersøgelsen: 

1.2 Problemformulering 

Hvordan kan forældres tilfredshed med familiecentreret pleje måles i dansk klinisk praksis? 

1.3 Afgrænsning 

Forskningsaktiviteter tyder på, at der i en årrække har været en overvejende kvalitativ tilgang 

til at undersøge forældre til for tidligt fødte børns oplevelse af plejen (22-26). Et kriterie for, 

om et emne er egnet til en spørgeskemaundersøgelse, er, at den ikke er første led i en 

udforskning af emnet (27). På den baggrund, vil forældres vurdering af familiecentreret 

sygepleje, idet området er kvalitativt velbeskrevet, derfor være et egnet emne at undersøge 

ved en spørgeskemaundersøgelse. En spørgeskemaundersøgelse er netop relevant at vælge, 

når målet er at indhente viden om forældrenes vurdering af plejen, for dermed at kunne 

udtale sig om omfanget af et kvalitetsproblem i relation til gruppen af forældre (28). Herved 

vil specialets undersøgelsesfelt således rette sig mod et spørgeskema som måleinstrument, og 

afgrænser sig til at rette fokus mod selve måleinstrumentet – et spørgeskema, der lever op til 

videnskabelige krav og kan anvendes i dansk klinisk praksis. 
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1.4 Specialets opbygning 

Specialet opbygges så der i nedenstående følger en uddybende redegørelse for 

problemstillingens teoretiske ramme, som danner baggrund for specialets 

problemformulering. I afsnit 2 præsenteres en overordnet afklaring af valg af metode samt 

valg af empirisk materiale. Redegørelse og argumentation for undersøgelsens metodiske 

tilgang, analytisk strategi samt præsentation af resultater på baggrund af analysen belyses i 

afsnit 3 og 4. I afsnit 5 udfoldes en kritisk diskussion og vurdering af undersøgelsens 

resultater og metoder, som munder ud i konklusionen i afsnit 6. Der afsluttes med 

perspektiver i afsnit 7.  

1.5 Teoretisk ramme 

1.5.1 For tidlig fødsel- definition og forekomst 

På en neonatalafdeling varetages pleje og behandling af syge nyfødte børn og for tidligt fødte 

børn (29-31). World Health Organisationen (WHO) (32) definerer en for tidlig fødsel1, som en 

fødsel før udgangen af 37. gestationsuge. På verdensplan udgør andelen af for tidlige fødsler 

9,6 % (33), i Danmark er andelen 6,8 % (34). Antallet af for tidligt fødte børn har det seneste 

årti været stigende både internationalt (35) og nationalt (36), og samtidig har progression af 

den medicinske teknologi medført behandling og øget overlevelse af selv ekstremt for tidligt 

fødte børn (37). Et patientforløb på neonatalafdelingen, kan således være af yderst kompleks 

karakter, hvor indlæggelsestiden varierer alt efter barnets gestationsalder og morbiditet. Som 

hovedregel forventes det, at barnet kan udskrives til hjemmet, når det er omkring 40 

gestationsuger (29). For de ekstremt tidligt fødte børn vil indlæggelsesforløbet være af 3-5 

måneders varighed (38). Et stigende antal indlæggelser samt flere længerevarende 

indlæggelsesforløb kan tydeliggøre behovet for en sygeplejefaglig indsats i relation til 

patientgruppen, samt begrunde den kontekst af komplekse patientforløb, som kan påvirke 

familiers oplevelse på neonatalafdelingen.   

1.5.2 At blive forældre til et for tidligt født barn 

En for tidlig fødsel og det nyfødte barns indlæggelse på en neonatalafdeling influerer på hele 

barnets familie (39). Samtidig kan forældrenes forhåbninger og forventninger til 

                                                         
1 En normal graviditet varer 37-41 uger. For tidligt fødte børn, som også benævnes præmature, defineres efter 
barnets modenhed ud fra graviditetslængde: Moderat præmatur 32-36 uger, meget præmatur 28-31 uger og 
ekstremt præmatur < 28 uger (32). 
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forældrerollen påvirkes af barnets livstruende situation (4). Udvikling af forældreskab er et 

vendepunkt i det voksne liv, en omstillingsproces, hvor et forældrepar skal dannes og en 

familie etableres (40,41). Ved en tidlig fødsel er præmisser for forældredannelsesprocessen 

særlig vanskeliggjort, idet den igangværende udvikling af forældreskabet afbrydes (42,43). 

Tilknytningsprocessen mellem barn og forældre forstyrres, da det højteknologiske miljø kan 

vanskeliggøre forældrenes mulighed for at yde naturlig omsorg for deres barn. Forældrene 

står ofte i en uventet situation, og flere studier viser, at et barns indlæggelse på 

neonatalafdelingen er så stressfuldt for barnets forældre, at det kan betragtes som en 

traumatisk krise (4,44,45).  

Umødte behov under barnets indlæggelse kan forøge forældres stressniveau (46,47), og 

stressfulde oplevelser kan forårsage barrierer i interaktionen mellem forældre og barn, og 

have indflydelse for familien på længere sigt (46). Et amerikansk studie viser, at de behov 

forældre vægter højest under deres barns indlæggelse vedrører barnets sikkerhed, at barnet 

får den bedst mulige pleje samt at de modtager præcis information om deres barn (48). 

Clevelands (47) systematiske review viser, at forældre har behov for psykisk støtte, tæt 

kontakt med deres barn, et imødekommende miljø i afdelingen med støttende politikker samt 

forældreuddannelse, der kan give empowerment af forældre. Flere studier peger på at 

forældre gennemgår en udviklingsproces under indlæggelsen fra at føle sig som passive 

besøgende til at indtage en aktiv og engageret forældrerolle, hvor sygeplejersken har en 

betydning i at hæmme eller fremme udviklingsprocessen (49-51). Dette kan tyde på, at 

forældres behov ændrer sig under indlæggelsesforløbet, og den sygeplejefaglige indsats har 

betydning for forældres oplevelse af indlæggelsesforløbet og relationen til deres barn. 

Ovenstående skærper derfor relevansen for at undersøge den neonatale sygeplejepraksis i 

forhold til samarbejdet med forældrene og omsorgen for familien. 

1.5.3 Neonatal sygeplejepraksis i relation til forældrerollen 

Den neonatale sygeplejepraksis i relation til forældrerollen har ændret sig afgørende de 

seneste årtier (9,52). Doktor i sygepleje Elisabeth Hall (7) anser den stigende involvering af 

forældrene i børnesygeplejen, som i dag koncentrerer sig om hele familien og ikke kun det 

syge barn, som et paradigmeskifte. Det gør hun på baggrund af hendes mangeårige 

forskningsarbejder indenfor familiecentreret pleje, hvor hun har vist, at samspillet i den 

familiecentrerede neonatale og pædiatriske sygepleje er kompleks (39). Familiecentreret 
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pleje betragtes i dag som et fagligt ideal indenfor neonatalsygeplejen og som den optimale 

pleje at yde til familien på neonatalafdelingen (38,53). Tidligere havde sygeplejersken en 

paternalistisk holdning til forældre, som blev ekskluderet med besøgstider og hygiejnepåbud, 

hvor forældre i dag anses som partnere i plejen af deres indlagte barn (52). I løbet af 

1980erne og 1990erne viste studier, at hud-mod-hud-kontakt og udviklingstilpasset pleje, 

forbedrede for tidligt fødte børns outcome (6). Herefter blev forældrene for alvor anset som 

et aktiv i barnets pleje, hvilket derfor også havde konsekvenser for sygeplejehandlinger i 

relation til forældreinvolvering. Således har den neonatale sygeplejepraksis ændret sig fra 

udelukkende at have fokus på barnets mange og komplekse plejebehov, til også at inddrage 

vigtigheden i at støtte tilknytningsrelationen mellem barnet og dets forældre og yde en 

familiecentreret pleje med udgangspunkt i hele familiens behov (52). Familiecentreret pleje 

er dermed i høj grad blevet den referenceramme, som i dag definerer klinisk praksis på 

neonatalafdelingen, og som sygeplejersker arbejder ud fra i mødet med familien under 

indlæggelsen. 

1.5.4 Familiecentreret pleje 

Familiecentreret pleje er internationalt anerkendt som et centralt område i sundhedsydelser 

af høj kvalitet (54,55). De overordnede principper indenfor familiecentreret pleje er respekt, 

samarbejde og støtte, hvor familien anerkendes som de konstante i barnets liv (7). Alle 

informationer om barnet deles med familien, og plejen og omsorgen er fleksibel og tilgodeser 

familiens behov (7). Det er et sygeplejefagligt mål, at hjælpe familien til uafhængighed 

gennem et ligeværdigt partnerskab med de sundhedsprofessionelle (53,56). Principperne ses 

formuleret forskelligt, men der synes enighed om ovenstående værdisæt for neonatal 

sygeplejepraksis (5,57-60). Gooding et al´s (5) review viser, at familiecentreret pleje på 

neonatalafdelingen frembringer mindre stress hos forældrene, forbedrer 

tilknytningsrelationen mellem forældre og barn, forbedrer barnets sundhed samt forøger 

forældretilfredsheden.  

På trods af de positive outcomes for familien samt at principperne for familiecentreret pleje er 

inkorporeret i værdigrundlag for neonatal sygeplejepraksis på internationalt niveau, viser 

systematiske reviews, at der er en diskrepans mellem viden om familiecentreret pleje og 

implementeringen af principperne, og sygeplejeforskerne anbefaler familiecentrerede tiltag 

som interventioner og implikation for praksis (45,61). Et Cochrane review af Shields et al (62) 
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viser, at der ikke kan påvises effekt hverken på familiens sundhed eller relationer mellem 

familien og sundhedspersonalet, når familiecentreret pleje sammenlignes med vanlig praksis. 

De konkluderer, at der mangler kvantitative studier af høj kvalitet (62). Det tyder derfor på, at 

der endnu ikke findes redskaber til at måle effekten af plejen. Mikkelsen & Frederiksens (63) 

begrebsanalyse af familiecentreret sygepleje indenfor pædiatrien konkluderer således også, at 

familiecentreret pleje er et umodent begreb, og peger på dette som årsag til, at 

familiecentreret pleje kan være vanskelig at virkeliggøre i klinisk praksis. Dette bekræftes af 

studier, der undersøger sygeplejerskers perspektiv i forhold til operationalisering af 

familiecentreret pleje, og viser at sygeplejersker har brug for støtte og uddannelse for at 

kunne yde familiecentreret pleje effektivt (14,64,65). Ud fra forældrenes perspektiv peger 

reviews af kvalitative studier på, at forældre til for tidligt fødte børn fortsat har brug for en 

familiecentreret sygeplejeintervention for at opleve tilfredshed og velvære i samarbejdet 

omkring deres barn (61,66).  

Forskningsresultaterne peger således på en diskrepans mellem principper for 

familiecentreret pleje, der er adopteret og accepteret af sygeplejersker som essentiel for 

familierne, og den pleje, der aktuelt ydes i praksis, hvilket derfor giver anledning til at udfolde 

muligheder for kvalitetsforbedrende initiativer. 

1.5.5 Kvalitetsudvikling i relation til familiecentreret pleje 

Ifølge Dunn (58) er kvalitetsinitiativer i relation til familiecenteret pleje, hvor forældre på 

neonatalafdelingen inddrages under stor udvikling. Han anbefaler desuden at flere 

foranstaltes. Samarbejdet med familien og de sundhedsprofessionelle pågår på alle niveauer, 

således også i udviklingen af politikker og med familien som rådgivere i 

kvalitetsforbedringstiltag (55,58). Ligeledes peger Kaufman (67) på, at familiecentreret pleje 

involverer patienter og deres familier i et partnerskab på alle niveauer, både i planlægning af 

plejen, udvikling af politikker, patientsikkerhed og heriblandt også kvalitetsforbedringstiltag 

og evaluering. Dette skærper relevansen for at identificere interventioner på baggrund af 

inddragelse af forældres perspektiver og således inddrage dem i en evaluering af plejen, der 

kunne give anledning til kvalitetsforbedringer for at søge at fremme omfanget af positive 

outcomes for familierne. 

Indlæggelsen på neonatalafdelingen er ofte akut og uventet (68), forældrene er ofte 

uforberedte (69) og har derfor meget begrænset mulighed for at forme forventninger til deres 
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barns pleje. I stedet står de ofte overfor kritiske beslutninger og oplevelser under barnets 

indlæggelse (70). Familiens betingelser under indlæggelsen skærper derfor relevansen for 

retrospektive undersøgelser, hvor viden om forældres vurdering af plejen indhentes som 

feedback efter barnets udskrivelse fra neonatalafdelingen.  

1.5.6 Måling af forældretilfredshed 

For at kunne yde familiecentreret pleje på neonatalafdelingen, argumenterer Blackington & 

McLauchlan (15) for, at sundhedsprofessionelle må modtage både negativ og positiv feedback 

fra forældre og anvende den viden til at højne kvaliteten af plejen. Sygeplejeforskerne har 

derfor udviklet spørgeskemaet ”The Parent Feedback Questionnaire”, som er målrettet 

forældre på neonatalafdelingen og udviklet på baggrund af studier, der har forsket i forældres 

behov (15). ”The Parent Feedback Questionnaire” er blevet anvendt aktivt før og efter et 

kvalitetsforbedrende tiltag, hvor forældrenes tilfredshedsvurderinger indgik som indikatorer 

(15). Flere forskere har taget lignende initiativer til at udvikle instrumenter til 

spørgeskemaundersøgelser, for at måle på forældres tilfredshedsvurderinger med plejen 

(16,17). Det kunne umiddelbart synes interessant at adoptere et af disse ind i en nutidig 

kontekst og anvende det som et kvalitetsforbedrende initiativ for den pleje, der aktuelt ydes 

på neonatalafdelingen. De ovenstående eksempler er dog tilbage fra 1990erne (15-17), og 

forskningsaktiviteter tyder på, at tilgangen til familiecentreret pleje har udviklet sig de 

seneste år på trods af, at de overordnede principper er de samme. Dette afspejles af 

forskningsemnernes karakter, der har ændret sig til at undersøge mere indirekte eller nye 

årsager, der kan påvirke forældres oplevelse, som f.eks. begrænset fysisk plads eller 

overnatningsmuligheder (71,72), og forældrenes mulighed for at være til stede hos deres barn 

i akutte situationer (73).  

McCormick et al´s (18) studie er et nyere eksempel fra 2008 på et kvalitetsudviklende initiativ 

til at indhente forældres feedback i form af en tilfredshedsvurdering af plejen. I et af de 12 

spørgsmål, der indgår i spørgeskemaet, spørges til besøgsregler på afdelingen (18). Greisen et 

als (74) studie viser, hvor varierede besøgsreglerne er rundt omkring i Europa, hvilket viser 

hvor forskellige vilkår, der kan være for forældre på neonatalafdelingen i forskellige lande. 

Dette spørgeskema ville derfor ikke være relevant at anvende i Danmark på de 17 

neonatalafdelinger, hvor der hele døgnet er ubegrænset adgang for forældre og dermed ikke 

besøgsregler (75).  
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I Danmark er måling af patienttilfredshed en del af Den Danske KvalitetsModel, hvor 

inddragelse af patienter og pårørende indgår i både organisatoriske samt i generelle 

patientforløbsstandarder (76). ”Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser” 

(LUP), er dermed blevet et redskab til udvikling af kvalitet i sundhedsvæsenet og 

gennemføres årligt (20). Således er LUP også en spørgeskemaundersøgelse, der udsendes til 

forældrene på neonatalafdelingen. På trods af at 11.500 indlagte patienter fra Region 

Hovedstaden deltager i undersøgelsen, viser seneste LUP-resultat fra 2013, at kun et 

begrænset antal forældre fra neonatalafdelingen er repræsenteret i spørgeskemabesvarelsen, 

hvor der f.eks. kun indgår 22 forældre fra Neonatalafdelingen på Rigshospitalet (77). 

Neonatalklinikken på Rigshospitalet er landets største neonatalafdeling og har i gennemsnit 

over 1100 indlæggelser årligt (78). LUP inkluderer således en meget lille andel af det samlede 

antal forældre, hvis barn er indlagt i afdelingen det pågældende år. Man kan udlede, at så lille 

et antal besvarelser er begrænset repræsentativt og dermed for småt til at generalisere, og 

derfor primært vil danne afsæt til yderligere undersøgelse og ikke umiddelbart design af 

konkrete interventioner. Samtidig er indholdet af spørgsmålene i LUP rettet mod overordnede 

hændelser i forskellige faser af et patientforløb (2), idet de er relevante for mange typer af 

patientforløb (20). Der spørges f.eks. ind til ventetid (20), hvilket er begrænset relevant, når 

langt de fleste indlæggelser på neonatalafdelingen er akutte.  

Dette tyder på, at en tidsvarende tilfredshedsundersøgelse, der specifikt er målrettet forældre 

på neonatalafdelingen, således mangler i dansk regi for at kunne kvalitetsudvikle indenfor 

familiecentreret pleje på neonatalafdelingen i Danmark.  

 

Til at belyse den afgrænsede problemstilling præsenteres i nedenstående afsnit en overordnet 

afklaring af valg af metode samt begrundelser herfor.  
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2 METODE 

Spørgeskemametodens videnskabsteoretiske forståelsesramme placerer sig indenfor den 

naturvidenskabelige tradition (79). I en konkret undersøgelsessammenhæng er 

tilrettelæggelsen af en spørgeskemaundersøgelse en af de forskellige sider, der knytter sig til 

en kvantitativ undersøgelse (79).  En styrke ved den kvantitative metode er anvendelse af en 

stringent og systematiseret dataindsamling, der indsamles med instrumenter, der er 

anvendelige til formålet (80). Dette speciales undersøgelsesmetode retter sig således mod 

selve undersøgelsesinstrumentet og det videnskabelige arbejde med at søge at identificere og 

sikre et instrument, der måler på forældres tilfredshed i relation til familiecentreret pleje i en 

dansk population.  

Der er fordele ved at vælge et eksisterende instrument, der kan belyse problemstillingen (21). 

Dette fordi arbejdet med at udvikle et redskab, der lever op til videnskabelige krav kan være 

omfattende, samtidig undgås at gentage arbejde, der allerede er udført, og det giver mulighed 

for at sammenligne egne resultater med tidligere studier (21,81,82). Specialet vil derfor søge 

at indhente relevant empirisk materiale i form af et allerede udviklet instrument, der måler på 

forældres tilfredshed med den familiecentrerede pleje, der ydes på en neonatalafdeling.  

I videnskabelig sammenhæng fremhæver metodelitteraturen, at det er væsentligt at sikre sig, 

at det anvendte måleredskab evner at måle det teoretiske begreb, som man tilstræber at måle 

(27,83-85). Der foretages derfor en analyse af indholdet i spørgeskemaet, for at undersøge om 

instrumentet lever op til krav om indholdsvaliditet til at afdække forskningsspørgsmålet, og 

dermed sikre, at det er det rette til at belyse specialets problemstilling (82,83).  

For at spørgeskemaet kan anvendes i en dansk population, må det være udformet på dansk. I 

et lille sprogområde som Danmark er det et problem, at indhente spørgeskemaer, der er 

velvaliderede i en dansk version (81). En oversættelse af spørgeskemaet fra kildesproget til 

det danske sprog, vil derfor blive aktuel for at kunne tilrettelægge en 

spørgeskemaundersøgelse, der er målrettet dansk klinisk praksis. 

Specialets undersøgelse består derved af to dele: En vurdering af instrumentets indhold i 

relation til krav om indholdsvaliditet i et familiecentreret perspektiv samt en oversættelse af 

instrumentet med henblik på anvendelse i dansk kontekst. Forud for undersøgelsen 
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redegøres og argumenteres for litteratursøgning, indkredsning og valg af empirisk materiale.  

Redegørelse og argumentation for undersøgelsens metodiske tilgang samt præsentation af 

resultater vil blive belyst hver del for sig i de efterfølgende to afsnit 3 og 4. 

 

2.1 Empirisk materiale 

2.1.1 Systematisk litteratursøgning 

Der er søgt efter spørgeskemaer ved hjælp af en systematisk litteratursøgning (80,86). Den 

systematiske litteratursøgning blev anvendt for at sikre så høj sensitivitet og specificitet som 

muligt, for derved at indkredse alle relevante referencer (87). Der blev udarbejdet en 

søgeprotokol (Tabel 1) for at skabe struktur over søgestrategien (87,88). Her fremgår 

databaser samt udvælgelseskriterier, der blev anvendt til at afgrænse søgningen og bidrog til 

systematisk udvælgelse af data. For at optimere søgningen blev den udført i samarbejde med 

en forskningsbibliotekar (88). Specialets problemstilling er sygeplejefaglig, og det valgtes 

derfor at litteratursøge i de sundhedsvidenskabelige databaser: MEDLINE (PubMed), CINAHL, 

EMBASE og PsykInfo. Databaserne er valgt, idet MEDLINE indeholder næstens 95 % af den 

medicinske litteratur, herunder sygeplejetidsskrifter og CINAHL´s kerneområde er i højere 

grad end MEDLINE´s rettet mod sygeplejevidenskabelige artikler (87). EMBASE, er en 

Europæiske pendant til MEDLINE, og regnes derfor som et vigtigt supplement i søgning efter 

sygeplejevidenskabelig litteratur (89). Alle tre databaser anbefales desuden af Polit & Beck 

(80) at medtage i en systematisk søgning efter publikationer rettet mod sygeplejeforskning, 

og blev derfor udvalgt til at indgå i søgningen. Derudover valgtes det at medtage PsykINFO, 

idet databasen indeholder international litteratur om psykologi og beslægtede discipliner som 

sygepleje (87). 
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Tabel 1. Søgeprotokol 

Søgeprotokol 

Spørgsmål:  

Hvilke spørgeskemaer måler på forældres tilfredshed med familiecentreret sygepleje på neonatalafdelingen?  

Søgeord: Neonatal, neonatalogi, intensiv neonatalafdeling, forældre, forældretilfredshed, kvalitetsudvikling, 

spørgeskema, familiecentreret sygepleje  

(Søgeord oversættes til engelsk og tilrettes den enkelte databases indeksede emneord) 

Udvælgelseskriterier Databaser 

 Inklusion Eksklusion 

Nedenstående kriterier er anvendt under søgning (limits) eller efterfølgende 

ved gennemgang af titel, abstract og evt. hele teksten. 

 

1) MEDLINE 

 

2) CINAHL  

 

3) EMBASE 

 

4) PsykINFO 

 

 Spørgeskema 

 Peer reviewed 

 Forældretilfredshed 

 Familiecentreret sygepleje 

 Forældreperspektiv 

 Kvalitetsudvikling af 

sygeplejen 

 Publikationer på andre sprog 

end dansk, norsk, svensk og 

engelsk 

 Publikationer ældre end 10 

år 

 Studier med fokus på:  

 Sprogbarrierer  

 Socialt udsatte familier 

 Udskrivelse fra hospitalet 

 Specifikke sygdomme 

 Døende børn 

 Transport af nyfødte 

 

 

Der søgtes som bloksøgning i tre blokke: Kontekst, persongruppe og fænomen (90). Se Tabel 2. 

Blokkene blev anvendt som skabelon for skabe struktur og overblik over søgningen i hver af de 

fire databaser. De booelske operatorer AND og OR anvendtes, for at kunne adskille søgetermerne i 

forhold til blokkene (87), således kombineres f.eks. Neonatal og Neonatalogi med OR, for at finde 

foreningsmængden af de to søgeord.  
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Tabel 2. Blokke anvendt i søgningen 

 Blok 1 

Kontekst 

AND Blok 2  

Persongruppe 

AND Blok 3 

Fænomen 

OR Neonatal 

Neonatalogi 

Intensiv 

neonatalafdeling 

 Forældre  Forældretilfredshed 

Kvalitetsudvikling 

Spørgeskema 

 

 

I søgningen anvendtes de indekserede emneord (databasens tesaurus), som f.eks. i MEDLINE 

benævnes MeSH-termer (88,89). De blev anvendt, hvor det var muligt, ellers søgtes som fritekst 

(87). Søgningen blev begrænset til artikler på dansk, norsk, svensk og engelsk, som er sprog, jeg 

læser og forstår. Tabel 3 viser de oversatte søgeord, der anvendtes i de enkelte databaser. 

Tabel 3. Søgeord anvendt i de fire databaser 

 

MEDLINE 

MeSH-termer: Neonatology; Intensive Care Units, Neonatal; Intensive Care, Neonatal; Parents, Quality of Health 

Care; Patient Satisfaction; Questionnaires 

Fritekst: Satisfaction, quality of care 

 

CINAHL  

CINAHL-headings: Neonatology; Intensive Care Units, Neonatal, Intensive Care, Neonatal; Parents; 

Questionnaires; Quality of Health Care; Patient Satisfaction 

Fritekst: Satisfaction 

 

EMBASE 

Emtree: Neonatal; Neonatology; Parents; Questionnaire; Satisfaction; Quality of Care 

Fritekst: 

PsykINFO 

Thesaurus: Neonatal Intensive Care; Parents; Quality of Care; Client Satisfaction; Questionnaires 

Der blev foretaget 2 ændringer af søgestrategien under søgningen. Som det ses af 

søgeprotokollen (Tabel 1) var det planlagt, at anvende søgeord for: Familiecentreret pleje. Det 

viste sig under søgningen, at afgrænse søgeresultatet til irrelevante og få hits, idet 

publikationerne muligvis var indekseret efter andre emneord. Derfor blev dette keyword 
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udeladt for ikke at risikere at ekskludere væsentlige studier. Dette medførte, at antallet af hits 

blev stort med 857 hits, derfor blev det valgt at indskrænke søgeperioden til en 5 årig periode.  

Efterfølgende fulgte en manuel søgning, hvor referencelister blev gennemgået for at finde 

eventuelt materiale, der ikke fremkom i databaserne (87). 63 dubletter blev udpeget og 

sorteret fra. I alt fremkom søgningen med 435 hits.  

Alle hits blev screenet i forhold til udvælgelseskriterierne. Ikke-relevante artikler blev først 

ekskluderet ud fra overskrift, dernæst abstract og herefter fulgte en gennemlæsning (86). 

Tabel 4 illustrerer screeningsforløbet, et PRISMA-flowdiagram udarbejdet efter struktur af 

Liberti et al (91). 

Tabel 4: Screeningsforløbet 

 

Artikler fundet via 
søgning i  
MEDLINE 

n=181 

Artikler fundet via 
søgning i  
CINAHL 
n=118 

Artikler fundet via 
søgning i  
EMBASE 

n=195 

Artikler fundet via 
søgning i 
PsykINFO 

n=4 

S
cr

e
e

n
in

g
 

Artikler efter dubletter blev fjernet 
n=435 

Id
e

n
ti

fi
k

a
ti

o
n

  

Screening på titel 
n=435 

Ekskluderet på baggrund af titel, n=366 
Årsager: Sygdom og behandling ex infektioner og maternel 

diabetes, metode ex kvalitative og interventionsstudier, efter 
udskrivelse (follow-up), etiske dilemmaer, transport af nyfødte 

mv. 

Screening på abstract 
n=49 

Ekskluderet på baggrund af abstract, n=35 
Årsager: Sprog ex fransk og portugisisk, metode ex kvalitative 

studier, reviews eller mixed method, måler på barnets outcome ex 
vægtøgning og udvikling, amning, Ikke adgang til fuld tekst mv. 

B
e

re
tt

ig
e

ls
e
 

Gennemlæsning 
n=14 

Ekskluderet på baggrund af gennemlæsning, n=13 
Årsager: Interventionsstudier, spørgeskemaet er rettet mod en 

specifik problemstilling, snæver eller fejlagtig målgruppe, setting, 
spørgeskemaets alder 

(Uddybet nedenfor) 

In
k

lu
d

e
re

t 

Inkluderes 
n=1 

Artikler fundet via 
håndsøgning 

 
n=2 
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2.1.2 Indledende valg og præsentation af instrument 

I slutningen af screeningsforløbet blev 14 artikler gennemlæst, hvoraf de 13 artikler blev 

ekskluderet, idet de ikke opfyldte in- og eksklusionskriterierne.  Således blev fire artikler 

ekskluderet, idet spørgeskemaet anvendt i artiklens studie var målrettet en individuel 

intervention, f.eks. forældres oplevelse af deltagelse ved stuegang, implementering af 

forbedret kommunikation og familierum (92-95). Tre studier målte på forældres oplevelse, 

men studierne var konstrueret til at måle på specifikke problemstillinger f.eks. forældres 

oplevelse af udskrivelse, af de sundhedsprofessionelles kommunikation eller af den 

sygeplejefaglige støtte givet til forældre (96-98), og blev derfor ligeledes ekskluderet. I fire 

studier var spørgeskemaet rettet mod en for snæver eller fejlagtig målgruppe: Forældre med 

lægeprofession, forældre til raske nyfødte, forældre til større børn og udelukkende fædre (99-

102).  

Følgende tre artikler beskrev et konkret spørgeskema til at måle på forældres tilfredshed med 

plejen på neontatalafdelingen (103-105). Studiet af Wong (103) viste ved gennemlæsningen, 

at være målrettet forældres tilfredshed med kvaliteten af plejen i ambulatoriet i forbindelse 

med barnets efterkontrol, og de enkelte items indeholdt således strukturelle spørgsmål om 

f.eks. ventetid i ambulatoriet, og derfor måtte skemaet måtte ligeledes ekskluderes. Tsironis 

studie (104) anvendte Conners spørgeskema: NICU-Parent Satisfaction Form (NICU-PSF), som 

er udviklet og valideret tilbage i 1990erne (16), og blev derfor ekskluderet. Det sidste studie 

indeholdt spørgeskemaet: ”EMpowerment of PArents in THe Intensive Care-Neonatalogy 

(EMPATHIC-N)” (105) og blev vurderet til at opfylde in-og eksklusionskriterierne (Bilag 1).  

EMPATHIC-N er udviklet af den hollandske sygeplejeforsker og nyudnævnte professor i 

klinisk sygepleje ved Plymouth University, UK, Jos M Latour og er publiceret på engelsk i 

2012. Latour et al argumenterer for, at instrumentet måler på forældretilfredshed i den 

intensive neonatalafdeling ud fra et familiecentreret sygeplejeperspektiv (105). 

Spørgeskemaet er opbygget i form af 57 deklarative udsagn, der udtrykker et synspunkt om et 

emne, og er fordelt i fem domæner: Information, pleje og behandling, organisation, 

forældredeltagelse og professionel attitude. Skemaet udsendes få uger efter barnets 

indlæggelse, og respondenterne har mulighed for at svare på en 6 points ordinalskala, 

rangerende fra helt uenig (certainly no) til helt enig (certainly yes). Desuden kan svares ikke 

relevant (not applicable) (105-107). Idet måleskalaen ikke har et midtpunkt, tvinges 
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forældrene til at tage stilling til det enkelte udsagn, når de besvarer spørgeskemaet. Dette er 

ifølge Olesen & Mainz relevant, når man kan forvente, at respondenterne har eller kan have en 

mening om et givet spørgsmål (81). I dette tilfælde forældres tilfredshedsvurdering, og 

dermed opfyldelse af søgningens udvælgelseskriterie. Ydermere er spørgeskemaet tilføjet 

spørgsmål om demografiske forhold, fire udsagn, der relaterer til den samlede tilfredshed 

samt fritekstfelt til respondenternes yderligere kommentarer (105).  

Latour et al (105) påviser, at test af de psykometriske egenskaber dokumenterer 

instrumentets reliabilitet og validitet i relation til forældretilfredshed med plejen, og 

konkluderer, at EMPATHIC-N er en valid kvalitetsperformanceindikator til at måle på 

forældres oplevelse af den ydede pleje. I alt 279 besvarelser af EMPATHIC-N fordelt på to 

kohorter, og dermed to datasæt, har været anvendt til analyserne (105). I testen anvendtes 

konfirmatorisk faktoranalyse, som undersøger om en på forhånd fastlagt opdeling i 

underskalaer kan bekræftes af et nyt sæt data (108). Analysen viste på hver af de to datasæt, 

at efter syv items blev ekskluderet af spørgeskemaet, kunne de 57 resterende items fordelt på 

de 5 domæner vise en tilstrækkelig tilpasning i den empiriske struktur (105). Intern 

konsistens blev ligeledes anvendt for at bekræfte at EMPATHIC-N kunne leve op til 

videnskabelige krav (105). Intern konsistens er en beregning af variationen i de enkelte items 

set i forhold til den samlede variation på en skala, hvor Cronbachs alpha udtrykker den 

korrelation, man kan forvente at finde mellem testen af de to datasæt og bør ligge tæt på 1, 

som udtryk for høj reliabilitet (108). Koefficienter på >0,8 betragtes som gode og > 0,9 som 

fremragende (83). Analysen viste, at Cronbachs alpha lå mellem 0,82-0,91 i den første kohorte 

og mellem 0,84 -0,95 i den anden kohorte uden signifikant forskel mellem de to datasæt 

(105), hvilket således var udtryk høj præcision. 

På baggrund af indholdsbeskrivelse, målgruppe samt dokumentation af opfyldelse af testkrav 

ved reliabilitets- og validitetstest udviser det hollandske spørgeskema EMPATHIC-N således 

tilstrækkelig videnskabelig kvalitet til at kunne indgå som empirisk materiale, og blev således 

valgt til at indgå i specialets videre undersøgelse.  
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3 VURDERING AF INDHOLDSVALIDITET 

Det undersøges forud for oversættelse til dansk, at spørgeskemaet har det ønskede indhold til 

at afdække forskningsspørgsmålet (82,83). Specialets fokus er et instrument, der måler på 

forældres tilfredshed i relation til familiecentreret pleje. Der foretages således en analyse af 

indholdet i EMPHATIC-N, for at undersøge om instrumentet lever op til krav om 

indholdsvaliditet til at belyse dette speciales problemstilling. I analysen vil instrumentets 57 

items indgå, som er publiceret i på engelsk i artiklen (105). Spørgsmål, der f.eks. vedrører 

demografiske forhold undlades, da de ikke er rettet imod plejen. 

3.1 Analysestrategi for vurdering af indholdsvaliditet 

Indholdsvaliditet sikres ved at vurdere instrumentet ud fra relevant viden om feltet (81,84). 

Denne viden kan f.eks. indhentes på baggrund af litteraturstudie (82), begrebsanalyse (21) 

eller konsultation af eksperter med specialviden om indholdselementer i instrumentet (84). 

Ifølge Fayers & Machin (83) refererer indholdsvaliditet til hvor fyldestgørende og logisk 

spørgsmålene i spørgeskemaet afspejler de tilsigtede områder af interesse. Metoden afkræver 

både en analyse og vurdering af instrumentets indhold samt vurdering af de 

udviklingsprocedurer, der går forud for konstruktionen af spørgeskemaet (83). På den 

baggrund kan det konkluderes, at Fayers & Machins (83) teoretiske udlægning af krav til 

sikring af indholdsvaliditet er en dybdegående og valid metode, som derfor blev udvalgt til 

analysen af EMPATHIC-N.  

Fayers & Machin (83) anbefaler at rette opmærksomhed på følgende tre områder i 

vurderingen af et instrument for at sikre, at spørgeskemaet har det ønskede indhold: 1) 

Kritisk gennemgang af de grundlæggende strukturer, 2) Review af procedurer, der har været 

anvendt til udviklingen og 3) Overvejelse af anvendelighed i forhold til 

forskningsspørgsmålet. Idet specialets interesseområde var rettet mod forældres tilfredshed 

med familiecentreret sygepleje, måtte EMPATHIC-N således vurderes i denne sammenhæng, 

og derfor blev analysestrategien for hvert af de tre områder, som beskrevet nedenfor:  

1) Kritisk gennemgang af de grundlæggende strukturer i instrumentet  

Overensstemmelse mellem spørgeskemaets teoretiske og operationelle definition blev 

vurderet (83), herunder om alle items, der indgår i EMPATHIC-N er relevante og 

dækkende for forældres tilfredshed med familiecentreret sygepleje. Derfor indgik en 
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analyse af alle items i relation til fem udvalgte nøgleprincipper indenfor familiecentreret 

pleje, der fungerede som indikatorer. De blev valgt ud fra Maluskys (60) egenskaber ved 

familiecentreret sygepleje på neonatalafdelingen, som er defineret på baggrund af 

begrebsanalyse: 

 Partnerskab, som et respektfuldt samarbejde, der involverer familien i 

beslutningstagning omkring barnets pleje og behandling  

 Åben kommunikation, der indebærer at dele viden sundhedsprofessionelle og familie 

i mellem  

 Støtte, hvor familien støttes i plejen af barnet med udgangspunkt i deres ressourcer og 

behov  

 Respekt, der indebærer at tage udgangspunkt og acceptere familiens individualiteter 

og forskelligheder  

 Anerkendelse, hvor familien anerkendes som eksperter i plejen af deres barn, de 

primære omsorgsgivere og de konstante i barnets liv (60)  

Hvert af de 57 items blev opvejet med de 5 indikatorer. For at skabe gennemsigtbarhed og 

struktur over processen blev en tabel udarbejdet til vurderingen. I tabellen registreredes, når 

det enkelte item havde relation til en indikator (Tabel 5). F.eks. Item nr. 1, Information: The 

doctors and nurses gave honest information to us. Dette item blev vurderet til at dække 

indikatoren Åben kommunikation, idet information handler om kommunikation og 

videndeling. Desuden blev det vurderet til at dække Anerkendelse og Partnerskab, idet 

forældre, der får en åben og ærlig information, også anerkendes som de konstante i barnets 

liv samt kan involveres som beslutningstagere.  

I specialet valgtes som kriterium, at forkaste EMPATHIC-N, hvis mindre end 80 % af alle items 

ikke inkluderede mindst 1 indikator. Dette fordi en ulempe ved at adoptere et standardiseret 

spørgeskema, fremfor at udvikle sit eget, kan være, at det kan indeholde unødvendige 

spørgsmål og dermed ikke dække præcist den problemstilling, man ønsker undersøgt (21). På 

den baggrund valgtes derfor at acceptere, at en mindre del af indholdet i EMPATHIC-N (20 %) 

muligvis ikke ville dække specialets problemstilling.  

2) Review af procedurer, der har været anvendt til udviklingen af instrumentet  

Det blev vurderet om alle items, der indgik dækkede emnet på baggrund af data i form af 
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udsagn fra specialister på området (læger, sygeplejersker og evt. andre 

sundhedsprofessionelle fra neonatalafdeling), litteraturreview og interviews af målgruppen 

(forældre), samt en vurdering af om procedurer var veldokumenterede (83). Dokumentation 

for udviklingsprocedurerne af EMPATHIC-N fandtes i publikation af Latour et al (109), som 

blev inddraget i analysen for at afdække og vurdere procedurerne (105). 

3) Overvejelse af anvendelighed i forhold til forskningsspørgsmålet  

Overvejelsen om anvendelighed var en samlet vurdering af de grundlæggende strukturer og 

udviklingen af instrumentet sammenholdt med specialets problemstilling (83).  

Analysen inkluderede således både vurdering af selve instrumentet og udviklingsprocessen 

frem til publicering af EMPATHIC-N. 

3.2 Analyse og resultat af vurdering 

Resultat af analysen præsenteres ud fra de tre områder som beskrevet i analysestrategien: 

Instrumentets grundlæggende strukturer, udvikling af instrumentet og overvejelse om 

anvendelse.  

Ad 1) Instrumentets grundlæggende strukturer  

På baggrund af analysen dækkede alle items (100 %) et eller flere af de fem valgte 

indikatorer, der knyttede sig til principperne om familiecentreret sygepleje, og udgjorde 

derfor > 80 %, som var kriteriet for at spørgeskemaets indhold var dækkende for specialets 

problemstilling, og dermed overensstemmelse mellem skemaets teoretiske og operationelle 

definition. I tabellen (Tabel 5) ses hvilken eller hvilke indikatorer, det enkelte item var 

dækkende for. 
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Tabel 5: Indikatorer opvejet med de enkelte items 

Domæne Ite
m 
Nr 

Partnerskab, 
som et 
respektfuldt 
samarbejde, der 
involverer 
familien i 
beslutningstagnin
g omkring 
barnets pleje og 
behandling. 

Åben 
kommunikation, 
der indebærer at 
dele viden 
sundhedsprofessio
nelle og familie i 
mellem. 

Støtte, hvor 
familien støttes i 
plejen af barnet 
med 
udgangspunkt i 
deres ressourcer 
og behov. 

Respekt, der 
indebærer at tage 
udgangspunkt og 
acceptere 
familiens 
individualiteter og 
forskelligheder. 

Anerkendelse, 
hvor familien 
anerkendes som 
eksperter i plejen 
af deres barn, de 
primære 
omsorgsgivere og 
de konstante i 
barnets liv. 

Information 1 x x   x 

Information 2 x x    

Information 3  x    

Information 4  x   x 

Information 5 x x   x 

Information 6  x    

Information 7  x    

Information 8 x x    

Information 9 x x    

Information 10  x    

Information 11  x    

Information 12  x    

Care and 
Treatment 

1  x x   

Care and 
Treatment 

2  x    

Care and 
Treatment 

3  x  x  

Care and 
Treatment 

4  x x  x 

Care and 
Treatment 

5   x x x 

Care and 
Treatment 

6   x x  

Care and 
Treatment 

7  x  x  

Care and 
Treatment 

8  x  x  

Care and 
Treatment 

9   x x  

Care and 
Treatment 

10    x x 

Care and 
Treatment 

11 x x x x x 

Care and 
Treatment 

12   x x x 

Care and 
Treatment 

13    x  

Care and 
Treatment 

14  x  x  

Care and 
Treatment 

15   x x x 
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Domæne Ite
m 
Nr 

Partnerskab, 
som et 
respektfuldt 
samarbejde, der 
involverer 
familien i 
beslutningstagnin
g omkring 
barnets pleje og 
behandling. 

Åben 
kommunikation, 
der indebærer at 
dele viden 
sundhedsprofessio
nelle og familie i 
mellem. 

Støtte, hvor 
familien støttes i 
plejen af barnet 
med 
udgangspunkt i 
deres ressourcer 
og behov. 

Respekt, der 
indebærer at tage 
udgangspunkt og 
acceptere 
familiens 
individualiteter og 
forskelligheder. 

Anerkendelse, 
hvor familien 
anerkendes som 
eksperter i plejen 
af deres barn, de 
primære 
omsorgsgivere og 
de konstante i 
barnets liv. 

Care and 
Treatment 

16   x   

Care and 
Treatment 

17 x x    

Parental 
Participation 

1  x    

Parental 
Participation 

2   x  x 

Parental 
Participation 

3   x   

Parental 
Participation 

4   x  x 

Parental 
Participation 

5   x  x 

Parental 
Participation 

6 x  x   

Parental 
Participation 

7 x   x  

Parental 
Participation 

8 x  x x  

Organization 1  x    

Organization 2    x  

Organization 3    x  

Organization 4    x  

Organization 5    x  

Organization 6    x  

Organization 7    x  

Organization 8    x  

Professional 
Attitude 

1    x  

Professional 
Attitude 

2    x x 

Professional 
Attitude 

3    x  

Professional 
Attitude 

4    x  

Professional 
Attitude 

5   x x  

Professional 
Attitude 

6    x  

Professional 
Attitude 

7   x x x 

Professional 
Attitude 

8 x x x   

Professional 
Attitude 

9     x 

Professional 
Attitude 

10   x   
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Domæne Ite
m 
Nr 

Partnerskab, 
som et 
respektfuldt 
samarbejde, der 
involverer 
familien i 
beslutningstagnin
g omkring 
barnets pleje og 
behandling. 

Åben 
kommunikation, 
der indebærer at 
dele viden 
sundhedsprofessio
nelle og familie i 
mellem. 

Støtte, hvor 
familien støttes i 
plejen af barnet 
med 
udgangspunkt i 
deres ressourcer 
og behov. 

Respekt, der 
indebærer at tage 
udgangspunkt og 
acceptere 
familiens 
individualiteter og 
forskelligheder. 

Anerkendelse, 
hvor familien 
anerkendes som 
eksperter i plejen 
af deres barn, de 
primære 
omsorgsgivere og 
de konstante i 
barnets liv. 

Professional 
Attitude 

11    x  

Professional 
Attitude 

12    x  

I alt   9 24 20 30 15 

 
Resultatet viste dermed, at:  

9 items (14 %) var dækkende for Partnerskab, 24 items (56 %) var dækkende for Åben 

kommunikation, 20 items (35 %) var dækkende for Støtte, 30 items (53 %) var dækkende for 

Respekt og 15 items (26 %) var dækkende for Anerkendelse.  

Dette var udtryk for, at der overordnet var overensstemmelse mellem den teoretiske og 

operationelle definition af begrebet familiecenteret sygepleje (60,83,105). 30 ud af de 57 

items (53 %) dækkede endda mere end én indikator. Dette bidrog positivt til opfyldelse af 

krav om indholdsvaliditet i den samlede vurdering og overvejelse om anvendelighed ud fra 

specialets kriterium. 

Ad 2) Udvikling af instrumentet  

Latour et al (109) dokumenterer, at processen med at inkorporere familiecentreret sygepleje i 

tilfredshedsundersøgelsen, samt sikre at alle items dækker betydningsfulde områder, har 

været velovervejede, systematiske og grundige. Nedenstående belyser processen: 

Forskningsarbejdet, der har dannet grundlag for udviklingen af indholdet i instrumentet, har 

involveret 68 sygeplejersker, 13 læger og 148 forældre samt et litteraturreview (109). Studiet 

(udført maj 2007-maj 2008) fandt sted i flere trin. Først en identificering af 

neonatalsygeplejersker og -lægers oplevelse af hvilke plejerelaterede områder, der burde 

indgå i en forældretilfredshedsundersøgelse. De sundhedsprofessionelles udsagn blev 

herefter sammenholdt med fund fra litteraturreview af validerede tilfredshedsundersøgelser 

indenfor neonatal-, børne- og voksenintensiv sygeplejen indtil opnåelse af konsensus. 

Herefter blev de omsat til udsagn som både gruppen af sundhedsprofessionelle og forældre 

rangordnede på en seks points skala (mest og mindst betydning). Endeligt blev identificeret 
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forskelle og ligheder i de to gruppers holdninger. Der blev anvendt statistisk analysemetode 

til validering af resultaterne undervejs i studiet.  

Undersøgelsen foregik på en intensiv neonatalafdeling i Holland. De inkluderede 

sundhedsprofessionelle havde en gennemsnitlig neonatalerfaring på mere end 7 år. De 

inkluderede forældres børn havde som minimum været indlagt i 2 døgn (109).  

De items, der indgår i instrumentet, dækkede dermed emnet på baggrund af bidrag fra faglige 

specialister på området, litteraturreview og involvering af forældre. Arbejdet er 

veldokumenteret og denne transparens sammenholdt med involvering af et stort antal 

relevante ressourcepersoner, bidrog tillige positivt til opfyldelse af krav om indholdsvaliditet i 

den samlede vurdering og overvejelse om spørgeskemaets anvendelighed i relation til 

specialets problemstilling.  

Ad 3) Overvejelse om anvendelighed  

På baggrund af kritisk gennemgang af både de grundlæggende strukturer i EMPATHIC-N samt 

udviklingsprocedurerne af instrumentet, viser det samlede resultat af undersøgelsen, at 

spørgeskemaet EMPATHIC-N opfylder Fayers & Machins (83) krav til indholdsvaliditet samt 

de valgte kriterier i relation til specialets problemstilling. Overvejelsen om anvendelighed vil 

derfor være en anbefaling, i den forståelse, at det vil være relevant at oversætte EMPATHIC-N. 

3.3 Samtykke til oversættelse af EMPATHIC-N 

Idet instrumentet er udviklet til undersøgelse af en hollandsk kohorte, er den originale 

version af spørgeskemaet derfor også udformet på hollandsk. Før et spørgeskema kan 

adopteres i en anden kultur, i denne sammenhæng dansk, må det undersøges på baggrund af 

oversættelse og transkulturel tilpasning og dermed validering til danske forhold, hvorvidt det 

kan anvendes i en dansk kontekst (110).  Spørgeskemaets udvikler Jos M Latour er derfor 

adspurgt og har givet sit samtykke til oversættelse og validering til danske forhold samt 

udleveret den hollandske version af instrumentet (Bilag 2) til formålet.  
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4 OVERSÆTTELSE AF INSTRUMENTET 

Litteraturen beskriver forskellige metoder til oversættelse af instrumenter, f.eks. redegør 

Behling & Law (110) for seks forskellige metoder: Simple Direct Translation, Modified Direct 

translation, Translation/Back-Translation, Ultimate Test, Parallel Blind Tecnique, Random 

Probe Technique.  Maneesriwongul & Dixon (111) vurderer ligeledes forskellige metoder for 

oversættelse i et review, og viser at 38 ud af 47 studier anvender oversættelse-

tilbageoversættelsesproceduren og vurderer, at en kombination af oversættelse-

tilbageoversættelse samt efterfølgende tests er med til at øge validiteten af oversættelsen. Det 

er derved en hyppigt anvendt metode indenfor oversættelse af spørgeskemaer. Således har 

også WHO (112) denne anbefaling for oversættelse af instrumenter. På denne baggrund 

konkluderes det, at det er en anerkendt og valid metode, som således vælges til oversættelse 

af EMPATHIC-N. 

En oversættelse-tilbageoversættelse involverer flere uafhængige oversættelser fra 

kildeversionens sprog til sekundærsproget (et andet lands sprog), herefter en eller flere 

tilbageoversættelser som sammenlignes med kildeversionen for at kunne vurdere kvaliteten 

af oversættelsen (110,113).  Proceduren har derved den fordel, at den muliggør en 

verificering af ækvivalens mellem kildeversionen og sekundærversionen af spørgeskemaet 

(111).  

På Behling & Law´s anbefaling inddeles ækvivalens i tre komponenter: semantisk, 

begrebsmæssig og normativ ækvivalens, for at sikre at sekundærversionen videregiver den 

tilsigtede mening til respondenterne. Alle tre former har betydning for om en oversættelse 

gør spørgeskemaet opperationelt på sekundærsproget både sprogligt, kulturelt og 

samfundsmæssigt (110), og vil blive uddybet nedenfor:  

Semantisk ækvivalens er en betegnelse for at ord eller udtryk har samme meningsindhold 

på forskellige sprog. Semantisk ækvivalens sikres ved at betydningen og meningen af ord og 

udtryk opretholdes efter oversættelse (110). 

Begrebsmæssig ækvivalens omhandler indholdet i begreber uafhængig af ord eller fraser 

der anvendes til at repræsentere dem, hvor der kan være store forskelle i indholdet af 

begreber på tværs af kultur i forskellige lande (110). 
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Normativ ækvivalens dækker de normer eller sociale konventioner, som hvert enkelt 

samfund indeholder og har betydning for den særlige adfærd, der er knyttet til det 

pågældende samfund. Det er relevant for oversættelse af et spørgeskema, idet samfundets 

normer kan medføre variationer på svar, der gives på de enkelte spørgsmål (110). 

I en oversættelse indgår derfor ikke blot en sproglig oversættelse, men således også en 

transkulturel tilpasning af de formuleringer, der indgår i spørgeskemaet (111-115). 

Wild et al (116) har beskrevet principper for god praksis for oversættelse og transkulturel 

tilpasning af spørgeskemaer, der er målrettet anvendelse i videnskabelig sammenhæng, 

hvilket er omdrejningspunkt for specialets undersøgelse. Det er en guideline, der er udviklet 

på baggrund af review af 12 oversættelsesprocedurer, der anbefales i eksisterende 

metodelitteratur for oversættelse og transkulturel tilpasning af spørgeskemaer til patienter, 

heriblandt WHO´s procedure (112,116). Ifølge Wild et al (116) har en forskergruppe vurderet 

alle trin i oversættelsesprocedurerne i relation til konsistens, styrker og svagheder af hvert 

trin, og kommet frem til konsensus omkring den anbefalede guideline. Denne guideline 

indeholder flere trin end f.eks. WHO, Behling & Law samt Koller et al´s procedure for 

oversættelse-tilbageoversættelse (110,112,115), og er desuden eksplicit i relation til 

begrundelserne for de enkelte trin (116).  

På baggrund af ovenstående, vælges derfor den anbefalede guideline af Wild et al som 

procedure for oversættelse af EMPHATIC-N. 

4.1 Oversættelsesprocedure for EMPATHIC-N 

Oversættelsesproceduren består af 10 trin, og pågår fortløbende under inddragelse af 

relevante nøglepersoner med på forhånd definerede kompetencer (116). De 10 trin og deres 

indhold beskrives i nedenstående Tabel 6. I den efterfølgende Tabel 7 er listet nøglepersoner 

samt beskrivelse af kompetencer.  

Tabel 6: Oversættelsesprocedurens 10 trin  

Nummer Trin Indhold 
1) Forberedelse 

 
Det indledende arbejde før selve oversættelsen 
påbegyndes 

2) Oversættelse  
 

Oversættelse af spørgeskemaet fra originalsproget 
(hollandsk) til det nye sprog (dansk) 

3) Konsensus,  
enighed, forsoning  

Sammenligne og flette mere end en oversættelse til 
en enkelt oversættelse 
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Nummer Trin Indhold 
4) Tilbageoversættelse  

 
Tilbageoversætte spørgeskemaet fra det nye sprog 
(dansk) tilbage til originalsproget (hollandsk) 

5) 
 

Review af 
tilbageoversættelse 

Sammenligne den tilbageoversatte version af 
spørgeskemaet med originalen, for at fremhæve og 
undersøge uoverensstemmelser mellem den 
oprindelige og den forsonede oversættelse, som 
derefter revideres i processen med at løse evt. 
problemer 

6) Harmonisering Sammenligne tilbageoversættelsen med de 
forskellige sprogversioner og det originale 
spørgeskema for at få øje på/fremhæve/belyse 
uoverensstemmelser/forskelle mellem originalen 
og den udledte oversættelse, samt at opnå en 
konsistent/konsekvent løsning af 
oversættelsesproblemer 

7) Kognitiv debriefing Teste spørgeskemaet på en lille gruppe af relevante 
patienter (forældre) eller lægfolk  

8) Review af 
resultaterne af den 
kognitiv debriefing og 
færdiggørelse 

Sammenligne patienters (forældres) eller lægfolks 
fortolkning af oversættelsen med den originale 
version for at belyse og ændre uoverensstemmelser 

9) Korrekturlæsning Afsluttende gennemgang af oversættelsen for at få 
øje på og rette typografiske, grammatiske eller 
andre fejl 

10) Endelig rapport Rapport skrevet i slutningen af processen, der 
dokumenterer udviklingen af hver oversættelse 

Frit oversat til dansk efter Wild et al (116) 

 

For hvert trin anbefaler Wild et al (116) at rette en særlig opmærksomhed på følgende 

områder: 

 Indhold  

 Kritiske komponenter 

 Rationale 

 Personer, der bør rekrutteres til opgaven 

 Risici ved undladelse 

Disse blev derfor frit oversat til dansk, indsat i tabel og anvendtes som støtteredskab 

fortløbende under oversættelsesproceduren (Bilag 3). 
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Tabel 7: Nøglepersoner samt beskrivelse af deres kompetencer 

Nøgleperson Beskrivelse 
Kunde  Personen eller gruppen, der ønsker spørgeskemaet oversat 
Spørgeskemaets udvikler Person eller gruppen, der har udviklet det oprindelige 

spørgeskema, som skal oversættes.  
Er muligvis ansvarlig for beslutninger 

Projektleder  Personen, der koordinerer oversættelsesprojektet. Arbejder 
ved en forskningsenhed el. lign.  
Har overblik over alle trin i processen 

Nøgleperson i Danmark  Den primære kontakt i Danmark. Denne person er (nogen 
gange) ansvarlig for den første oversættelse. Personen skal 
have dansk modersmål (target language) og tale flydende 
hollandsk (source language), og være bosiddende i Danmark 
(target country). Personen bør komme fra en 
medicinsk/sundheds/psykologisk/social forskningsbaggrund 
og have erfaring med at oversætte/lede oversættelse af 
spørgeskemaer til patienter. 

Oversætter/-e  De personer, som oversætter (forward) den anden og 
efterfølgende gang. De bør være professionelle oversættere og 
have dansk modersmål samt tale flydende hollandsk. Det 
anbefales at oversætterne er bosiddende i Danmark og har 
erfaring med oversættelse af spørgeskemaer til patienter. 

Uafhængig oversætter  En oversætter, der kan anvendes til at udføre konsensus. 
Personen skal have dansk modersmål, tale flydende hollandsk 
og bo i Danmark. Det anbefales, at personen har erfaring med 
oversættelse af spørgeskemaer til patienter. 

Tilbageoversættere  De personer, som tilbageoversætter spørgeskemaet fra dansk 
til hollandsk. De bør være professionelle oversættere, have 
hollandsk modersmål og tale flydende dansk. De bør ikke have 
noget forudgående kendskab til spørgeskemaet, og bør ikke se 
originalen eller anden sproglig version før eller under arbejdet 
med tilbageoversættelsen. 

Dansk konsulent  Konsulent i Danmark, der kan anvendes til at udføre kognitiv 
debriefing, interviews angående forståelse. Personen bør have 
dansk modersmål, tale flydende hollandsk og være bosiddende i 
Danmark. Det foretrækkes at personen har erfaring med 
kvalitative interview- og/eller kognitiv interviewteknik. 

Korrekturlæsere  Personer, der tjekker den endelige oversættelse for 
typografiske, grammatiske eller andre fejl. De bør have dansk 
modersmål. 

Frit oversat til dansk efter Wild et al (116) 
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4.2 Resultat af oversættelsesproceduren 

Den valgte guideline sætter ifølge Wild et al (116) en basisstandard for god praksis, der også 

tillader fleksibilitet, hvorved forklaringen for hvert af de 10 trin ikke anses for at være 

endelige etiketter, men en hjælp til at forstå og vurdere indholdet af hvert trin. 

Oversættelsen af et instrument er således en iterativ proces, idet de enkelte trin nødvendigvis 

former sig alt efter, hvordan processen forløber. Specialets resultatafsnit vil derfor 

afrapportere både udvalget af den konkrete strategi for oversættelsen af EMPATHIC-N, 

delresultater samt resultatet af oversættelsen ud fra de 10 trin. Der vil blive lagt vægt på de 

områder, hvor beslutninger måtte træffes, hvilke begrundelser, der ligger bag samt områder 

hvor flere og nye ressourcer måtte inddrages. Trin 10 undlades i resultatafsnittet, idet den 

endelige rapport sidestilles med udarbejdelsen af specialet. 

For at rette opmærksomhed mod overblik og læsevenlighed af resultatafsnittet, vælges 

nedenfor at vise et flowchart over hele oversættelsesprocessen (Tabel 8) frem til det endelige 

resultat, velvidende at processen er forløbet iterativt.  
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Tabel 8: Flowchart over oversættelsesprocessen 

Review

OVERSÆTTELSESPROCESSEN

Særlige udfordringer
Involvering af spørgeskemaudvikler

Kognitiv debriefing, 2 familier 
Indsamling af oplysninger om danske forhold

Tilbageoversættelse

Kognitiv debriefing
Neonatalafdeling 1

5 familier

Kognitiv debriefing 
Neonatalafdeling 2

4 familier

Korrekturlæsning

TRIN 1

TRIN 2

TRIN 3

TRIN 4

TRIN 5

TRIN 6

TRIN 7

TRIN 9

TRIN 8

Harmonisering

Konsensusmøde

Oversættelse 3Oversættelse 2

Forberedelse:
Invitation af spørgeskemaudvikler
Udarbejdelse af instruktionsbrev
Rekruttering af nøglepersoner

Oversættelse 1

Review
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4.2.1 Forberedelse og oversættelse (Trin 1 og 2) 

Spørgeskemaets udvikler og indehaver af copyright Professor Jos M Latour var indledningsvis 

adspurgt, og havde givet tilladelse til oversættelsen. Latour blev efterfølgende inviteret til at 

være involveret i processen i det omfang at kunne afklare eventuelle tvetydigheder eller 

begreber bag de enkelte items, hvis der skulle opstå problemer under oversættelsen. Latour 

gav uden forbehold sin accept. 

Herefter udarbejdedes en forklaring på indholdet af spørgeskemaet sammen med 

instruktioner for oversættelsen, hvilket formuleredes i et instruktionsbrev til oversætterne 

(Bilag 4).  

Nøglepersoner blev efterfølgende rekrutteret. De er listet i Tabel 9, som også indeholder en 

beskrivelse af deres kompetencer i relation til oversættelsen af spørgeskemaet.   

Der blev rekrutteret tre oversættere, for at sikre, at de i videst muligt omfang tilsammen 

havde de af Wild et al (116) anbefalede kompetencer. Således havde ”Nøglepersonen i 

Danmark”, som var ansvarlig for den første oversættelse, alle anbefalede kompetencer, 

bortset fra erfaring med at oversætte spørgeskemaer til patienter, hvortil den professionelle 

oversætter rekruttereret fra oversættelsesfirma, kunne bidrage med erfaring indenfor 

medicinsk oversættelse, herunder materiale til patienter.  

Tabel 9: De rekrutterede nøglepersoner samt beskrivelse af deres kompetencer 

Nøgleperson Beskrivelse 
Kunde  Specialestuderende v/ Sektion for Sygepleje, Aarhus 

Universitet  
Spørgeskemaets udvikler Professor Jos M Latour, indehaver af Copyright samt 

ressourceperson ved problemtikker i forbindelse med 
oversættelse 

Projektleder  
 

Specialestuderende v/ Sektion for Sygepleje, Aarhus 
Universitet  

Nøgleperson i Danmark  Sygeplejerske 
Mastergrad indenfor sundhedsområdet 
Dansk modersmål 
Taler flydende hollandsk 
Bosiddende i Danmark 
Ansvarlig for den første oversættelse 
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Nøgleperson Beskrivelse 
Oversættere  
 

Gymnasielærer 
Oversættelseserfaring 
Dansk modersmål 
Taler flydende hollandsk 
Bosiddende i Holland 
Ansvarlig for anden oversættelse 
 
Professionel oversætter fra oversættelsesfirma med erfaring 
indenfor medicinsk oversættelse, herunder materiale til 
patienter 
Dansk modersmål 
Taler flydende hollandsk 
Bopæl ukendt 
Ansvarlig for tredje oversættelse 

Uafhængig oversætter  Udelades. 
Ifølge Wild et al, kan en uafhængig oversætter anvendes som 
alternativ til at lede konsensusmøder(116), men idet 
”Nøglepersonen i Danmark ” rekrutteres til denne opgave, 
kan denne type nøgleperson således udelades. 

Tilbageoversættere  
 

Professionel oversætter fra oversættelsesfirma med erfaring 
indenfor medicinsk oversættelse, herunder materiale til 
patienter 
Hollandsk modersmål 
Taler flydende dansk 
Bopæl ukendt 
Intet kendskab til spørgeskemaet EMPATHIC-N 
Ansvarlig for første tilbageoversættelse 
 
Rekrutteringen af flere tilbageoversættere med ansvar for 
anden evt. tredje tilbageoversættelse afventer.  
Ifølge Wild et al (116) anbefales mindst én 
tilbageoversættelse, derfor afventes den første 
tilbageoversættelse og efterfølgende vurdering. 

Dansk konsulent  
 

Udelades. Ifølge Wild et al (116) kan en anden konsulent 
udpeges til denne opgave, hvorved projektlederen vælger 
selv at udføre interviews. 

Korrekturlæser  
 

Ledende lægesekretær 
Dansk modersmål 

 

Næste trin efter forberedelsen var Trin 2: Oversættelse. Således blev tre oversættelser 

rekvireret, og instruktionsbrevet medfulgte rekvisitionen til hver af de tre oversættere, for at 

styrke ækvivalensen af den enkelte oversættelse. 
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4.2.2 Konsensus og tilbageoversættelse (Trin 3 og 4) 

For at opnå konsensus, blev konsensusmøde afholdt sammen med ”Nøglepersonen i 

Danmark” og ”Projektlederen”. For at skabe overblik og fremme sammenligningsprocessen, 

valgtes at samle de tre oversættelser i et dokument og give hver oversættelse en farve, således 

at det var synligt, hvem der var ansvarlig for de enkelte tekster. Dokumentet blev anvendt 

under mødet og sammenholdt med originalen af spørgeskemaet på kildesproget. Desuden 

anvendtes elektroniske ordbøger på dansk, hollandsk og engelsk til at afdække synonymer af 

de mest vanskelige ord, og for således at søge at nå til enighed mellem individuelle talemåder 

og sproglige præferencer, og dermed søge at sikre den bedste oversættelse og dermed 

ækvivalens. Mødet var af 5 timers varighed, og alle diskussioner om oversættelsen blev 

optaget på en lydfil og aflyttet af projektlederen efter mødet.  

4.2.2.1 Opnåelse af ækvivalens efter konsensus 

Semantisk ækvivalens 

Blandt de 57 item var der 23 item, hvor de tre oversættelser var meget nærliggende (heraf 5 

nøjagtig enslydende). I disse tilfælde blev der ikke gjort yderligere for at sikre, at den 

semantiske ækvivalens blev opretholdt, idet meningsindholdet tydeligvis var meget identisk 

efter oversættelsen. 

De resterende items krævede flere diskussioner for at søge at opnå den semantiske 

ækvivalens. F.eks. blev i flere items anvendt ordet duidelijk, som direkte oversat betyder 

tydelig. Her valgtes at oversætte til klar og tydelig, idet den hollandske betydning i 

sammenhængen er underforstået, at handlingen pågår udførligt eller nøje detaljeret. Således 

medførte det, at det tredje item, under domænet ”Information” blev oversat til: ”Vores 

spørgsmål blev klart og tydeligt besvaret…”  

Ligeledes var ordene goed rekening met oplæg til diskussion, idet de direkte fra hollandsk kan 

oversættes til holdt godt øje med, underforstået på en omhyggelig og hensynstagende måde. 

Konsensus opnåedes med ordene: meget opmærksomme, således at det pågældende item lød: 

”Lægerne og sygeplejerskerne var meget opmærksomme på…” 

Begrebsmæssig ækvivalens 

Af de 57 items blev den begrebsmæssige ækvivalens diskuteret i oversættelsen af de 18 items. 

F.eks. under domænet ”Forældredeltagelse” blev ordet geleerd, som i de tre oversættelser blev 

oversat sprogligt til lært eller oplært, som efter diskussionerne ændret til vejledt, hvor det 
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pågældende item kom til at lyde: ”Vi blev vejledt af sygeplejerskerne…”. Denne ændring blev 

gjort for at sikre, at det pågældende item ikke blot signalerede noget handlingsanvisende, som 

lært eller oplært kan gøre. Diskussionerne på konsensusmødet kom frem til, at ordet vejledte 

på dansk betyder en mere tovejs dialogform, og er mere målrettet en læringskultur i 

Danmark, og blev således valgt.  

Ligeledes blev ordet gezondheid som direkte oversat til hollandsk betyder: sundhed oplæg til 

diskussion om begrebsmæssig ækvivalens. Det pågældende item under domænet 

”Professionel attitude” kom således til at lyde: ”….havde altid udgangspunkt i vores barns 

sundhedstilstand og trivsel”. Denne ændring blev valgt for at undgå en højtidelig klang, som 

ordet sundhed på det danske sprog, i en dansk kultur, kan pege på. Derfor blev ordet trivsel 

involveret på baggrund af diskussionerne for at skabe en opblødning i sproget. 

Normativ ækvivalens 

For at søge at opnå normativ ækvivalens ved oversættelsen måtte tiltaleformen i 

spørgeskemaets forklaringer til respondenterne samt i de indledende og afsluttende afsnit 

ændres. Det viste sig ved oversættelsen, at tiltaleformen i Holland er mere høflig end i 

Danmark og i særdeleshed på skrift, som en invitation til deltagelse i en 

spørgeskemaundersøgelse er. Derfor var tiltaleformen ved direkte oversættelse: De, Deres, 

Dem osv. Det blev derfor umiddelbart valgt, at ændre tiltaleformen i den danske oversættelse, 

men det var et oplæg til diskussion om tiltaleformen skulle stiles i ental (Du, dig, dine), flertal 

(I, jer, jeres) eller begge dele (du/i, dig/jer, dine/jeres). Det sidste eksempel blev umiddelbart 

valgt, for at bevare en tillempet høflig tiltaleform i den danske oversættelse, og således også 

målrette spørgeskemaet både én og flere respondenter. På skrift viste det valg, at virke 

”tungt” på sproget. Det blev derfor som alternativ drøftet om en tiltaleform i flertal kunne 

medføre en negativ konsekvens på enlige forsørgere, men idet spørgeskemaets indhold retter 

sig mod familien som en helhed og har et familiecentreret perspektiv, traf projektlederen 

endelig beslutning om at ændre tiltaleformen til flertal.  

Særlige udfordringer for at sikre ækvivalens 

Ved konsensusmødet var der områder på baggrund af diskussionerne, der viste sig at kræve 

yderligere tiltag for at sikre ækvivalens. Disse omhandlede spørgeskemaets første del samt 

begreber blandt de enkelte items i spørgeskemaets anden del.  
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For at sikre normativ ækvivalens i spørgeskemaets første del, hvor der er generelle spørgsmål 

til respondenterne om deres kulturelle baggrund og uddannelsesstatus, så måtte det 

undersøges, hvordan disse to demografiske karakteristika forholdt sig i Danmark. 

For at undersøge hvilke kulturelle befolkningsgrupper, der udgør de største andele indenfor 

målgruppen, som er forældre i den fødedygtige alder, og derfor mellem 20 - 40 år, valgtes at 

konsultere databasen: ”Statistikbanken” hos Danmarks statistik (117). Søgningen viste, at 

mennesker med tyrkisk, polsk, rumænsk og pakistansk etnicitet er de største kulturelle 

befolkningsgrupper af netop de 20-39 årige i Danmark foruden danskere, og disse blev derfor 

indsat i spørgeskemaet i rækkefølge efter gruppens forholdsmæssige størrelse.  

For at sikre normativ ækvivalens i relation til skemaets spørgsmål om uddannelsesstatus 

valgtes at tilgå den seneste udgivelse af uddannelsesnøgletal udgivet af Det Danske 

Undervisningsministerium (118). Ministeriets liste over uddannelser blev sammenholdt med 

to danske spørgeskemaer, hvor lignende spørgsmål om uddannelsesstatus forelå. 

Spørgeskemaerne fandtes på Rigshospitalets hjemmeside, er dateret i 2012, og udsendes 

aktuelt af Fertilitetsrådgivningen til kvinder og mænd, der ønsker rådgivning om fertilitet 

(119). Respondenterne til de to skemaer har således sammenlignelig aldersklasse med 

respondenter til EMPATHIC-N.  

Idet der var overensstemmelse mellem de tre kilder, blev en tilsvarende liste over 

uddannelser anvendt i spørgeskemaet.  

For at søge at sikre begrebsmæssig ækvivalens i spørgeskemaets anden del, måtte følgende 

nedenstående begreber undersøges nærmere: 

Ordene dagelijks een gesprek, oversat direkte til dansk en daglig samtale, var indeholdt i det 

første item under domænet: Information. På trods af diskussionerne under konsensusmødet 

var det ikke muligt, at afdække meningen bag begrebet samtale, og sikre den begrebsmæssige 

ækvivalens i oversættelsen. Var meningen bag ordet en daglig dialog på patientstuen om f.eks. 

barnets velbefindende? Eller mentes en mere formel samtale, der kan være planlagt og foregå 

i et samtalerum? Det var ikke projektlederens indtryk, at planlagte samtaler var daglig praksis 

på neonatalafdelinger i Danmark, og dermed ikke relevant at spørge til i dansk kontekst, men 

for at sikre at dette ikke blot var en formodning, blev dette konfirmeret med tre større 

neonatalafdelinger på tre forskellige danske hospitaler. Forespørgslen afdækkede, at alle tre 

afdelinger havde daglig kommunikation på patientstuen, men ikke formelle samtaler i den 
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forstand, at de er planlagte og foregår i et samtalerum. Disse pågår sjældnere alt efter barnets 

tilstand. 

Ifølge Wild et al (116) kunne det være relevant at involvere de andre oversættere eller en 

uafhængig oversætter til at afklare en sådan begrebsmæssig problemstilling i oversættelsen, 

men da det formentlig ville kræve indsigt i neonatal praksis i Holland for at kunne svare, 

valgtes derfor at adspørge spørgeskemaets udvikler for få udfoldet begrebet samtale.  

På baggrund af Latours svar på forespørgslen var den underliggende mening bag begrebet 

samtale, at det pågældende item var tilsigtet at monitorere, at forældrene mindst en gang 

dagligt fik opdateret information i form af en dialog om deres barns pleje og behandling. 

Betydningen var således ikke en planlagt samtaleform i faste rammer, men derimod, ifølge 

Latour, en forsikring om, at ingen forældre sad ved deres barns seng en hel dag uden have en 

mindre samtale om deres barn med læger og/eller sygeplejersker. 

Det besluttedes derfor at bibeholde ordet samtale i det pågældende item på baggrund af 

Latours svar, men rette en særlig opmærksomhed i de senere trin i oversættelsesprocessen, 

hvor respondenter involveres. 

Ligeledes valgtes at adspørge Latour om meningen bag begrebet agressief, som var indeholdt i 

et item under domænet ”Organisation”, og som direkte oversat til dansk betyder aggressiv. På 

hollandsk kunne aggressiv også betyde fjendtlig eller anspændt, men for at få en bedre 

forståelse af meningen bag begrebet i denne sammenhæng, valgtes således at gå til 

spørgeskemaets udvikler.  

Ifølge Latour var rationalet bag dette item, at på det tidpunkt hvor spørgeskemaet blev 

udviklet, oplevede personalet episoder, hvor nogle forældre var fjendtlige overfor personalet. 

Derfor opstod dette item oprindeligt fra læger og sygeplejerskers udsagn. Latour opfordrede i 

sit svar til at give oversættelsen en mere positiv klang. Det besluttes derfor, at oversætte 

begrebet til uvenlig, som på det danske sprog har en mindre negativ betydning end aggressiv.  

Endeligt valgtes at adspørge Latour om ordene het team, som oversat til dansk betyder 

teamet. Var meningen bag begrebet team et lille team af sundhedsfaglige kontaktpersoner, 

oftest flere kontaktsygeplejersker og en -læge, som er et nationalt kvalitetskrav i Danmark 

(76)? Eller mentes hele afdelingen, som et team? 

Ved forespørgslen afdækkede Latour, at ordet team refererede til de ansatte læger og 

sygeplejersker, der arbejdede på neonatalafdelingen, og ikke et specifikt team. Det valgtes 
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derfor at erstatte ordet team med lægerne og sygeplejerskerne i de relevante items, for at 

undgå begrebet team, der i dansk kontekst ville kunne misforstås af respondenterne.  

Konsensusmødet gav yderligere anledning til diskussion om oversættelsen var forståelig på 

alle områder i henhold til, om ordvalget repræsenterede almindeligt dansk. Ville 

respondenterne, der skulle besvare spørgeskemaet forstå ordenes indhold? F.eks. blev ordet 

empati tilføjet i det andet item under domænet: ”Professionel attitude”, idet det hollandske 

leefden met ons mee oversat til dansk betød, havde medfølelse med os.  På det danske sprog 

ville det, når ordet medfølelse stod alene have et lidt for højtidelig klang, derfor valgtes ordet 

empati, som har en mere faglig karakter, således at oversættelsen lød: ”… udviste empati og 

medfølelse.” Spørgsmålet var dog om begrebet empati var for komplekst et ord at vælge til et 

spørgeskema, der sendes ud til alle socialklasser? Således rettede diskussionerne sig også 

mod lix og syntax i arbejdet med at sikre oversættelsens ækvivalens. Ifølge Wild var 

involvering af respondenter ved kognitiv debriefing først på et senere trin i 

oversættelsesproceduren (116), men grundet disse uoverensstemmelser, valgtes på dette 

tidligere trin i processen, at konfirmere spørgeskemaet hos to forældrepar, der således 

repræsenterede målgruppen.  

Forældrene (En mor og et par til i alt tre børn) blev udvalgt og rekrutteret i samarbejde med 

sygeplejeledelsen på afdelingen. Kriterier for deltagelse var barnets indlæggelsestid og 

ledelsens vurdering af forældrenes erfaringsgrundlag og ressourcer (etisk hensyn) til at 

kunne deltage. Forudgået af information om formål med undersøgelsen, samtykke til 

deltagelse samt instruktion, blev interviewet foretaget af projektlederen. Forældrene blev 

instrueret i at besvare spørgeskemaet samt sideløbende understrege ord eller sætninger hver 

gang, de oplevede tvivl eller undring over en formulering. Under det efterfølgende interview 

blev forældrene direkte adspurgt om de pågældende områder, der havde givet anledning til 

diskussion på konsensusmødet. Samtidig blev årsager til understregningen uddybet og evt. 

løsningsforslag blev drøftet. Projektlederen tog noter under og efter interviewet. 

 

På baggrund af forældrenes respons blev det endeligt besluttet, at bevare ordet empati i 

oversættelsen, idet forældrene ikke studsede eller undrede sig over ordet ej heller ved 

forespørgsel under interviewet. 
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Ligeledes valgtes at bevare formuleringerne meget enig/meget uenig (som svarmuligheder) i 

stedet for absolut ikke/helt sikkert samt erfaring (på forsiden af spørgeskemaet) fremfor 

oplevelse, som desuden havde givet anledning til diskussion under konsensusmødet. 

Begge forældrepar undrede sig over, at der i flere items stod: Læger og sygeplejersker fremfor 

kun én faggruppe. Begge påpegede, at der var stor forskel på lægers og sygeplejerskers 

arbejde, og at de som forældre havde en forventning om, at de havde hver deres opgaver og 

ikke kunne ”skære læger og sygeplejersker over én kam”, som en mor udtrykte det. På 

baggrund af at alle faggrupper er involveret i at tilgodese familiens behov, besluttedes ikke at 

ændre de pågældende items formulering mhp. at beholde den familiecentrerede tilgang i 

oversættelsen af spørgeskemaet.  

Således blev endeligt opnået en konsensusversion af spørgeskemaet EMPATHIC-N, og næste 

trin, Trin 4, var tilbageoversættelse af konsensusversionen til hollandsk. Således blev 

tilbageoversættelse rekvireret, og som ved oversættelse medfulgte et tilsvarende 

instruktionsbrev rekvisitionen. 

4.2.3 Review og harmonisering (Trin 5 og 6) 

Review af tilbageoversættelsen blev afholdt sammen med ”Nøglepersonen i Danmark” og 

projektlederen. For at forbedre oversættelsen, blev kildeversionen sammenlignet med 

tilbageoversættelsen af EMPATHIC-N, hvor alle uoverensstemmelser blev identificeret, 

vurderet og sammenholdt med den danske sekundærversion.  Harmonisering blev foretaget 

under samme møde i forlængelse af review, hvor de tre oversættelser blev inddraget, således 

at alle oversættelser blev sammenholdt med både kildeversionen og sekundærversionen, hver 

gang der blev identificeret en divergens mellem kildeversionen og tilbageoversættelsen. 

Desuden anvendtes, som ved konsensusmødet, elektroniske ordbøger, for dermed at søge at 

sikre den bedste oversættelse og dermed ækvivalens.  

Mødet var af 3½ times varighed og alle diskussioner om oversættelsen blev optaget på lydfil 

og aflyttet af projektlederen efter mødet.  

For at inddrage flere aspekter i harmoniseringen og dermed højne validiteten i oversættelsen, 

blev yderligere en oversætter efterfølgende inddraget (ansvar for anden oversættelse). 

Oversætteren blev præsenteret for de vanskeligste oversættelsesproblemer, der havde givet 

anledning til revidering af sekundærversionen, hvorefter forbedrede løsninger for at opnå 
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ækvivalens blev drøftet og konfirmeret. 

Endeligt blev vurderet, at der ikke var behov for yderligere tilbageoversættelse. 

4.2.3.1 Opnåelse af ækvivalens efter harmonisering 

De tidligere omdiskuterede områder og arbejdet for at opnå semantisk-, begrebsmæssig- og 

normativ ækvivalens under oversættelsesprocedurens Trin 3: konsensus, viste sig som 

tydelige forskelle mellem kildeversionen og tilbageoversættelsen.  

Ti områder af semantisk og begrebsmæssig karakter gav anledning til revidering af 

sekundærversionen. Det ene område i spørgeskemaets indledning og de øvrige ni områder i 

de 57 items i spørgeskemaets anden del. De resterende uligheder mellem kildeversionen og 

tilbageoversættelsen gav ikke anledning til revision af sekundærversionen.  

Semantisk ækvivalens 

På baggrund af forskelle mellem kildeversionen og tilbageoversættelsen blev den semantiske 

ækvivalens diskuteret og sekundærversionen redigeret i oversættelsen af et ord i 

indledningen samt i to af de 57 items. F.eks. Under domænet ”Den professionelle attitude” 

blev ordene naam en functie oversat til navn og titel. På trods af at functie betyder funktion på 

hollandsk, og det i de tre oversættelser blev oversat til funktion eller stilling (Trin 2), blev titel 

valgt, idet der var enighed på konsensusmødet, at man på dansk ofte siger navn og titel. Under 

reviewet blev denne divergens belyst på baggrund af tilbageoversættelsen. Under 

diskussionen blev der enighed om at målgruppen, forældrene, har mere behov for en 

oplysning om sundhedspersonens navn og funktion fremfor titel, og derfor mere relevant at 

måle på, hvilket derfor blev korrigeret i sekundærversionen. Således fik oversættelsen samme 

meningsindhold på de to sprog og kom på dansk til at lyde: ”… præsenterede sig altid med 

navn og funktion”. 

Begrebsmæssig ækvivalens 

Ligeledes på baggrund af forskelle mellem kildeversionen og tilbageoversættelsen blev den 

begrebsmæssige ækvivalens diskuteret og sekundærversionen blev redigeret i syv af de 57 

items. F.eks. under domænet ”Pleje og behandling” blev begrebet medische voorgeschiedenis 

oversat til forhistorie, og ordet medische, som oversat til dansk betyder medicinsk, blev 

udeladt. På trods af at de tre oversættere havde oversat begrebet bogstaveligt til medicinsk 

forhistorie, var der på konsensusmødet enighed om at medicinsk forhistorie havde en for 
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højtidelig klang på dansk, og derfor blev medicinsk udeladt. Under reviewet blev denne 

uoverensstemmelse tydelig på baggrund af tilbageoversættelsen, og der blev under 

diskussionen enighed om at ordet sygehistorie var mere dækkende for indholdet af begrebet, 

og derfor rettet i sekundærversionen. Således blev det pågældende items ordlyd ændret til: 

”… vores barns sygehistorie ved indlæggelsen”.  

Accept af oversættelse på trods af uoverensstemmelser 

Den største del af oversættelsen, heraf 48 af de 57 items, blev accepteret uden ændringer i 

sekundærversionen, idet forskellene kunne identificeres og vurderes relevante på samme 

grundlag, som i oversættelsesprocessens Trin: 3 Konsensus.  Af semantisk karakter var f.eks. 

den danske oversættelse klar og tydelig tilbageoversat bogstaveligt til heldere en duidelijk, og 

ikke tilbage til kildeversionen duidelijk, og gav således ikke anledning til ændring. Af 

begrebsmæssig karakter var f.eks. den danske oversættelse vejledt, som tilbageoversat til 

uitleg, som på det hollandske sprog betyder forklaring og ikke tilbage til kildeversionens 

geleerd, der betyder lært/oplært, og gav derfor heller ikke anledning til ændring. Ligeledes var 

der områder af normativ karakter hvor tilbageoversættelsen var forskellig fra kildeversionen 

f.eks. var titlen oversat bogstaveligt fra: Jeres erfaring tæller til Uw ervaringen tellen, og ikke 

tilbage til den mere høflige tiltaleform: Uw ervaring telt, som oversat til dansk betyder: Deres 

erfaring tæller. 

Der var således ikke grundlag for ændring af sekundærversionen på de ovenstående 

eksempler og andre tilsvarende områder. 

4.2.4 Kognitiv debriefing og review (Trin 7 og 8) 

For at sikre høj validitet i oversættelsen valgtes at teste spørgeskemaets indhold i to 

forskellige kulturer. Derfor rekrutteredes forældre fra to større neonatalafdelinger i Danmark 

til at afprøve og kommentere skemaet ved et efterfølgende interview. Forældrene blev 

udvalgt og rekrutteret i samarbejde med sygeplejeledelsen på de pågældende afdelinger efter 

samme kriterier som ved inddragelse af forældre under Trin 3. Ligeledes blev samme 

fremgangsmåde anvendt i relation til samtykke, instruktion og interviews. 

I alt ni familier deltog. Ti familier blev adspurgt og gav umiddelbart deres tilsagn, men et 

forældrepar fravalgte at deltage, ved instruktionen, da de synes skemaet var for langt i forhold 

til den tid, de havde til rådighed. Fem familier (til syv børn) fra den ene neonatalafdeling (en 
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mor samt fire par), og fire familier (til seks børn) deltog fra den anden (en far, en mor og to 

par). For at skabe overblik, blev alle resultater fra den kognitive debriefing samlet i et 

dokument og anvendt under det efterfølgende review, som blev foretaget af projektlederen og 

efterfølgende konfirmeret af ”Nøglepersonen i Danmark” efter sammenligning med 

kildeversionen. 

4.2.4.1 Revidering af sekundærversionen på baggrund af Trin 7 og 8 

I alt seks områder i spørgeskemaet, blev af projektlederen vurderet til at give anledning til 

ændring af sekundærversionen. F.eks. blev formuleringen under intensive aktiviteter ændret 

til under intensive situationer, idet det pågældende item af tre forældre var blevet udpeget 

som upassende. Som en mor udtrykte: ”Det er jo ikke sport!” Associationen med en 

idrætsaktivitet insinuerede ikke situationens alvor, som en intensiv behandling ofte kan være, 

og formuleringen blev således ændret. Ligeledes blev formuleringen sørgede for privatliv 

ændret til udviste omtanke for privatliv. En far påpegede, at de fysiske rammer på 

neonatalafdelingen ikke altid kunne tilgodese privatliv. Formuleringen blev derfor ændret, 

idet det er muligt at udvise omtanke på trods af, at fysiske forhold ikke kan ændres. Alle 

ændringer blev accepteret af ”Nøglepersonen i Danmark”, som værende overensstemmende 

med kildeversionen. 

På trods af særlig udfordring med at sikre ækvivalens i relation til begrebet samtale under 

oversættelsesprocessens Trin 3, udpegede kun en forældre samtale som givende anledning til 

forvirring under den kognitive debriefing, og det valgtes, at lade det forblive uændret. To 

forældre udpegede undring over enkelte af de 31 items, hvor der stod: Læger og 

sygeplejersker, fremfor kun én faggruppe, hvilket tidligere havde givet anledning til tvivl om 

besvarelsen hos de familier, der var inddraget i den lignende undersøgelse under 

oversættelsesprocessens Trin 3. Idet det kun var meget få items, der gav anledning til tvivl og 

ikke alle 31, valgtes det, som tidligere, at bibeholde formuleringen med mhp. at beholde den 

familiecentrerede tilgang i sekundærversionen af spørgeskemaet.  

4.2.5 Korrekturlæsning (Trin 9) 

Afslutningsvis blev oversættelsen gennemgået for typografiske, grammatiske og andre fejl af 

korrekturlæseren.  

Desuden blev spørgeskemaets danske version navngivet: ”Empowerment of PArents in THe 
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Intensive Care-Neonatalogy-DenmarK”, forkortet: EMPATHIC-N-DK. Navnet var forinden 

konfirmeret af spørgeskemaets udvikler Latour, som uden forbehold gav sin accept. Kort 

orientering om ophavsret, kontaktoplysninger og reference blev anført på spørgeskemaets 

bagside.  

På forsiden af den hollandske version af spørgeskemaet (Bilag 2) var et hollandsk 

hospitalslogo, et foto, som derfor ikke kunne anvendes på den danske version. Der blev derfor 

tilføjet et nyt logo, foto2 og plads til et hospitalslogo på forsiden af EMPHATIC-N-DK.  

4.2.5.1 Den endelige sekundærversion: EMPATHIC-N-DK 

De sidste ændringer af sekundærversionen var af typografisk karakter og blev foretaget i 

samråd med projektlederen. 

Den endelige sekundærversion: EMPATHIC-N-DK vises i Tabel 10 nedenfor.  

I efterfølgende afsnit 5 udfoldes en kritisk diskussion og vurdering af undersøgelsens 

resultater og metoder. 

 

  

                                                         
2 Der er indhentet samtykke til anvendelse af fotos 
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Tabel 10: EMPHATIC-N-DK 
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5 DISKUSSION 

Specialets problemstilling var at undersøge, hvordan forældres tilfredshed med 

familiecentreret pleje måles i dansk klinisk praksis.  Undersøgelsen rettede sig mod et 

spørgeskema, som måleinstrument, og specialets hovedresultat samt overordnede svar på 

problemformuleringen er et videnskabeligt vurderet og oversat spørgeskema: EMPHATIC-N-

DK, der kan danne fundament for en kommende forældretilfredshedsundersøgelse på danske 

neonatalafdelinger. 

Den videre diskussion vil overordnet være disponeret i diskussion af henholdsvis resultat og 

metode med inddragelse af relevante kilder.  

Diskussionen af resultat vil tage afsæt i en uddybelse af EMPHATIC-N-DKs anvendelighed for 

klinisk praksis. Der vil i den forbindelse blive lagt særligt vægt på strukturen og 

udformningen af EMPHATIC-N-DK. Skemaets indhold vil blive diskuteret i relation til 

familiecentreret pleje og princippernes egnethed for måling i et spørgeskema, hvor 

resultaterne fra analysen af indholdet i instrumentet inddrages.  Desuden vil spørgeskemaets 

egnethed til at indhente viden om forældreperspektivet ved at måle på forældretilfredshed 

endeligt blive diskuteret.  

Diskussionen af metoden vil tage udgangspunkt i rækkevidden af undersøgelsen. Der vil blive 

diskuteret de metodiske styrker og svagheder for valg af empirisk materiale på baggrund af 

litteratursøgning, vurdering af indholdsvaliditet samt for oversættelsesproceduren. Den 

generelle kritik, der pågår af oversættelses-tilbageoversættelsesmetoden, drages ind i 

diskussionen af oversættelsesproceduren. 

 

5.1 Diskussion af resultat 

5.1.1 EMPATHIC-N-DK struktur og udformning  

Flere resultater initierer til overvejelser om spørgeskemaets egnethed i relation til 

spørgeskemaets konstruktion. Derfor vil strukturen og udformningen af EMPHATIC-N-DK i 

det nedenstående blive diskuteret med udgangspunkt i resultater fra spørgeskemaets tre 
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dele: Første del: Generelle spørgsmål, Anden del: Forældreoplevelser og sidste del, der giver 

mulighed for kvalitative kommentarer fra forældrene. 

5.1.1.1 Generelle spørgsmål  

Spørgeskemaet EMPHATIC-N-DKs første del: ”Generelle spørgsmål” er udformet som 

spørgsmål om demografiske forhold. Denne del af spørgeskemaet indeholder dermed 

spørgsmål, der belyser, hvilke karakteristika respondenterne har. At indhente viden om 

sådanne baggrundsvariable er en fordel, idet de kan anvendes i en efterfølgende analyse af 

besvarelserne, således at undersøgelsen kan identificere sammenhænge mellem besvarelser 

og respondenternes karakteristika (120,121). EMPHATIC-N-DK indhenter oplysninger om 

forældrenes uddannelsesniveau, hvilket kan have betydning for resultaterne af en 

tilfredshedsundersøgelse, idet flere studier viser, at der er sammenhæng mellem 

uddannelsesniveau og graden tilfredshed med sundhedsydelser og dermed pleje (122-124). 

Det er muligt, at personer med højere uddannelse har højere forventninger til plejen eller at 

de sundhedsprofessionelles tilgang til gruppen af højtuddannede er anderledes, idet 

højtuddannede er mindre tilfredse sammenlignet med personer med en lavere uddannelse 

(122-124). Det er derfor et relevant opmærksomhedspunkt for en kommende analyse af 

besvarelser af EMPHATIC-N-DK, og relevant at denne type demografiske spørgsmål indgår i 

spørgeskemaet.  

I denne første del af EMPHATIC-N-DK spørges desuden til hvilken kulturel baggrund, 

forældrene selv oplever passer bedst til dem. Formuleringen lægger op til, at familien selv 

definerer deres identitet i relation til deres etnicitet, hvilket kan anskues som en respektfuld 

og anerkendende måde at spørge ind til kulturel baggrund på. Det er dermed i tråd med en 

familiecentreret tilgang, idet respekt for familien og dens forskelligheder samt at familien 

definerer sig selv, er essentielt i principperne for familiecentreret pleje (5,55,60).  

EMPHATIC-N-DK har ligeledes den hollandske kildeversion seks valgmuligheder, hvor 

forældrene kan afkrydse hvilken kulturel baggrund, de tilhører. Det kan diskuteres, om det 

har lige så stor relevans i det danske spørgeskema, idet Holland har en mere blandet 

befolkningsgruppe end Danmark med flere større etniske grupper, hvor nogle stammer fra de 

tidligere kolonier (125). I Holland er kun omkring 80 % etniske hollændere, hvor etniske 

danskere udgør 90 % af Danmarks befolkning (125). De besvarelser, der vil komme i det 

danske spørgeskema, vil antageligt udgøre meget små tal, idet befolkningstallet også er 
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relativt lille. F.eks. udgør andelen af personer mellem 20-39 år med pakistansk etnicitet kun 

0,7 % af befolkningen i Danmark (117).  Alligevel er det væsentligt for en 

tilfredshedsundersøgelse at indhente baggrundsviden om respondenter, som har en anden 

kulturel baggrund end den generelle befolkning, da etniske minoriteter kan have andre 

præferencer (126), hvilket kan udgøre forskelle i deres oplevelse af tilfredshed med plejen 

(127). Idet de indgår i skemaet kan der tages statistisk højde for sådanne forskelle når 

undersøgelsesresultaterne skal analyseres og anvendes efterfølgende. Samtidig er sproglige 

og kulturelle forskelle faktorer, der kan forværre forældre til for tidligt fødte børns oplevelse 

af stress, og er dermed en væsentlig determinant for forældrenes oplevelse af tilfredshed med 

plejen (128,129), og således en relevant baggrundsvariabel for EMPHATIC-N-DK. 

5.1.1.2 Forældreoplevelser  

Spørgeskemaets anden del: ”Forældreoplevelser” er udformet som 57 items, deklarative 

udsagn, der udtrykker et synspunkt om et emne. Resultatet viste, at der i 31 af de 57 items 

spørges til både læger og sygeplejersker i samme item f.eks. under domænet ”Den 

professionelle attitude”: ”Lægerne og sygeplejerskerne havde altid tid til at lytte”.  Fire 

forældre under de kognitive debriefings i oversættelsesprocessens Trin 3 og 7, nævnte det 

som en ulempe, og mente de pågældende items kunne give anledning til tvivl i besvarelsen. De 

undrede sig over at skulle tage stilling til begge faggrupper, da de oplevede forskelle på de to 

gruppers arbejdsopgaver. Wigert et als (97) studie undersøger specifikt forældres 

vurderinger af henholdsvis læger og sygeplejerskers kommunikation på neonatalafdelingen, 

ved at anvende et spørgeskema, der er konstrueret, så spørgsmålene er fordelt på de to 

faggrupper. Studiet viser, at der er forskelle på forældres vurdering og deres tilfredshed med 

den kommunikation, de havde haft med henholdsvis læger og sygeplejersker (97). Dette kan 

tilkendegive, at der kan være forskelle på faggrupper, en forskel, som EMPHATIC-N-DK ikke 

er udformet til at måle, og dette kan ses som en begrænsning af spørgeskemaet. På den anden 

side viste resultatet af specialets undersøgelse af indholdet af EMPHATIC-N-DK, at det 

dækkede flere områder af familiecentreret pleje end blot kommunikation, hvor EMPHATIC-N-

DK således i dette perspektiv er mere bredt dækkende. Denne diskussion kan anskues som 

den afvejning en spørgeskemaudvikler altid må foretage af detaljeringsgrad og præcision, 

sammenholdt med at instrumentet kan blive for stort at anvende i praksis, hvis det dækker 

alle forhold, der kan have betydning (130). En opdeling af EMPHATIC-N-DK hvor alle items 
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blev delt op i henholdsvis læger og sygeplejersker ville medføre at skemaet formentlig blev så 

stort, at det kunne få negativ betydning for svarprocenten (27,85). Desuden ville validiteten af 

oversættelsen forringes ved en så markant ændring af skemaet, grundet afvigelse fra 

kildeversionen (83).  Alligevel kan strukturen anfægtes, idet tvetydigheder i konstruktionen af 

et spørgeskema frarådes, da risikoen for misforståelser øges (27,83). Derfor kan beslutningen 

om at ændre ordet team til formuleringen læger og sygeplejersker under 

oversættelsesproceduren være et resultat, der kan have påvirket anvendelsen af EMPHATIC-

N-DK på trods af sikring af begrebsmæssig ækvivalens på baggrund af forespørgsel hos 

spørgeskemaets udvikler.  På den anden side er det værdisæt, der ligger bag de 

familiecentrerede principper på neonatalafdelingen et tværfagligt anliggende, hvor 

partnerskabet med familien pågår på alle niveauer, og involverer alle faggrupper (67). 

Samtidig er det centralt indenfor en familiecentreret tilgang, at alle aktiviteter udføres med 

intentionen om, at støtte forældrene til udvikling af forældrerollen og opnåelse af kontrol i 

situationen i et ligeværdigt samarbejde med de sundhedsprofessionelle (5,55,59,60). Derfor 

har de sundhedsprofessionelles fælles indsats betydning for familiens samlede oplevelse, og 

kan dermed berettige, at der spørges til både læger og sygeplejersker i samme item.  

EMPHATIC-N-DKs anden del var struktureret som den længste del af spørgeskemaet. Én 

familie afslog at deltage i den kognitive debriefing (Trin 7) i oversættelsesproceduren, da 

forældrene oplevede spørgeskemaet var for langt i forhold til den tid, de havde til rådighed. 

Det kan være tilfældige omstændigheder, der gør at forældrene måtte melde fra, men 

resultatet medfører overvejelser om spørgeskemaets anvendelighed i relation til længden og 

omfanget af skemaet. Et omfangsrigt spørgeskema kan påvirke respondenternes motivation 

og nøjagtighed med at svare på de stillede spørgsmål (85). Svarprocenten i 

patienttilfredshedsmålinger har altid påkaldt sig stor interesse (2). En for lav svarprocent 

øger risikoen for selektionsbias, og dermed problemer med at generalisere resultatet på den 

population, man ønsker at udtale sig om, men for patienttilfredshedsundersøgelser peger 

studier derudover på, at non-responders er mere kritiske, end de respondenter, der besvarer 

(2). Dette kan derfor være et problem, når man ønsker at svarene skal anvendes til 

kvalitetsforbedring af plejen. Det ser ligeledes ud til at andre forskere har valgt at anvende et 

kortere spørgeskema til forældretilfredshedsundersøgelser, hvor McCormick et al (18) 

anvender et skema med 12 items til måling af forældres tilfredshed med plejen på 
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neontalafdelingen og Wong et al (131) anvender et med 16 items til måling af forældres 

tilfredshed med plejen i ambulatoriet. På trods af at flere items i begge instrumenter har 

indhold, der er samstemmende med EMPHATIC-N-DK som f.eks. information om barnet og 

forældrenes oplevelse af følelsesmæssig støtte (18,131), synes de kortere spørgeskemaer 

mere unuancerede. EMPHATIC-N-DK indeholder 12 items udelukkende om information både 

type (f.eks. mundtlig og skriftlig), indhold (f.eks. medicinens virkning og 

fremtidsperspektiver) og situationel (f.eks. ved forværring af barnets tilstand). Sådanne 

nuancer kan gøre en efterfølgende kvalitetsforbedrende indsats på baggrund af forældrenes 

besvarelser mere fokuseret. At forkorte et skema for at øge svarprocenten kan være en 

mulighed, f.eks. er et spørgeskema til måling af forældres tilfredshed med plejen på en 

intensiv børneafdeling blevet reduceret fra 65 items til 30 for at gøre skemaet mere 

brugervenligt og øge svarprocenten (132). Reduceringen er udført på baggrund af 3.354 

besvarelser af spørgeskemaet og herefter fulgte en lang statistisk procedure for at sikre at 

instrumentet ikke mistede væsentlig information og samtidig levede op til videnskabelige 

krav. Det kræver således et omfattende videnskabeligt arbejde at sikre instrumentets 

måleegenskaber, for at forkorte et spørgeskema. 

På den anden side tyder forskning på, at danske forældre til for tidligt fødte børn er 

motiverede for at besvare spørgeskemaer af en hvis længde. F.eks. har Maastrup et al (133) i 

deres studie udleveret et spørgeskema med 59 spørgsmål til danske forældre (mødre) til for 

tidlig fødte børn vedrørende amning, hvor 87 % af mødrene har besvaret skemaet. Ifølge 

Munster (85) kan man tillade sig at udarbejde et langt skema og alligevel få en høj 

svarprocent, hvis man undersøger en specifik gruppe, der selv oplever emnet for 

undersøgelsen som vigtigt. At mødrene oplevede amning som et vigtigt emne i Maastrup et als 

studie, kan således være årsag til den høje svarprocent, men ifølge Riiskjær et al (2), som 

refererer til amerikansk litteratur patienttilfredshedsmåling har Danmark en højere 

svarprocent i også den type undersøgelser på omkring 50-60 % mod de 30 %, som nævnes. Så 

selvom EMPHATIC-N-DKs længde og omfang må være rettet en særlig opmærksomhed ved 

anvendelsen af instrumentet, viser ovenstående tegn på gunstige forhold i Danmark for en 

undersøgelse, der giver mulighed for et generaliserbart resultat. 
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5.1.1.3 Kvalitative kommentarer 

EMPHATIC-N-DKs sidste del spørger til ideer til forbedringer på baggrund af 

forældreoplevelser. Denne del giver dermed respondenterne mulighed for at bidrage med 

kvalitative kommentarer til deres besvarelse af spørgeskemaet. Det kan umiddelbart vurderes 

som positivt for skemaets egnethed, idet spørgeskemaer til patienttilfredshedsmåling, der er 

udformet med mulighed for åbne spørgsmål kan være et bidrag til et mere troværdigt og 

nuanceret billede af respondenternes oplevelser (134), og bidrage til forbedringer af plejen, 

der udspringer af patienternes udtrykte værdier og ønsker (135). På trods af at et systematisk 

litteraturstudie finder anvendelse af åbne spørgsmål i tilknytning til kvantitative 

tilfredshedsundersøgelser begrænset anvendt (134), så opfordres endda specifikt til at 

anmode respondenter om oplysninger om negative oplevelser som grundlag for 

kvalitetsforbedringer (136).  Ovenstående understøtter derfor, at EMPHATIC-N-DKs sidste 

del, hvor der indgår åbne spørgsmål, kan bidrage til at give et mere nuanceret billede af 

forældrenes oplevelser af plejen på neonatalafdelingen, idet åbne spørgsmål formår at 

fremkalde en nuanceret kritik, som ikke ville blive synlig, når der alene anvendes lukkede 

svarmuligheder (137).  

På den anden side har det betydning for anvendelse af kommentarerne, hvordan de åbne 

spørgsmål er formuleret (134). Resultatet viser, at de åbne spørgsmål i EMPHATIC-N-DK er 

forholdsvis bredt formuleret, idet de opfordrer forældrene til at beskrive egne oplevelser, som 

sundhedspersonalet kan lære af. Det kan være et kritikpunkt for anvendelsen af forældrenes 

kommentarer, at der i EMPHATIC-N-DK spørges så åbent og upræcist, idet præcisering af de 

åbne spørgsmål ved f.eks. at spørge specifikt inden for et emne: ”Hvad var godt? og ”Hvad var 

dårligt?” giver mere anvendelige kommentarer, end når initiativet bliver helt overladt til 

respondenterne (138). Formuleringen i EMPHATIC-N-DK er ud fra den betragtning mindre 

præcis, og kan medføre svar, der kan synes sværere at udmønte i konkrete handlingstiltag for 

sygeplejen, idet formen med at lade forældrene fortælle deres historie, kan blive uoverskuelig 

ved tilbagemelding til store organisatoriske enheder og kræve efterfølgende behandling og 

analyse af de kvalitative besvarelser (134). På den anden side kan det synliggøre, noget nyt og 

overraskende, idet det fremhæves, at kommentarer baseret på erfaringer, og som formidles til 

relevante kliniske enheder i deres oprindeligt skrevne form, fremkalder refleksion hos dem 

de formidles til, idet deres narrative indhold er let at huske (134), hvilket således kan have 

værdi for klinisk praksis i den enkelte neonatalafdeling. Desuden er rubrikkerne til 
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forældrenes kommentarer inddelt i kategorier i relation til indlæggelsesforløbet, hvor 

indlæggelse og udskrivelse har fået en specifik rubrik. At spørge til oplevelser målrettet 

overgangene i et patientforløb, kan på trods af den åbne formulering, ses som en kvalitet for 

spørgeskemaets anvendelse, da patientovergange udgør en særlig patientsikkerhedsrisiko og 

har betydning for den organisatoriske kvalitet i patientforløbet (139). Derudover er 

overflytning af et lille barn til eller fra intensiv afdeling en kompleks situation, foruroligende 

for forældrene og med omfattende pleje- og samarbejdsmæssige krav til personalet (140). 

Det synes således, på trods af kritik af spørgsmålenes formulering, overvejende at være en 

kvalitet for anvendelsen af EMPHATIC-N-DK, at spørgeskemaets sidste del åbner op for 

kvalitative kommentarer, som et vigtigt supplement til de kvantitative data. 

5.1.2 Indhold i relation til familiecentreret sygepleje 

Resultatet af vurderingen af spørgeskemaets indhold tyder på, at EMPHATIC-N-DK måler på 

forældres tilfredshed med familiecentreret pleje. Analysen blev udført før spørgeskemaet blev 

oversat og navngivet. Den er derfor udført på den engelske version af spørgeskemaet 

EMPHATIC-N (105), og det antages at resultaterne dækker alle versioner af skemaerne, der 

indgår i specialet, herunder EMPHATIC-N-DK.  

Diskussionen af indholdsvaliditeten vil tage udgangspunkt i kritiske overvejelser vedrørende 

de 5 indikatorer anvendt i analysen: Åben kommunikation, Respekt, Støtte, Anerkendelse og 

Partnerskab. Hvor stor en andel, spørgeskemaet dækkede varierede fra 14-56 % og 

variationen vil indgå i diskussionen for at kunne vurdere egnetheden af EMPHATIC-N-DK til 

at belyse specialets problemstilling. 

5.1.2.1 Åben kommunikation 

Resultatet viste, at 56 % af alle items var dækkende for indikatoren Åben kommunikation, og 

var derfor dækkende for den største del af spørgeskemaets del 2. Flere studier viser, at 

kommunikation har afgørende betydning i omsorgen for forældre til børn indlagt på 

neonatalafdelingen (47,141). Forældrene har ikke kun behov for god information, men også 

mulighed for at drøfte deres oplevelser og følelser med de sundhedsprofessionelle (142,143). 

Når forældre ikke oplever kommunikationen tilfredsstillende øges deres stress og bekymring 

(70,144). Dette kan tilkendegive, at de items, der dækkede indikatoren  Åben kommunikation 

har betydning for spørgeskemaets egnethed. Andre forskere har valgt at indhente viden om 

forældrenes perspektiv på kommunikationen på neonatalafdelingen, som et vigtigt aspekt i at 
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fremme familiecentreret sygepleje. Wigert et al (97) har undersøgt forældres vurdering af 

styrker og svagheder i kommunikationen blandt forældre og professionelle, og fandt i deres 

spørgeskemaundersøgelse, der indsamlede både kvalitative og kvantitative data, at 

kommunikationen med personalet blev hæmmet, når mange forskellige sygeplejersker var 

involveret i barnets pleje. På trods af, at resultatet viste, at EMPHATIC-N-DK var dækkende i 

relation til familiecentreret sygepleje, så indeholdt det ikke items, der berører forældres 

oplevelse af kontinuitet i sygeplejen til barnet. Epstein et als (145) studie viser, at antallet af 

sygeplejersker, der yder sygepleje til familien på neonatalafdelingen har betydning for 

forældre, der foretrækker kontinuitet i plejen, men i Holland er det ikke en national standard 

at tildele en sundhedsfaglig kontaktperson i form af en plejeansvarlig sygeplejerske og en 

behandlingsansvarlig læge (109), hvilket i Danmark er et krav for at leve op til Den Danske 

KvalitetsModels akkrediteringsstandarder for sygehuse (76). I Danmark er flere spørgsmål i 

LUP-undersøgelsen rettet mod tildeling af kontaktperson (20), hvilket således kunne tyde på 

at det er en væsentlig parameter for danske forældres oplevelse af tilfredshed, og dermed 

kunne udeladelse af spørgsmål rettet mod forældres oplevelse af kontinuitet i plejen ses som 

en svaghed for indholdsvaliditeten. 

5.1.2.2 Respekt  

Resultatet viste, at 53 % var dækkende for indikatoren: Respekt. Respekt, der indebærer at 

tage udgangspunkt i og acceptere familiens individualiteter og forskelligheder (60), kan 

udforme sig på mange niveauer. F.eks. det at dæmpe lyde på patientstuen så meget som 

muligt, kan sænke stressniveauet hos familien (146); det er også respektfuldt overfor 

forældre og barn, at der er rent og de hygiejniske principper overholdes (48). Dette kan 

forklare, at en så stor andel af EMPHATIC-N-DK var dækket af denne indikator, idet forskellige 

tiltag kan føre til at familien respekteres med udgangspunkt i deres individuelle behov. De 

fleste items, der var dækket af indikatoren Respekt, var knyttet til domænerne ”Pleje og 

behandling” samt ”Den professionelle attitude”, hvilket tyder på, at denne indikator også er 

knyttet til det relationelle samarbejde mellem forældrene og de sundhedsprofessionelle samt 

personalets omtanke for og inddragelse af familien. Dette kan derfor synes at bidrage til 

egnetheden af EMPHATIC-N-DK, idet en familiecentreret tilgang netop initierer til et 

respektfuldt samarbejde (5,60).  



 

64 
 
 

5.1.2.3 Støtte 

35 % af de 57 items var dækkende for indikatoren støtte. De psykisk belastende oplevelser på 

neonatalafdelingen øger forældres behov for støtte (4), og det er således et væsentligt område 

at medtage i spørgeskemaet. Studier viser, hvor afgørende støtte kan være for forældrene, 

idet et støttende sygeplejepersonale kan forebygge udvikling af depressive symptomer (147), 

og således pege på kvaliteten af at forældrene oplever sig psykisk støttet. Det kan undre, at 

skemaets indhold ikke dækker mere omfangsrigt over social støtte. Et enkelt item spørger til 

fysisk plads omkring barnet, men ingen dækker over miljøet på neonatalafdelingen i relation 

til f.eks. mulighed for besøgende, der kunne bidrage til social støtte under et månedsvist langt 

indlæggelsesforløb. Dette kan ses som en svaghed for instrumentets indholdsvaliditet, idet 

forældre ligeledes kan have behov for støtte fra f.eks. familie, ægtefælle og venner (148).  På 

den anden side spørger flere items i EMPHATIC-N-DK til forældrenes oplevelse af og mulighed 

for at have tæt kontakt med deres barn med støtte fra de sundhedsprofessionelle. Dette har 

væsentlig betydning for skemaets anvendelse, idet nærhed med barnet har positiv betydning 

for forældrenes psykiske velbefindende og for forældre-barn relationen, hvor sygeplejersken 

kan facilitere den fysiske kontakt mellem forældre og barn ved at støtte forældrene til nær 

kontakt med barnet som en naturlig del af den daglige pleje (149). Ligeledes viser Clevelands 

(47) review, at forældre på neonatalafdelingen har større mulighed for at udvikle deres rolle 

som forældre, når sygeplejersken faciliterer et støttende og ikke-dømmende miljø, hvor 

forældre mest muligt kan holde om barnet og have hud-mod-hud kontakt. Dette kan dermed 

tilkendegive, at EMPHATIC-N-DK dækker over områderne fysisk og psykisk støtte fra de 

sundhedsprofessionelle, der har væsentlig betydning for udviklingen af tilknytningsrelation 

og forældrerolle, og som på trods af ovenstående kritikpunkter, alligevel kan tale positivt for 

anvendelsen af EMPHATIC-N-DK.  

5.1.2.4 Anerkendelse 

26 % items var dækket af indikatoren: Anerkendelse. Det kan undre, at indikatoren ikke er 

dækket med en større andel, idet det hæmmer forældres oplevelse af tilfredshed, tilknytning 

og udvikling af forældrerollen, ikke at blive anerkendt som mor eller far (45,150). Derimod 

kan en anerkendende tilgang fra sygeplejersken i stedet hjælpe forældrene med at udvikle 

oplevelsen af kompetence ved at indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor forældrene betragtes 

som unikke personer med egne unikke behov, der er vigtige for barnet (4). En sådan tilgang 



 

65 
 
 

stiller dermed krav til sygeplejerskens kompetencer i at indgå i en befordrende relation, der 

anerkender forældrene som de vigtigste omsorgsgivere for barnet. Det kan derfor anskues 

som særligt centralt, at netop items, der dækker indikatoren Anerkendelse har betydning for 

spørgeskemaets egnethed, idet en relation præget af dominans og mistillid, kan medføre 

følelser hos forældre af afvisning og utilstrækkelighed (151), og det kan derfor anses som en 

svaghed for indholdsvaliditeten af EMPHATIC-N-DK, at kun en mindre andel er dækket af 

denne indikator. På den anden side tilkendegiver ovenstående, at området Anerkendelse har 

en overvejende relationel karakter, og kan således være problematisk at operationalisere i 

items (120), og det kan derfor alligevel betragtes som positivt for egnetheden af EMPHATIC-

N-DK, at det indgår.  

5.1.2.5 Partnerskab 

Den mindste andel (14 %) af de 57 items i EMPHATIC-N-DK var dækkende for indikatoren 

Partnerskab. Det kan ligeledes undre, at denne indikator ikke dækker flere items, idet 

partnerskab er et mål med familiecentreret pleje (38,53,63). At partnerskab er essentielt for 

familiecentreret pleje og således vigtig for indholdsvaliditeten, er ydermere begrundet i 

Hutchfields (59) forskning, hvor hendes begrebsanalyse af familiecentreret pleje viser, at 

partnerskab ligger højest i studiets opstillede hierarki over aspekter af begrebet, højere end 

forældreinvolvering og -deltagelse. På den anden side peger Heermann et als (49) studie på, 

at partnerskab er sidste fase i mødres udvikling af forældreskab, hvor mødre og 

sygeplejersker arbejder sammen som partnere om at planlægge og udføre barnets pleje. Dette 

kan derfor tyde på, at partnerskab ikke pågår helt fra begyndelsen af barnets indlæggelse, 

hvilket derfor kan være årsag til, at kun en mindre del af spørgeskemaet vurderes til at dække 

denne indikator. Samtidig viser Mikkelsen & Frederiksens (63) begrebsanalyse, at trods den 

hyppige brug af termen partnerskab i relation til familiecentreret pleje er begrebets forståelse 

ikke helt klarlagt. Ovenstående kan derfor klarlægge årsager til, at kun en mindre andel items 

i EMPHATIC-N-DK er indbefattet indikatoren Partnerskab, og det kan derfor anskues som 

positivt for egnetheden af EMPHATIC-N-DK, at det indgår. 
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5.1.3 Indhold i relation til tilfredshedsbegrebet 

Respondenterne får i besvarelsen af EMPHATIC-N-DK mulighed for at vurdere hvert enkelt 

item i spørgeskemaet på en seks points skala, alt efter enighed i det enkelte udsagn, hvilket 

dermed giver forældrene mulighed for at ytre graden af deres tilfredshed med et givent 

udsagn på seks forskellige niveauer. Dette fortæller ikke i sig selv om alle aspekter af 

tilfredshed er dækket, idet der bør indgå en vurdering i relation til indhold og dermed 

aspekterne af tilfredshed for at opfylde krav om indholdsvaliditet (84).  Dette rejser kritiske 

spørgsmål om tilfredshed som begreb, og om hvordan tilfredshed kan måles, idet 

patienttilfredshedsundersøgelser kritiseres for ikke at være tilstrækkelig valide og reliable 

(2). Samtidig anfægter forskere, at tilfredshed er et begreb, der kan være svært at måle på 

(152-155). En tilfredshedsundersøgelse ved anvendelse af et spørgeskema, som EMPHATIC-

N-DK, er dermed et af den type spørgeskemaer, som søger at afdække et kompliceret og 

sammensat begreb, og hvor tilfredshed er en latent variabel (81).  Det kan dermed skabe 

usikkerhed om spørgeskemaets anvendelse, idet måling af en latent variabel er en kilde til 

metodisk usikkerhed og dermed diskussion (2). På den anden side påpeges, at begrebet 

tilfredshed bør afdækkes i den sammenhæng, hvor det undersøges, inden det kan gøres til 

genstand for måling i et spørgeskema af videnskabelig karakter (154). På det felt har 

EMPHATIC-N-DK dermed en væsentlig styrke, idet specialets undersøgelsesresultat viste, at 

et stort antal ressourcepersoner havde taget del i udviklingen af spørgeskemaet. At 148 

forældre rangerede et stort antal udsagn mhp. at sikre at alle items dækkede betydningsfulde 

områder, kan ses som særlig væsentligt, idet dette er en hensigtsmæssig prioritering i 

forbindelse med patienttilfredshedsundersøgelser, når målgruppen rangordner de enkelte 

items afhængigt af betydning (2). Dette peger derfor på at instrumentets indhold dækker 

relevante aspekter af tilfredshedsbegrebet for netop forældre til for tidligt fødte børn. 

Ydermere viser specialets analyseresultet, at begrebet er afdækket i den sammenhæng, hvor 

det skal anvendes, idet udviklingsprocedurerne er veldokumenterede og har inddraget 

ressourcepersoner med relation til det neonatalogiske speciale, hvilket derfor taler for 

muligheden at kunne anvende EMPATHIC-N-DK i videnskabelig sammenhæng (154).  På trods 

af ovenstående må der alligevel være skarp opmærksomhed på, at tilfredshed er et udtryk for 

respondenternes subjektive vurdering, når en tilfredshedsundersøgelse vælges til 

forskningsanvendelse. Desuden er neonatalafdelingen en afdeling, der er præget af komplekse 

patientforløb (4), og den kontekst hvor tilfredshed med plejen søges målt, er derfor påvirket 
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af den sårbare situation og de reaktioner på barnets indlæggelse, som forældrene har oplevet 

under indlæggelsen. Flere forskere peger således også på at demografi, kultur, patient 

outcome, tidligere erfaringer med og forventninger til sundhedsvæsenet er faktorer, der har 

betydning for respondenters besvarelse (2,155,156). For at minimere denne bias, bør f.eks. de 

vilkår, som skemaet udsendes under, ske under så stringente og ensartede forhold som muligt 

(84). EMPHATIC-N er udviklet mhp. udsendelse konsekutivt til forældre på et givent 

tidspunkt, få uger efter barnets udskrivelse (105), og vil således kunne medgive muligheden 

for at kunne generalisere og anvende resultatet i en undersøgelsessammenhæng, efter et 

repræsentativt antal forældre har besvaret spørgeskemaet. 

Så på trods af den kritik tilfredshed som måleparameter synes at få i forskningsmæssig 

sammenhæng, så peger ovenstående forhold på at EMPHATIC-N-DK lever op til de 

videnskabelige krav.  

5.2 Diskussion af metode 

5.2.1 Empirisk materiale 

Det empiriske materiale blev fundet og udvalgt ved hjælp af en systematisk litteratursøgning 

(80,88,90). Søgningen kan kritiseres for ikke at følge den planlagte søgestrategi, idet den blev 

ændret på to områder: Søgeordene for familiecentreret pleje blev udeladt grundet for få hits, 

og søgeperioden blev herefter afgrænset til fem år grundet for stort et antal hits. Søgningen 

udviste dermed først lav sensitivitet og derefter lav specificitet (87). En søgning fem år tilbage 

efter et spørgeskema, der indrammer begrebet familiecentreret pleje, kan på baggrund i den 

udvikling, der aktuelt pågår indenfor familiecentreret pleje, alligevel anskues som relevant, 

idet udviklingen indenfor de senere år er tiltaget. F.eks. ses at antallet af publikationer 

omhandlende familiecentreret pleje har tiltaget væsentligt de senere år (157).  Desuden blev 

søgningen suppleret med en manuel søgning i artiklernes referencer efter relevant materiale, 

der ikke fremkom af databasesøgningen. Alligevel kan det diskuteres om søgningen har været 

tilstrækkelig og har identificeret alle relevante studier, da der kun fandtes få studier, hvoraf et 

blev udvalgt som egnet til at opfylde udvælgelseskriterierne. På den anden side understøttes 

det sparsomme søgeresultat af Latour et al (105,109) som argumenterer for at kun få 

forældretilfredshedsundersøgelser indenfor neonatalogien er afrapporteret i litteraturen. 
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Samtidig kan det ses som en styrke, at søgningen fremkom med flere dubletter, og at 

søgeprocessen blev støttet af en forskningsbibliotekar (88). 

5.2.2 Indholdsvaliditet 

For at sikre instrumentets indholdsvaliditet blev EMPHATIC-N-DK vurderet ved en analyse af 

indholdet i de 57 items i spørgeskemaets anden del. Det kan ses som en styrke for specialets 

interne validitet i undersøgelsen, at Fayers og Machins (83) krav til vurdering af 

indholdsvaliditet blev anvendt til undersøgelsen. Denne afkrævede ikke blot en analyse og en 

vurdering af hvorvidt de enkelte items i spørgeskemaet var dækkende for familiecentreret 

pleje, men også en vurdering af de udviklingsprocedurer, der gik forud (83). Denne 

analysemetode kan derfor anses som stærk, i forhold til andre metoder, som alene har 

interesse for skemaets indhold (21,82,84). 

Indikatorerne, der styrede en del af analyseprocessen var valgt ud fra Maluskys 

begrebsanalyse (60). En begrebsanalyse er udført på baggrund af litteraturstudier (158), 

hvilket derfor kan ses som en styrke for undersøgelsen. Alligevel kan valget kritiseres for ikke 

at være den nyeste begrebsanalyse indenfor familiecentreret pleje, hvor f.eks. Mikkelsen & 

Frederiksens (63) analyse er udviklet på baggrund af nyere studier. På den anden side kan det 

ses som en styrke, at Maluskys analyse er rettet indenfor det neonatologiske speciale og 

dermed specifikt målrettet specialets problemstilling.  

Det kan ses som en svaghed for undersøgelsen, at analysen af indholdet af de 57 items i 

EMPHATIC-DK, kun er udført af én person, da vurderingsprocessen uundgåeligt indeholder 

elementer af subjektiv karakter. Ifølge Polit & Beck (80) vil indholdet i et instrument 

nødvendigvis være baseret på vurdering, da der ikke findes objektive metoder for at sikre at 

et instruments indhold er tilstrækkelig dækket.  Der blev anvendt indikatorer til vurderingen 

for at styre processen, men undersøgelsens interne validitet ville have fremstået stærkere, 

hvis flere eksperter på området havde deltaget i vurderingen af de enkelte items i relation til 

indikatorerne. En sådan procedure anvendes f.eks. i udarbejdelsen af en klinisk retningslinje 

eller en metasyntese, hvor det er et ufravigeligt krav, at de inkluderede studier vurderes af 

flere personer (159,160). På den anden side blev vurderingen på trods af denne svaghed 

udført stringent og af specialets forfatter, som havde baggrund i neonatalogi og den teoretiske 

ramme for familiecentreret pleje, hvilket kan anses som en styrke for undersøgelsesresultatet. 
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5.2.3 Oversættelsesprocedure 

Til oversættelsen af EMPHATIC-N-DK blev anvendt oversættelse-

tilbageoversættelsesproceduren ud fra Wild et als (116) guideline for god praksis ved 

oversættelse og tværkulturel tilpasning af et instrument. Det ses som en stor styrke for 

validiteten af oversættelsen, at alle procedurens trin blev udført, hvilket kan tilkendegive at 

EMPHATIC-N-DK kan anvendes i videnskabelig sammenhæng. Det kan anses som særlig 

centralt at flere tiltag blev gjort for at sikre ækvivalens i oversættelsen, hvor det kan 

fremhæves at spørgeskemaets udvikler deltog og bidrog i at afklare meningen bag enkelte 

items, og således var en medvirkende ressource for oversættelsen. At der blev rekrutteret 

forældre fra to forskellige neonatalafdelinger til den kognitive debriefing for at sikre 

oversættelsen ikke blot fungerede i én kultur er en anden styrke. Disse aktive initiativer blev 

taget for at sikre, at oversættelsen af EMPHATIC-N ikke alene blev en sproglig og direkte 

oversættelse, men netop udgjorde et videnskabeligt arbejde for at oversættelsen blev 

ækvivalent i relation til danske forhold. På trods af at alle trin i oversættelsesproceduren blev 

udført, var der afvigelser og områder, som kan kritiseres for at kunne have medvirket til 

svagheder i oversættelsen, hvor nøglepersoner, tilbageoversættelse, fleksibilitet, subjektive 

vurderinger og psykometriske egenskaber giver anledning til den videre diskussion nedenfor.  

5.2.3.1 Nøglepersoner 

Det kan diskuteres om rekrutteringen af nøglepersoner var tilstrækkelig. F.eks. havde 

”Nøglepersonen i Danmark” ikke erfaring med oversættelse af spørgeskemaer til patienter, og 

manglede således denne kvalifikation til at opfylde de kriterier som Wild et al (116) havde sat 

op for god praksis. Ligeledes opfyldte de andre to oversættere ikke alle kriterier, men kunne 

tilsammen mønstre de relevante kvalifikationer, som var listet (116). Det synes derfor ikke at 

være en svaghed for oversættelsen, da proceduren blot anbefaler to oversættelser som et 

minimum (116). Desuden synes der enighed om, at oversættere bør have modersmål på 

sekundærsproget (112,113,115,161). Det er således en styrke, at alle tre oversættere, der var 

rekrutteret til oversættelsen af EMPHATIC-N-DK, opfyldte dette kriterie, som synes særligt 

væsentligt, idet de alle tre havde dansk modersmål. 

5.2.3.2 Tilbageoversættelse 

Der blev udført én tilbageoversættelse, hvilken ifølge Wild et al (116) er et minimum. På trods 

af at projektlederen i instruktionsbrevet havde klargjort, at der ønskedes en mere 
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begrebsmæssig oversættelse fremfor bogstavelig, så viste resultatet, at der var tydelige 

forskelle mellem kildeversionen og tilbageoversættelsen. Man kan dermed diskutere 

oversættelsens kvalitet, idet det kunne tyde på en mere sproglig oversættelse og begrænset 

fornemmelse for forældre som målgruppe, på trods af at oversætteren havde de anbefalede 

kvalifikationer. Det kan derfor ses som en svaghed for undersøgelsen, at der ikke blev 

rekvireret en yderligere tilbageoversættelse for at have sammenligningsgrundlag og dermed 

kunne validere det begrebsmæssige indhold. På den anden side viste det efterfølgende review 

(Trin 5), at forskelle kunne identificeres og vurderes relevante eller ej, på samme grundlag 

som under det tidligere konsensusmøde (Trin 3). Dette kan pege på, at en yderligere 

tilbageoversættelse ikke ville have bidraget til yderligere forbedring af ækvivalensen, og 

retfærdiggør at én tilbageoversættelse var tilstrækkelig. 

McKenna & Doward (162) kritiserer oversættelse-tilbageoversættelsesproceduren i deres 

review, og tager helt afstand fra tilbageoversættelse, idet de påpeger at hvis oversættelsen er 

god, så ligner den ikke tilbageoversættelsen. Disse forskere mener, der bør lægges mere vægt 

på tilpasning end oversættelse, når et instrument skal anvendes i en ny kultur. Ligeledes 

peger Thorsen (163) på, at det videnskabelige grundlag for at udføre en tilbageoversættelse 

er begrænset, og påpeger, at tilbageoversættelse let kan give anledning til forvirrende fremfor 

brugbar information, og således ikke kan anvendes som kvalitetskontrol af oversættelsen. 

Sådanne betragtninger peger på, at flere tilbageoversættelser ikke ville kunne have bidraget 

til en bedre oversættelse af EMPHATIC-N, og endda helt kunne have været udeladt. Specialets 

oversættelse tilkendegiver alligevel tilbageoversættelsens berettigelse på baggrund af de 

tydelige forskelle, der viste sig mellem kildeversionen og tilbageoversættelsen, som gav 

anledning til gendrøftelse. På trods af at nogle forskelle ikke gav anledning til ændring, viste 

andre væsentlige forskelle sig, af både semantisk- og begrebsmæssig karakter, at give 

anledning til revidering af sekundærversionen. Både ”Nøglepersonen i Danmark” samt 

oversætteren, som var ansvarlig for den anden oversættelse blev involveret i gendrøftelsen, 

hvilket således var en yderligere validering af oversættelsen af EMPATHIC-N-DK. En sådan 

gendrøftelse anses af Behling & Law (110) som en score for høj sikkerhed i oversættelsen, 

idet den gør det muligt, at diskutere enkelte items med flere oversættere. Ligeledes finder 

Maneesriwongul & Dixon (111), at oversættelse-tilbageoversættelse muliggør en verificering 

af ækvivalensen mellem spørgeskemaets kildeversion og sekundærversion. Det kan således 
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ses som en styrke for specialets undersøgelse, at der blev udført en tilbageoversættelse, på 

trods af det kun var én.  

5.2.3.3 Fleksibilitet 

Det valgtes at inddrage forældre til ”Kognitiv debriefing” allerede i forbindelse med 

”Konsensus”(Trin 3), hvilket er tidligere i oversættelsesprocessen end Wild et al (116) 

anbefaler. Dette valg kan kritiseres for at være en afvigelse fra metoden og dermed en 

svaghed for resultatet. På den anden side var Wild et als (116) formål med at publicere en 

guideline for god videnskabelig praksis at sætte en standard, der også tillader fleksibilitet, og 

gør forskeren vidende om rationalet for hvert trin i proceduren samt konsekvens af 

udeladelse (116). Dette tilkendegiver, at oversættelsesproceduren ikke kan være en helt 

konkret skabelon, der følges, men derimod en proces, der formes efter hvordan processen 

pågår, og hvilke udfordringer med at sikre ækvivalens forskeren møder undervejs. Behling & 

Law (110), har samme anbefaling, og klargør ligeledes i deres oversættelsesprocedure, at det 

er en proces, der forløber iterativt. I oversættelsen af EMPHATIC-N var en særlig udfordring 

omkring om ordvalget i oversættelsen var for komplekst, hvor det vurderedes at forældre 

ville være den bedste ressource til at indhente afklaring. Ifølge Thorsen (163) kan personer 

med et relativt højt uddannelsesniveau være overrepræsenterede blandt dobbeltsprogede 

personer, hvilket kan medføre en tendens til, at oversættelsen bliver lidt for akademisk. Det 

kan derfor ses som en styrke for oversættelsen, at målgruppen blev inddraget så tidligt i 

processen, da spørgeskemaet skal besvares af forældre fra forskellige socialklasser, hvilket 

således blev testet. Dette kan forklare at oversættelsen af EMPHATIC-N gav projektlederen 

anledning til at træffe fleksible beslutninger, for at søge at opnå den bedste oversættelse som i 

dette tilfælde omkring kognitiv debriefing.  

5.2.3.4 Subjektive vurderinger 

Man kan diskutere om ”Nøglepersonen i Danmark” og projektlederens subjektive vurderinger 

kan have påvirket oversættelsesresultatet. Mange af beslutningerne omkring ordvalg og 

udtryk blev truffet af de to personer under Konsensus (Trin 3) og Review (Trin 5), hvor det 

kan ses som en svaghed, at ingen af dem havde en sproguddannelse, der kunne have øget 

validiteten af vurderingerne. På den anden side blev flere andre ressourcer inddraget under 

oversættelsesprocessens forløb for at sikre ækvivalens, hvilket ligeledes var et medvirkende 

grundlag at træffe beslutningerne på. Ud over, at der anvendtes elektroniske ordbøger og 
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begge havde sundhedsfaglig baggrund, var mange andre nøglepersoner inddraget i form af 

oversættere, spørgeskemaets udvikler og forældre, som anbefalet af Wild et al (116). Alle 

disse involverede ressourcer, kan derfor ses som en styrke for undersøgelsens interne 

validitet og dermed oversættelsens ækvivalens.  

Alligevel er det sådanne subjektive vurderinger, der giver anledning til generel metodekritik.  

Til trods for at Maneesriwongul & Dixons (111) review viser, at oversættelse-

tilbageoversættelse er en valid og hyppigt anvendt metode til oversættelse af instrumenter til 

sygeplejeforskning, er proceduren ligeledes blevet kritiseret for at mangle klar videnskabelig 

basis (164), og for at bygge på ”sund fornuft” og ekspertudtalelser fremfor videnskabelig 

evidens (165). En sammenligning af to separate oversættelsesprocedurer viste, at to 

forskellige versioner af et spørgeskema havde samme psykometriske egenskaber på trods af 

store forskelle i udviklingsprocessen, og forskerne konkluderer, at der er behov for mere 

forskning for at få viden om, hvilken oversættelsesprocedure, der giver det mest evidente 

resultat (165). På den anden side tog forskergruppen bag Wild et als (116) 

oversættelsesprocedure afsæt i det faktum, at der ikke fandtes definitive svar på alle 

metodiske problemer, som derved kan indeholde subjektive vurderinger. I stedet har 

forskerne givet klare anbefalinger for de enkelte trin, rationalet bag samt risici ved 

udeladelse, der tilkendegiver god videnskabelig praksis og sikrer validitet i oversættelsen. 

5.2.3.5 Psykometriske egenskaber 

På trods af at spørgeskemaets validitet synes sikret i relation til indhold samt oversættelse, så 

indebærer en valideringsproces en vurdering af både validitet og reliabilitet (21). I en fuld 

tilpasningsproces fra et sprog til et andet bør det indgå, at spørgeskemaets psykometriske 

egenskaber af den nye sprogversion, sekundærversionen, også vurderes, hvilket vil sige at 

skemaets pålidelighed og gyldighed undersøges i den nye kultur (162,163). Det kan derfor 

anses som en svaghed og den største begrænsning af rækkevidden af undersøgelsen, at 

instrumentets måleegenskaber ikke er testet i en dansk population for at sikre opfyldelse af 

validitetskrav i relation til reliabilitet. På trods af at der ikke er konsensus vedrørende antallet 

af respondenter, der bør inkluderes i en psykometrisk test (114), peger metodelitteraturen på 

at det er mindst 100 og helst mellem 100-400 (83), hvilket derfor vil afkræve et omfangsrigt 

videnskabeligt arbejde at indhente data. 
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6 KONKLUSION 

Dette speciale havde til formål at undersøge et muligt instrument til at måle forældres 

tilfredshed med familiecentreret pleje på en dansk neonatalafdeling. Formålet har baggrund i 

behovet for en egnet dansk forældretilfredshedsundersøgelse, hvor flere nuværende 

undersøgelser udviser begrænsninger i relation til neonatal sygeplejepraksis i Danmark. 

Undersøgelsesfeltet rettede sig mod et spørgeskema som instrument, hvor et spørgeskema 

udviklet af den hollandske sygeplejeforsker Jos M Latour på baggrund af systematisk 

litteratursøgning blev udvalgt til specialets undersøgelse, som faldt i to dele: En vurdering af 

spørgeskemaets indhold i relation til familiecentreret pleje samt en oversættelse til dansk.  

På baggrund af undersøgelsen for at sikre, at måleredskabet evnede at måle det teoretiske 

begreb, som tilstræbtes, kan konkluderes at spørgeskemaet EMPHATIC-N-DK lever op til 

Fayer & Machins (83) krav om indholdsvaliditet i relation til familiecentreret pleje og dermed 

udviser de relevante måleegenskaber for specialets problemstilling.  

Spørgeskemaet blev oversat til dansk ved anvendelse af oversættelse-tilbageoversættelses 

metoden. Alle Wild et als (116) principper for god praksis ved oversættelse og tværkulturel 

tilpasning af et instrument blev udført, hvor EMPHATIC-N-DK således kunne udvise 

ækvivalens med kildeversionen, og pege på et validt resultat for anvendelse i Danmark som 

konklusion med det forbehold at spørgeskemaets psykometriske egenskaber ikke er testet i 

en dansk population. 

På baggrund af resultaterne, kan det derfor overordnet konkluderes, at spørgeskemaet: 

EMPHATIC-N-DK er et egnet instrument til at måle på forældres tilfredshed med 

familiecentreret pleje i dansk klinisk praksis.  
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7 PERSPEKTIVERING 

Sygeplejersken på neonatalafdelingen har et stort ansvar i at guide de sårbare forældre til for 

tidligt fødte børn hen imod at blive en familie. Flere studier viser, at familiecentreret sygepleje 

på neonatalafdelingen øger forældretilfredsheden (11-13), hvilket skærper relevansen for en 

egnet forældretilfredshedsundersøgelse. Resultatet af specialets undersøgelse er EMPHATIC-

N-DK, et videnskabeligt vurderet, oversat og valideret spørgeskema, der kan danne 

fundament for en kommende forældretilfredshedsundersøgelse på danske 

neonatalafdelinger. En klar metodisk implikation er at teste spørgeskemaets psykometriske 

egenskaber i dansk klinisk praksis, for at sikre instrumentets reliabilitet under danske 

forhold.  Dette ville helt konkret kræve en projektplan, som tager højde for de sider et dansk 

forskningsprojekt fordrer. I Danmark er der lovmæssige krav om datasikkerhed. Når 

oplysninger om enkeltpersoners private forhold (følsomme oplysninger) behandles i 

forbindelse med et forskningsprojekt, skal det anmeldes til Datatilsynet, som skal give 

tilladelse (166). Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med 

persondataloven, og som varetager de lovmæssige krav i Danmark om registrering og 

behandling af personoplysninger (167). Inden undersøgelsen i gangsættes anmeldes 

spørgeskemaundersøgelsen derfor til Datatilsynet. På baggrund af disse etiske overvejelser 

tilføjes skemaet desuden en følgeskrivelse, der uddyber deltagerinformationen (27). I denne 

sammenhæng ville følgeskrivelsen f.eks. indeholde information om samtykke, at der hentes 

supplerende oplysninger fra barnets journal om f.eks. diagnose, gestationsalder ved fødslen, 

respirationsstøtte og indlæggelsestid, at svarene behandles fortroligt, samt at projektet er 

anmeldt til datatilsynet.  

Som bidrag til forskningen indenfor familiecentreret pleje, kunne EMPHATIC-N-DK efter 

ovenstående indledende forberedelser og undersøgelser være et muligt bud på at indfange 

forældres vurderinger af plejen. Dette rejser derfor nye spørgsmål om, hvordan data skal 

anvendes. Forventningen til patienttilfredshedsundersøgelser er formålstjenlige på to 

niveauer: På makroniveau som sammenligningsgrundlag for forskellige landsdele eller på 

tværs af landegrænser, i dette tilfælde Holland, samt på mikroniveau som et brugbart værktøj 

til kvalitetsforbedringer i klinikken (123). Når undersøgelsen således har konstateret 

udbredelsen af nogle bestemte holdninger eller erfaringer blandt forældrene, vil næste skridt 

være, hvordan data fra EMPATHIC-N-DK fortolkes og anvendes til at forbedre plejen. Denne 
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systematiske feedback ville kunne danne afsæt for design af kommende interventionsstudier 

og målsætning af det kliniske arbejde, så der lægges vægt på det, der er vigtigst for 

forældrene. De sundhedsprofessionelles fælles indsats har betydning, hvor det således kræver 

et tværfagligt samarbejde, når der tages initiativer til kvalitetsforbedringer på baggrund af 

forældrenes besvarelse af spørgeskemaet.  

Det kan desuden være en mulighed at supplere undersøgelsen med indsamling af kvalitative 

data f.eks. gennem interviews. Derved kan de statistiske resultater anvendes til at udpege 

områder, som efterfølgende belyses i dybden (121).  

I problemstillingen efterlystes kvalitetsforbedringer af familiecentreret pleje på baggrund af 

måling af forældretilfredshed. Således vil EMPHATIC-N-DK kunne bidrage til 

operationalisering af familiecentreret pleje i retning af en mere evidensbaseret praksis på 

neonatalafdelingerne i Danmark til gavn for de for tidligt fødte børn og deres familier.  
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Bilag 1: Spørgeskema EMPHATIC-N, den publicerede version på engelsk 

 
Information 

1. The doctors and nurses gave honest information to us 
2. We were always informed right away when our child’s physical condition worsened 
3. The information provided by the doctors and nurses was understandable 
4. Our questions were clearly answered 
5. The doctor clearly informed us about the consequences of our child’s treatment 
6. We were given clear information about our child’s disease 
7. We received clear information about the examinations and tests 
8. The information brochure we received was complete and clear 
9. We received understandable information about the effects of the drugs 
10. We had daily talks about our child’s care and treatment with the doctors and the nurses 
11. The doctor informed us about the expected health outcomes of our child 
12. The information given by the doctors and nurses was always the same 

Care & Treatment 

1. When our child’s condition worsened, action was immediately taken by the doctors and nurses 
2. The doctors and nurses are real professionals; they know what they are doing 
3. At admission our child’s medical history was known by the doctors and nurses 
4. Our child was always well taken care of by the nurses while in the incubator/bed 
5. During acute situations there was always a nurse to support us 
6. Our child’s comfort was taken into account by the doctors and nurses 
7. The team was alert to the prevention and treatment of pain in our child 
8. The correct medication was always given on time 
9. Our child’s needs were well taken care of 
10. Attention was paid to our child’s developmental by the doctors and nurses 
11. The team had a common goal: the best care and treatment for our child and ourselves 
12. The team was caring to our child and to us 
13. The doctors and nurses worked closely together 
14. Transferral of care from the neonatal intensive care unit staff to colleagues in the high-care unit or pediatric ward had gone 

well 
15. The doctors and nurses responded well on our own needs 
16. We were emotionally supported 
17. Every day we knew who of the doctors and nurses was responsible for our child 

Parental Participation 

1. We had confidence in the team 
2. Even during intensive procedures we could always stay close to our child 
3. The nurses stimulated us to help in the care of our child 
4. The nurses helped us in the bonding with our child 
5. We were encouraged to stay close to our child 
6. The nurses had trained us the specific aspects of newborn care 
7. We were actively involved in decision-making on care and treatment of our child 
8. Before discharge the care for our child was once more discussed with us 

Organization 

1. The unit could easily be reached by telephone 
2. Our child’s incubator or bed was clean 
3. The team worked efficiently 
4. There was a warm atmosphere in the Neonatology unit without hostility 
5. The Neonatology unit made us feel safe 
6. The Neonatology unit was clean 
7. Noise in the unit was muffled as good as possible 
8. There was enough space around our child’s incubator/bed 

Professional Attitude 

1. Our cultural background was taken into account 
2. Our child’s health always came first for the doctors and nurses 
3. The team worked hygienically 
4. The team showed respect for our child and for us 
5. The team respected the privacy of our child’s and of us 
6. There was a pleasant atmosphere among the staff 
7. We felt welcome by the team 
8. The doctors and nurses always took time to listen to us 
9. Despite the workload, sufficient attention was paid to our child and to us by the team 
10. We received sympathy from the doctors and nurses 
11. Nurses and doctors always introduced themselves by name and function 
12. At our bedside, the discussion between the doctors and nurses was only about our child 

 

Latour et al. Development and validation of a neonatal intensive care parent satisfaction instrument. Pediatric critical care medicine : a journal 

of the Society of Critical Care Medicine and the World Federation of Pediatric Intensive and Critical Care Societies - LA English 

2012;13(5):554. 

Spørgeskemaet er nummereret til specialet. 
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Bilag 2: EMPATHIC-N, den hollandske version 
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Bilag 3: Oversættelsesprocedurens 10 trin – støtteredskab 

Trin 1 - Forberedelse 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Personer, der bør rekrutteres 
til opgaven 

Risici ved undladelse 

Det indledende arbejde 
før 
oversættelsesproceduren 
påbegyndes 

1. Indhent tilladelse til at 
anvende spørgeskemaet 

 
2. Inviter spørgeskemaets 
udvikler om at være 
involveret i processen 

 
3. Udarbejd en forklaring 
på indholdet af 
spørgeskemaet 
 
4. Rekrutter nøgle-
personer, herunder 
Nøglepersonen i Danmark  

1. For at respektere copyright 
 

2. Hvis spørgeskemaets 
udvikler er involveret, er 
han/hun ofte i stand til at 
afklare eventuelle tvetydigheder 
samt afklare begreber bag de 
enkelte items 

 
3. For at styrke den 
begrebsmæssige ækvivalens af 
oversættelsen, og hjælper til at 
undgå tvetydigheder/uklarheder 

 
4. For at have en nøgleperson i 
Danmark til at arbejde tæt 
sammen med projektlederen 
under oversættelsesprocessen 

1. Kunden el projektlederen 
kontakter spørgeskemaets 
udvikler om tilladelse til at 
bruge og oversætte 
spørgeskemaet 

 
2. Kunden el projektlederen 
inviterer spørgeskemaets 
udvikler til at deltage/være 
involveret i 
oversættelsesprocessen. 
Omfanget af deres involvering 
er afhængig af deres grad af 
interesse i spørgeskemaet. 

 
3. Projektlederen arbejder 
sammen med spørgeskemaets 
udvikler (hvor det er muligt) om 
at udarbejde information om 
den begrebsmæssige 
baggrund for items i 
spørgeskemaet, som kan 
anvendes af oversættene i 
projektet 

 
4. Projektlederen rekrutterer 
nøglepersoner (Listet i tabel 7) 

1. Blive anklaget for 
uautoriseret brug af 
materiale med copyright 

 
2. Fejlfortolkning af items 
eller begreber 

 
 

3. Fejlfortolkning af items 
eller begreber 

 
 

4. Not applicable (NA) 
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Trin 2 – Oversættelse (Forward translation) 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Oversættelse 
af 
spørgeskemaet 
fra 
originalsproget 
(hollandsk) til 
det nye sprog 
(dansk) 

1. Udvikling af mindst to 
uafhængige oversættelser 
(forward) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Afklaring af begreber i 
spørgeskemaet til nøglepersonen 
i Danmark og oversættere (brev) 

1. Oversættelser kan 
sammenlignes, hvilket 
muliggør påvisning af fejl og 
divergente fortolkninger af 
tvetydige items i originalen, 
dermed reduceres de 
potentielle bias fra 
Nøgleperson i Danmark og 
oversættere. 

 
 
2. At give Nøgleperson i 
Danmark og andre 
oversættere (forward) en klar 
forklaring på de basale 
begreber med den intention, 
at oversættelserne vil 
indfange den 
begrebsmæssige mening af 
spørgsmålene mere end en 
bogstavelig oversættelse 

 
 

1. To eller flere oversættere 
udarbejder en uafhængig 
oversættelse af 
spørgeskemaet. Det er at 
foretrække at én af 
oversættelserne er udført af 
”Nøglepersonen i Danmark” 
 
 
 
 
2. Projektlederen giver 
nøglepersonen og andre 
oversættere (forward) 
baggrundsinformation omkring 
den begrebsmæssige basis af 
spørgeskemaet. 
Projektlederen skal instruere 
dem i at producere dagligdags 
oversættelser, der let vil kunne 
forstås af lægfolk. I nogen 
omstændigheder vil det være 
nødvendigt at bede om at 
ordene bliver holdt kompatible 
med særlige læseniveauer 
eller aldersklasser. 

1. En oversættelse, der kun 
indeholder én persons 
skrivestil! 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Oversættelsen bliver ikke 
ækvivalent, pga. 
misfortolkning af items 
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Trin 3 – Enighed, forsoning, konsensusmøde 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Sammenligne og 
flette mere end en 
oversættelse til en 
enkelt oversættelse 

Konsensus/komme til 
enighed/ blandt 
oversættelserne til én 
oversættelse 

Konsensusmøde løser 
uoverensstemmelser mellem de 
originale uafhængige 
oversættelser og søger at nå til 
enighed mellem individuelle 
talemåder, vaner og 
præferencer. 

 
En konsensus kan afkræve at 
der udarbejdes en alternativ 
oversættelse, men resulterer i 
én endelig oversættelse, der er 
enighed om, og som dermed er 
klar til tilbageoversættelse. 
 
 

Hvis muligt, bør 
konsensusmødet udformes 
som en diskussion mellem 
nøglepersonen i Danmark og 
den anden oversætter, med 
input fra projektlederen. 
Alternativt kan en uafhængig 
oversætter kunne anvendes til 
at udføre konsensusmødet. 

 
Som minimum kræves det, at 
nøglepersonen i Danmark kan 
sammenligne de to 
oversættelser (forward) og 
opnå til konsensus via 
diskussioner med 
projektlederen, med reference 
til den anden oversætter 
(forward) ved besværlige 
items 

 

En bias-fyldt oversættelse, 
der er skrevet i én persons 
egne stil eller talemåde. Der 
vil være misfortolkninger i 
oversættelsen. 
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Trin 4 - Tilbageoversættelse 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Tilbageoversætte 
spørgeskemaet 
fra det nye sprog 
(dansk) tilbage til 
originalsproget 
(hollandsk) 

Tilbageoversættelse af den 
danske konsensus-oversættelse 
til hollandsk  

1. Det primære formål med 
tilbageoversættelsesprocessen er 
at sørge for en kvalitetskontrol, der 
demonstrerer, at kvaliteten af 
oversættelsen er i en sådan grad, 
at spørgeskemaet har samme 
mening, når oversættelsen 
oversættes tilbage til det 
oprindelige sprog i dette tilfælde 
hollandsk 
 
2. Nogle konstruktioner (ex. 
medicinske symptomer) afkræver 
en mere bogstavelig 
tilbageoversættelse, mens mere 
subjektive konstruktioner (ex. QoL 
items) skal måske gøres mere 
begrebsmæssige. 

Tilbageoversættere bør 
anvendes til at foretage 
mindst én 
tilbageoversættelse. 
Afhængig af indholdets 
karakter, skal 
projektlederen gøre klart 
om der ønskes en 
bogstavelig eller 
begrebsmæssig 
tilbageoversættelse. 

1. En oversættelse i den 
nye sprogversion som har 
et forskelligt indhold eller 
begrebsmæssig basis fra 
det oprindelige 
spørgeskema (– og derfor 
mindre tilbøjelig til at 
opretholde den 
psykometriske ydeevne, 
som det oprindelige 
spørgeskema kunne). 
 
2. En oversættelse som 
ikke lever op til de normale 
talemønstre og dagligdags 
sprog i relation til dansk 
kultur  
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Trin 5 – Review af tilbageoversættelse 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Sammenligne den 
tilbageoversatte 
version af 
spørgeskemaet med 
originalen, for at 
fremhæve og 
undersøge 
uoverensstemmelser 
mellem den 
oprindelige og den 
forsonede 
oversættelse 
(konsensus), som 
derefter revideres i 
processen med at løse 
de problemer 

Review af tilbageoversættelse 
op mod det hollandske  
 
OBS! En af de mest 
væsentlige komponenter i 
den tværkulturelle 
tilpasningsproces (cross-
cultural adaption) 

At sikre den 
begrebsmæssige 
ækvivalens af oversættelsen 

Projektlederen og 
Nøglepersonen i Danmark bør 
reviewe tilbageoversættelsen 
op mod det oprindelige 
spørgeskema for at 
identificere evt. uligheder. 
Projektlederen bør tage fat i 
de problematiske items og i 
samarbejde med 
nøglepersonen i Danmark 
forfine oversættelsen. 
Det kan også være brugbart at 
involvere udvikleren af 
spørgeskemaet til at hjælpe 
med at løse svære spørgsmål. 

Fejloversættelse eller 
udeladelser kan overses og 
forblive i oversættelsen. 
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Trin 6 - Harmonisering 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der 
ved at udelade? 

Sammenligne 
tilbageoversættelsen med de 
forskellige sprogversioner og 
det originale spørgeskema for 
at få øje på/fremhæve/belyse 
uoverensstemmelser/forskelle 
mellem originalen og den 
udledte oversættelse, samt at 
opnå en 
konsistent/konsekvent løsning 
af oversættelsesproblemer 

Harmonisering af alle 
nye oversættelser med 
hinanden og den 
oprindelige version  

At opdage og håndtere alle 
oversættelsesuligheder, som 
opstår mellem de forskellige 
sprogversioner. Således 
sikres begrebsmæssig 
ækvivalens mellem den 
oprindelige og den oversatte 
version samt de andre 
oversættelser. Dette giver en 
yderligere kvalitetskontrol 
som sikrer at data fra store 
studier sikkert kan 
aggregeres. (Sammenlignes 
på tværs af landegrænser) 

Kan gøres på to måder: 
1. Et harmoniseringsmøde ledet af 
projektlederen, hvor 
tilbageoversættere, der 
repræsenterer begge sprog giver 
en verbal tilbage-oversættelse af 
hvert item i spørgeskemaet. Nøje 
opmærksomhed skal lægges på 
korrespondancen af hvert 
tilbageoversatte item til den 
originale version samt evt. 
forekomster eller tendenser til 
forskelle mellem sprog-versioner i 
deres gengivelse af begreberne. 
 
2. Projektlederen identificerer 
items, som er fundet begrebs-
mæssigt i et eller flere sprog. 
Han/hun deler oversættelses-
løsninger for de items med alle 
nøglepersoner i Danmark, der 
arbejder på spørge-skemaet 
samtidig. Disse løsninger kan 
deles på et hvilket som helst punkt 
under oversættelses-processen, 
men er hovedsageligt drøftet ved 
tilbageoversættelses-reviewet. Det 
kan også være anvendeligt at 
inddrage udvikleren af 
spørgeskemaet for at klarlægge 
besværlige items. 

Oversættelser, der 
ikke inkluderer 
forskelle mellem 
sprogversioner kan 
gøre det svært at 
aggregere data fra 
store studier.  
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Trin 7 – Kognitiv debriefing 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Teste spørgeskemaet 
på en lille gruppe af 
relevante patienter 
(forældre) eller 
lægfolk 

Kognitiv debriefing af den 
nye oversættelse, 
sædvanligvis med patienter 
(forældre) udvalgt blandt 
målgruppen 

For at vurdere niveauet af 
forståelighed. 
For at teste 
oversættelsesalternativer, der 
ikke er blevet løst af 
oversætterne 
For at få øje på items, der kan 
være upassende på det 
konceptuelle niveau. 
For at identificere andre 
problemer, der kan skabe 
forvirring. 

Det nyligt oversatte 
spørgeskema skal testes af 
Nøglepersonen i Danmark 
(eller en anden konsulent i 
landet) på en gruppe på 5-8 
respondenter i Danmark.  
Respondenter skal være 
modersmålstalende, der i 
tilstrækkelig grad 
repræsenterer målgruppen 
(køn, alder, uddannelse, 
diagnose). 
I særlige tilfælde kan det 
være passende at inddrage 
sunde respondenter. 

Manglende eller fejlagtige 
data grundet 
respondenterne har 
misforstået items. 
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Trin 8 – Review af resultaterne af den kognitive debriefing og færdiggørelse 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Sammenligne 
patienternes 
(forældrenes) eller 
lægfolkenes 
fortolkning af 
oversættelsen med 
den originale version 
for at belyse og ændre 
uoverensstemmelser 

Resultaterne af den 
kognitive debriefing 
granskes (review) og 
oversættelsen færdiggøres 

At indarbejde resultaterne 
af debriefing-processen for 
at forbedre anvendelsen af 
oversættelsen  

1) Projektlederen gransker 
resultaterne fra den 
kognitive debriefing og 
identificerer nødvendige 
modifikationer, der kan 
forbedre oversættelsen. 
Items og 
svarmuligheder kan 
ændres hvor 
respondenternes 
kommentarer 
retfærdiggør sådanne 
ændringer.  

2) Efter aftale om 
ændringer mellem 
projektlederen og 
nøglepersonen i 
Danmark, kan 
oversættelsen afsluttes.  

Oversættelsen kan indeholde 
ord eller sætninger, som ikke 
er familiære eller almindelig 
brugt af respondenterne. 
Den efterfølgende 
dataindsamling kan inkludere 
en høj grad af manglende 
data, eller kan blive 
uhensigtsmæssige at 
aggregere. 

 

 

Trin 9 – korrekturlæsning 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Afsluttende 
gennemgang af 
oversættelsen for at få 
øje på og rette 
typografiske, 
grammatiske eller 
andre fejl 

Den endelige oversættelse 
korrekturlæses 

At tjekke for mindre fejl, som er 
smuttet under 
oversættelsesprocessen 

Nøglepersonen i Danmark 
og/eller en korrekturlæser 
tjekker den endelige 
oversættelse og retter 
resterende stave-, 
diakritiske, grammatiske 
eller andre fejl. 

En endelig oversættelse, 
der indeholder stave-, 
grammatiske eller andre fejl. 
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Trin 10- Endelig rapport 

Indhold Kritiske komponenter Rationale Hvem skal gøre det? Hvilke risici er der ved at 
udelade? 

Rapport skrevet i 
slutningen af 
processen, der 
dokumenterer 
udviklingen af 
hver 
oversættelse 

Der udarbejdes en rapport 
over oversættelsesprocessen 

1) For klart at forklare 
årsager til alle 
oversættelses-/ordvalg, 
der er valgt under hele 
oversættelsesproces-
sen 

2) Dette er essentielt for 
fremtidige 
oversættelser af det 
samme spørgeskema 
for at kunne blive 
harmoniseret med 
sprogversioner, der 
tidligere er udviklet 

Projektlederen skriver den 
endelige rapport, som skal 
indeholde en fuld beskrivelse 
af den anvendte metode, samt 
punkt for punkt fremlæggelse 
for hvert item af alle 
oversættelsesbeslutninger, der 
er truffet under hele processen. 

1) Oversættelse af 
spørgeskemaer som 
ikke bliver anvendt 
grundet utilstrækkelig 
afrapportering af 
metoderne, der er 
anvendt i udviklingen 
af oversættelsen. 

2) Udvikling af 
efterfølgende 
oversættelser, som 
ikke er harmoniseret 
med tidligere 
versioner. 
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Bilag 4: Instruktionsbrev til oversættere 

 

Rigshospitalet, d. 21. februar 2014 

 

Kære oversætter 

Tak fordi du vil hjælpe med oversættelsen. 

Dokumentet, der skal oversættes er et spørgeskema, der skal sendes ud til forældre til for 

tidligt fødte børn, og udsendes ud ca. 2 uger efter barnets indlæggelse på neonatalafdelingen. 

Målgruppen, der skal læse og forstå indholdet er derfor lægfolk, ganske almindelige 

mennesker fra forskellige socialklasser; de vil være danske forældre, der ofte er i 20-40 års 

alderen.  

Formålet med at udsende spørgeskemaet er at få viden om forældrenes oplevelse og 

vurdering af den pleje og behandling, som de og deres barn har modtaget under barnets 

indlæggelse. 

Det er mere meningen bag de enkelte sætninger og udtryk, der bør komme frem i 

oversættelsen, sådan at den indholdsmæssigt er overensstemmende. Dvs. det er vigtigere at 

opnå korrekt oversættelse af meningsindholdet end af ordene.  

Al tekst skal oversættes, både instruktioner i hvordan spørgsmålene besvares, de enkelte 

spørgsmål og svarkategorier oversættes, så det, der oprindelig er ment, bevares i den 

oversatte version. 

Opstår der uklarheder under oversættelsen vedrørende enkelte begreber, vil jeg gerne 

kontaktes. 

 

På forhånd tak for hjælpen 

Mange hilsner 

Sanne Allermann Beck 

  

 

 


